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Zpevmk a modlitby
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požadavkům vzdělané moderní doby. 120 260 str.). Cena výtisku
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Ackermann Dr. Leop., Růženec kněžský, uvitý královně kněží. vaz. kor. 260.
Axinger J. M., Handbuch der Rosenkrsmandacht zu Ehren der allerseligsten
Jungfrau Mar a K 120.
Bílek Ig., Růžový věneček uvitý z rozličných pobožnosti ku poctě nejsvětější a
neposkvrněné Panny Marie, královny sv. růžence 2 K. vaz.
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Eífer Thomas, Frauen Rosenkranz erklart. K 432.
Frings M. J., Predigten uber die 15 Geheim. des bl R senkranzes. K 1 44.—
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Rosenkranzes- Geheimn. K 720, vaz. 840.
Kórber dr. J., Maria im System dei Heilsókonomie auf thomistlícher Basic

dergestellt, kor. 120.
Krunert Bl, Perličky růzencové. Rozjímání růžencová.1kor.
Kurz dr. A. Mariologie, oder Lehre der kathol Kirche iiber Maria, die selígste
Jungfrau, kor. 360.
Loyola Mar.Schwester. Schlichte Gedanken ů'oer den Rosenkranz K 2'16 váz. 2 64.
Meschler S. J, Der Rosengarten U. L. Freu, Auímusterung u. Anleit z. h.
Rosenkranz- Gebet, 54 hal., vaz. 78 hal.
Micka P. Fr., Svatý růženec, o němž z lásky nejvroucnější k Bohorrdičce
Marii Panně v chrámě kollegiát. kázání činil, kor. 1 80.
Musil Fr., Antif na. Smíšený sbor 4hlasý k pobožnosti lůženrové, 40 hal.
Newmai n John H., Die heilige Maria. Eine Apologieu. historische Begrůndung,
des Marierkultus, kor. 192, váz. 2 6.4
Nicolas A., Die Jungfr u Maria nach dem Evangelium. Neue philosophische

Studien ůber das. Christen tum, kor. 180.
— Die Jungfrau Maria lhr Leben ]Il dei Kirche. Neue philosophische Studien ůber
das Christcntum. ]. Teil. Theoretische u. liturgische Darstellung des Marien
kultus, kor. 14.4 II. Teil: Historische Darstellung des Marienkultue, K180.
N1k, Erpelding, der Rosenkranz. 31 Predigten, kor. 261 vaz. 884.
Patnáct tajemstvi sv. růženfe Jednotlivé lístky a 20 h.
Ptlugheil H J, Die Geheimnisvolle Rose, 6 Oktaven íůr das Rosenkranzfest,
kor. 264, váz 420.
Poučení o pobožnosti sv. růžence, 4 hal.
Regina sac1atissimi Rosatii, ora pro ntbis. Gedanken u. Aussprůche als An
knůpfungspunkte hei dem betrachtenden Beten des líosenkranzes, váz. 2 h.
Růže živého růžence. 15 lístků 12 hal.

Seebóck,
die Rosenkranzkónigin.
Lehr—
u. Gebetbuch
mitBetzrachtung.
Schmers Maris,
G., Maria,
hónigin des hl. R
srnkranzes.
K 108,
1'44. K1 60.

Schmitz W., Das Rosenkranz Geliet mm15.u. Anfa g des 16. Jahrhundert. K240
Stolz A., Knížečka růžencová. Myšlenky o žaltáři 40 hal.
Strnad A1, Svatý růženec & Nejsvětější Svátost oltářní 1 kor. 60 hal.
Walter Jos., Der hl. Rosenkranz, e. Bel. u. Erb Bůchlein fůr das Volk samt
Erkl d r laur. Litsnei. 96 hal., váz. 1 kr. E(Gh
WolfMgiuber O S. B, Der Rosenkranz 6 Pred. gten 96 hal.
Wunderle Ph., Der lebendige Rosenkranz,m Zeichnungen vonJ. Fůhrich. Váz.72h.
Objednávky vyřizuje

Knihkupectví - V. KOT R BA, - antikvariát
Praha ||., Pštrossova ulice čislo ISB.
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Právě vyšlo!
Meditate

(nožjímáníypod

Časová novinka!
křížem. Napsal dr._Al. Kudrnovský.(106„str.)

S titulním obrázkem. Cena 1 K. — Obsah: Uvodní myšlenka. — Zivot
bojem. .— Naše postavení. ——Překážky. — Naše posila. — Následováni

Krista Pána. — Slovutný auktor dovedl“ staré, věčné pravdy odíti novým
rouchem'. O sečtělosti _svědčí hojnost citátů, jež jsou vzaty z pramenů
veskrze osvědčených a takových, které o pojednávaném předmětě píši.
Poukazy na válku nabývá knižečka časového rázu.
Hostina veliká. Rozpravy o—častěm a denním sv. přijímání. Napsal Josef
Ocetek, farář 'v Hěvlíně .na' Dyji. S titulním obrázkem v původní obálce.
(72 str.) Cena 40 _hal., 11 výtisků je za K 4'— vyplaceně. — Obsah: Na
hostině u farizeje. ——Boží Tělo. — Dekret kongregace sv. koncilu ze
dne 20. prosince 1905 o denním sv., přijímání. -— Roucho hodové. — Ne
přátelé. — Horliví. -— ,Bojácni. — Uzkostliví. — Lehkomyslní. ——Děti. —
Simeonové a Anny. — Příprava a díkůčinění. -—„Pojďte ke mně všichni“. -

Časový Spisek tento pojednává o významu a prospěchu častého sv.
při'ímání, jakož i o přípravě a díkůčinění po sv. přijímáni. Knížka jest
ps na především pro lid, avšak i knězi stanese vítanou pomůckou.

Svatá
Melanie
mladší.
Napsala
da Persico,
italštinŘ 4'50.
přeložil
dr. Karel
Vrátný.
(344 stran)
CenaHelena
brož. K2'80,
vázanýz výtisk
;—
Spis tento má za základ vzácné a ryze pravdivé doklady o bohumilém
životě sv. Melanie mladší, jak je byl nedávno zesnulý a věhlasem slynoucí
kardinál Rampolla z různých pramenů sebral a hojnými učenými poznám
kami opatřil. Ze zajímavých zpráv těch poznáváme i osoby, s nimiž svě
tice tato se stýkala, jakož i mravy a obyčeje oné doby.
Na skladě má miti každé řádné knihkupectví.

Vydala Cyrillo-Melhodějská knllítlskárna a nakla
datelství v. lion—ba,Praha-Il., 200.

V nejbližších dnech vyjdou

naše kalendáře.

kalendáře

Letos bylo vydáno méně kalendářů, proto neotálejte a rychle zabez
pečte si svůj kalendář na rok 1917. — Mezi nejlepší katolické

patří:Vlastenecký Poutník veliký, Svatováclavský
kalendář veliký, Meč,—lllaria,Praha, Vlast-enka. Vo
jenský kalendář „Válečný zpravodaj“, vesměspoK 120.
Kombinované: Rodina dil '. a II. v tuhé vazbě po
K 240. Velký kalendář Rodina díl [. skládá se ze tří kalendářů:
Marie, Meče a Prahy. — Rodina dil ll. je složen z kalendářů: Svato

václavského,Poutnlka a Vlastenky.— vlastenecký

Pont-ník

Svatováclavský za K 170.——
Vlastenecký Poutník malý
a Svatováclavský kalendář malý po 80 hal. '

Při odebrání většího množství kalendářů povolíme značné slevy.
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V'. Kotrba Praha-II., č. 200..

LISTY HOMILETICKÉ.
Válečná kázání dra. los. Schelera pro dobu
adventní.
Podává lan Nm. 108. Holý O. Praem., farář v Holišovč.

Mezi'četnými válečnými promluvarni zaujímají kázání dra.
Jos. Schofera čestné místo. Nazval je: Prapor kříže ve válce
národův. Velikou část napsal sám, ostatní napsali jiní spolupra
covníci. Vyšlo jich již několik svazků. Čtyři svazky vydal sám,
pak musil do pole, i pokračuje ve vydávání dr. Albert Kiesel.
jsou to kázání praktická. Vyblrárn zde z nich ku prospěchu na
šich duchovních řečníků kázání pro dobu vánoční. Kostru obšír
něji probírám.
*

Prvá neděle adventní.
Dr. 705. Sc/zajer.

Útěcha posledního soudu.
Dvakráte v církevním roce předčítá. se evangelium 0 po
sledním soudu: na konci a na počátku. Církev chce. aby tyto
pravdy hluboko do srdcí věřících vnikly, tak hluboko, by měly
vliv na křesťanský život po celý rok.
V těchto vážných pravdách spočívá něco hrozného, je to
určeno k tomu; odstrašiti nás od hříchu a “i lehkomyslné k po
slušnosti přivésti.
Tyto pravdy obsahují však také velikou útěchu. Hrůzy vá
lečné vedou nás k tomu, obraceti se k útěše posledního soudu.
Nikdo nespojil tyto potěšující pravdy jednodušeji a kratčeji než
církev v posledních dvou článcích apoštolskéhď vyznání víry. Po
ložme je za základ naší úvahy.
Rádce duchovní.

1

_,2_
I Těla vzkříšení.
1 Srdce dojímá, když na bojišti kope se společný hrob, a
tu tělo vojinovo k druhému tělu se řadí. Kolik nadějí je tu
v hrobě pochováno! Kolik slz teče přes tváře druhů, kteří jim
poslední službu prokázali, přes tváře otce a matky, bratra a sestry,
manželky a dětí! V tomto hořkém bolu nestačí, když pohan
dovede řici: Sladké jest umříti za vlast, nestačí pocty, nestačí
pochvaly o hrdinské smrti. Jsou proti bolu bezmocné. ano drá
sají namnoze nové rány. Skutečnou útěchu přináší jen víra kře
sťanská. Praví jediné slovo: Vzkříšení!
Když sedm bratří machabejských na smrt šlo, byla myšlenka
na vzkříšení jejich útěchou. Druhý řekl: »Ty nám sice bereš
život vezdejší, ale král světů . . . nás vzkřísí k životu věčnému .
Třetí podal ochotně rukou svých, řka: :S nebe je mám, a doufám,
že jich zase od Boha dostanu.: Matka ku poslednímu: »Neboj
se tohoto kata, ale . . . podstup smrt, abych tě v životě věčném
s bratřími tvými zase nalezla.c
Víra ve vzkříšení poskytuje tuto důvěru machabejské matky
a synů všem, kteří dnes svými myšlenkami ke společným hrobům
na bojišti zalétají a truchlí pro syna, bratra nebo manžela. Přijde
hodina, trouba nad horami a údolími zavzní, a stane se, co Pán
skrze proroka Ezechiele předpověděl: Ruka Páně vedla proroka
na pole, plné kostí. Pán mu přikázal, aby o kostích předpovídal,
mrtvé k životu povolával. Prorok učinil, co Pán poručil. I stal
se zvuk a pohnutí: přistoupily kosti ke. kostem, jedna každá ke
spojení svému, žíly a maso na nich vzešlo, a roztažena jest na
nich kůže povrchu . .. i všel do nich duch a ožili, a stáli na
nohách svých zastup velmi a náramně veliký. (Ez. '37, 7.—11.)
2. I společné hroby na bojištích světové války nynější vy
dají opět veškerou kořist smrti jako tiché hroby našich hřbitovů.
Naši hrdinové, naši miláčci povstanou opět a my s nimi. Proto
lze na hrob našich hrdinů napsati slovo proroka Daniele (12, Z.)
plné víry a útěchy: Evigilabunt -— Procitnou.
Za slovem: »vzkříšeníc následuje druhé'jslovo: nna shledanouc
a třetí: )na věkyc. Tyto myšlenky pronáší církev nad otevře
ným hrobem. Tam slyšíme slovo Páně: (Jan 11, 25.) Když tři
hroudy na rakev dopadají, stoupá naděje do nebeské výše: Bůh
mne vzkřísiž!
Vzkříšení a shledání způsobí nekonečnou radost. Jen jedno,
jedno třeba zajistiti, bychom sami a naši miláčci ve stavu milosti
zemřeli. Proto nezapomínejme se denně modliti za šťastnou ho—
dinu smrti, včas dejme nemocné zaopatřiti. Neboť zemřeme-li
ve stavu milosti, přijde také jednou hodina vzkříšení a shledání,
po němž nebude žádné loučení následovati.

II. Život věčný.
Po vzkříšení _pásleduje soud a po něm život věčný.
1. Dobří, spravedliví budou na pravici Páně a uslyší jeho
oblažující slovo: (Mat. 25, 34.) Co jsme nejmenšímu z bratří
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svých učinili, odplatí nám Pán, jako kdybychom byli jemu uči
nili. Jak v této slavnostní hodině budeme žehnati dobrým skut
kům, které jsme na zemi konali. Jestliže se nám tu a tam příliš
těžkým zdá bráti kříž svůj denně na sebe, vydržeti vlastní starosti
a strasti, účast bráti na strastech bližního, pomáhati, kdy, kde a
jak můžeme, pozdvihněme zraky do dálky, podívejme se na ve
likou rozhodnou hodinu posledního soudu. Předložme si otázku:
Kde chceš tam státi? Ani koruna ani hermelín nemají tam ceny,
tam mají cenu jen dobré skutky, služba boží; at jsem Bohu
sloužil jako dělník nebo král, to nic nemění. Vedle královského
syna stojí tam žebračka, oba požehnaní Otce nebeského, usta
noveni pro království, které jim jest připraveno od počátku světa.
2. Spravedliví vejdou do života věčného. Těla jejich připo
dobněna budou oslavenému tělu Spasitelovu. Bolest a smrt ne
mají již moci. Zjev. 21, 4. Mat. 13, 43. I. Kor. 15, 41. Kde bude
duše, tam bude tělo, neboť: I. Kor. 15, 44. Jako Pán rány nosí,
ponesou jeho služebníci k vítězství, co na těle pro Ježíše vy
trpěli.
Všechna tato sláva těla bude prýštiti z duše. Tato patří na
Boha, užívá Boha, jest v patření a požívání Boha nekonečně bla
žená. 1. Kor. 2, 9. Žalm 127, 4.

Koruna života zůstane na věky! Nic nás již od Boha, cíle
našeho, nemůže odloučitil Nic nemůže štěstí naše zničiti; jest a
zůstane — na věky.
Na tuto blaženost pamatoval sv. Pavel a nadějí v ni utěšoval
duši svou, když kříž ho chtěl potlačiti. K Řím. 8, 18. Říkejme
si to často, zvláště když kříž tlačí, když hřích zde na zemi zdán—
livě vítězí.

3. Zde na zemi zůstává často utrpená křivda beze smíru,
tajná a neuznaná ctnost bez odměny; mnohý záříCí hřích jest
poctami vyznamenáván, hřích požívá pozemských statků.
Poslední soud přinese spravedlnost. Pozemská sláva a štěstí
pominou, hřích se po zemi plazí. Jen jediné jest měřítko, jen je
diný rozsudek nad ním, rozsudek boží!
Poslední soud přinese hodiny, kde »spravedliví státi budou . .
(Kniha moudrosti 5, 1. 16.) Nic nezůstane bez odměny, nejméně
tichá, neuznaná ctnost, tajné dobré a vytrpená křivda. Poslední
budou .prvnímic.
Církevní rok počíná, církevní rok končí. Neděle, všední dni.
svátky plynou za sebou, až přijde poslední den roku. Tak je
tomu i s naším životem. Jednou přijde poslední hodina a soudce.
Písmo sv. napomíná: Sir. 7, 40. Zadržeti od hříchu, těšili v utr
peních života, odvolniti od země, vésti k Bohu — k tomu slouží
vážné pravdy posledního soudu. Kéž bychom všichni doma
i v poli k Bohu srdce své obraceli a jednou věčných ra
dostí došli.
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Druhá neděle adventní.
Dr. _7.Bier.

Statečnost v Pánu.
První věta dnešní epištoly. Trpělivosti, potěšení, naděje nám
jest zajisté v této smutné přítomnosti potřebí. Tuto útěchu ne
čerpáme z tohoto světa, který nás, zvláště ve válce, tak chladně,
bez srdce odbývá a lidi nám namnoze z nejnižší stránky uka
zuje. Utěchu čerpáme ze živého, věřícího připojení k Bohu a
jeho slovu. »Cožkoli napsáno jest, k našemu naučení napsáno
jest,a právě jsme slyšeli Poučná, časová napomenutí předkládá
nám nedělní „čtení. Zbožná úvaha v něm povzbudiž nás ke kře
sťanské statečnosti, kterou Mistr na sv. ]anu krásnými slovy
chválí. Táže se: »Co jste přišli na poušť viděti? Třtina-li, větrem
se klátíc'ířc Třtinou, která se při každém větru sem a tam klátí,
]an nikdy nebyl. Byl mužem neochvějně statečnosti jako dub,
kterým žádná bouře nepohne. Ve štěstí nikdy zpupný, v neštěstí
nezoufající, stále v pokoře sobě roveň, věrný, statečný — tak
stojí tento muž před námi, všem nám za vzor \: kruté zkoušce
válečné.
Napomíná nás, abychom i my byli statečnými, nikdy nezou
fali, at přinese válka, co chce, at přijde, co přijde.
Tři důvody k statečnosti uvádí dnešní nedělní čtení. Máme
býti statečnými:

I. v pevné důvěře v božskou Prozřetelnost,

II. v úzkém spojení s Bohem společně se všemi

dobře smýšlejícími,

III. v modlitbě
za jiné.

k Bohu společně

s jinými a

Pojednání.
1. Tak mnohé, co za našich dnů prožíváme, jest schopno
přivésti nás k malomyslnosti. A napomenutí, býti ve zkoužce a
neštěstí silným, statečným, snáze se vysloví než vykoná.
Lidská napomenutí a důvody pozemské útěchy jsou ponej
více slabé a bezmocné. Náš pozemský život s tolika zkouškami
bídně by byl na tom, kdybychom v bolesti neměli lepší útěchy,
než jako nám lidé poskytují.
Tu nám připomíná apoštol národů jiný zdroj útěchy: Cožkoli
napsáno jest . . .
V skutku obsahuje Písmo sv. nejsladší útěchu v hořkostech
všech dnů: poukazuje nás na Boha jako rozdavatele veškeré
útěchy a síly; poučuje nás, že nad námi vládne dobrotivá
Prozřetelnost, která řídí všechny naše osudy ve velkém i v malém.
Bůh jest živý Bůh, který má oko a dívá se milostivě na
všechny obyvatele pozemské; který má ucho a sklání je ke všem
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kteří k němu volají; který má všemohoucí rámě, ochotné pomoci
všem, kteří v ně doufají.
Zalmista dí: 33. 16., dále 33, 20. Spasitel nás ujišťuje, že jsou
všechny vlasy spočitány a že žádný bez jeho dopuštění ne

ztrácíme.
Nástroji své Prozřetelnosti učinil anděly a poručil jim, aby
tě na rukou nosili, abys neurazil nohy 0 kámen.

Bůh je tvůj otec a ty jeho dítko. Isaiáš 63, 16. Žalm 102, 13.
jak důtklivě mluví Písmo sv. o péči Otce nebeského: Isaiáš
49, 15. jako orel nad svými mláďaty se vznáší, tak rozprostírá
Bůh v lásce křídla svá nad svými dítkami, aby je chránil.
Se zálibou volí Písmo sv. obraz pastýře, by nám představil
láskyplnou Prozřetelnost boží. Zalm 22, 1. Ezech. 34, 15.
bkutcčně, to jsou potěšující zaslíbení. Nemáme-liž pří
činu veškerou míti naději, jak praví apoštol, skrze potěšení Pisem?
Co nám může ještě scházeti pod péčí božského pastýře?
Co scházeti, když jsme dítkami tak dobrotivého Otce? Zda
myšlenka ta neodstraní ze srdce našeho veškerou úzkostlivou
starost? Zdaž nám nedodá statečnosti v důvěře v milostivou Pro
zřetelnost boží?
Se starostí ptali jste se: Co bude z našich synů, bratří.
otců rodin, kteří v hrozné válce stojí a smrti stále do očí patří?
Nezoufejl Nejsou-liž i oni dítkami dobrotivého Otce? Ne
jsou-liž vždy a všude pod ochranou dobrého pastýře?
Ale, odpovídáš, zdaž přes božskou Prozřetelnost neúprosná
smrt nekosí vojíny bez milosrdenství? Kdo mně zaručuje, že ne
budou moji miláčci mezi obětmi smrti?
Zajisté, ani já ani žádný člověk nemůže ti dáti jistou záruku.
Ani božská Prozřetelnost, která z nevyzpytatelných důvodů tuto
válku připustila, nezabraňuje, aby četní udatní synové vlasti v boji
nevykrváceli a neumřeli.
I ty musíš s tvrdou možností počítati, že Bůh jednoho, ano
i více tvých miláčků odvolá, a od mnohých z vás si Bůh již tuto
obět vyžádal.
Tobě, kterému Bůh tak těžký osud určil, platí slovo sv.
apoštola, bys měl naději skrze potěšení Písem. Snášej statečně,
co ti Bůh seslal. At nevěrci, kteří ztratili víry v Prozřetelnost,
se hádají se svým osudem, at reptají zoufale a protiví se zpurně
božímu řízení. My jsme dítkami božími a netruchlíme tak jako
ti, kteří naděje nemají. Ovšem i my cítíme celou tíži naší ztráty;
ale cítíme ji s tím vědomím, že ztracené nám bude tisíckráte
nahrazeno. Máme naději v život věčný, na shledání po kratkém
odloučení tam, kde již odloučení nebude. Z tohoto přesvědčení
plyne neobyčejně sladká útěcha; v něm dostáváme síly k nej
větším obětem zde na světě, v něm budeme statečnými v Pánu,
v důvěře v božskou Prozřetelnost. A statečně, byt is krvácejícím
srdcem, pravíme s nábožným ]obem: Pán Bůh dal . .. _
II. Další věta nedělního čtení nás posiluje ke statečnosti:
Bůh dárce . . . podle ]ežíše Krista. Napomíná nás, abychom jedno

—6-—
myslně smýšleli. Má tu na mysli jednomyslnost, která všechny
dobře smýšlející spojuje s Bohem a tím také mezi sebou vespo
lek. jednomyslnost máme míti mezi sebou dle ]ežíše Krista. Ve
velekněžské modlitbě modlil se Pán ze jednotu mezi věřícími
(]an 17, 11). ]ednomyslnými býti ve jménu Páně, jedněmi ústy
ctíti Boha, shromažďovatí se ve vřelém spoiení s Bohem, to do
dává síly a statečnosti. (Viribus unitisl) Víme, že ze sebe samých
sice nic nezmůžeme, že však dle slov sv. Pavla všechno zmůžeme
v tom. který nás sílí.
To platí o jednotlivci: Kdo míní, že bez Boha se obejíti
může, klame se a zahanben bude.
To platí ještě více o celém národu. Tu je povznášející,
srdce posilující myšlenka, vzpomínati si na jednotu a jednomysl—
nost, která se od počátku války ukazuje tím, že se národ vřele
spojuje s Bohem.
Od panovníka až ku poslednímu vojínu všichni skládají na
ději ve Všemohoucrho, nikoli v sebe. Naučili se opět znáti Boha,
oceňovati opět nenahraditelnou cenu náboženství. To bylo vždy
zdrojem nepřemožitelné síly národů. Kéž Bůh zachová tuto jedno
myslnost, se kterou se národ u víře podrobuje svému nejvyššímu
Pánu, která jedině jemu vzdává čest za všechny výsledky a ví
tězství, od něho všechnu pomoc očekává. Neboť. národ, který se
věrně drží svého nejvyššího krále, nikdy nezahyne. Ve Francii
nespoléhali na Boha, nýbrž na svou vlastní moc. Mohli sice zpu—
stošit i víru lidu, ale Boha nemohli sesaditi. již promluvil své
mocné slovo a nanovo potvrdil slovo Písma sv.: (Isaiáš 31, 1. B.)
>Naše pomoc přichází od Pána, který nebe a zemi stvořil.<
(Žalm 123, 8.). Poněvadž jsme o tom přesvědčeni, pbrozumíme
též následujícímu napomenutí sv. apoštola.
III. Napomíná nás, »bychom jednomyslně, jedněmi ústy ctili
Boha . . . a vespolek se přijímali ke cti božíc. Co naše vojska za
nás bojují a jednomyslně jako zeď stojí k ochraně vlasti, máme
jedněmi ústy Boba ctíti a v módlitbě vespolek se přijímati, sobě
pomáhati, jako i Kristus přijal ná ke cti boží,
V modlitbě spočívá další zdroj naší síly a statečnosti. Mo
dlitba zprostředkuje nadpřirozenou, božskou sílu a pomoc. Dlouho
již se tolik a tak vřele nemocllili lidé jako ve válce. Vojíni sami
předcházejí nás dobrým příkladem. Mnoho takových příkladů
dalo by se uvésti. Obmezím se jen na dva. Vojín ztratil levou
ruku a ležel smrtelně raněn na bojišti. Prosil svého kamaráda,
by mu vyndal růženec, a obvinul si jej kolem ruky. Tak umřel
za krátký čas — skutečně dojemná smrti
Po vítězné, krvavé bitvě ležel vojín, který ještě zažil šťastný
výsledek, k smrti raněn na bojišti. Blízko nalézal se kříž v poli.
S vynaložením poslední síly vlekl se k noze Ukřižovaného,
v pravici držel modlitební knihy a modlil se modlitbu po vítězství,
tak vydechl duši.
Takové příklady nechávají nás chápati hrdinství našich vojínů.
Bůh jest jejich silou, v modlitbě nalézají nadlidskou sílu v životě
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a poslední útěchu při smrti. V kolika dopisech prosí vojíni do
mácí, aby se za ně modlili, a děkují jim za modlitbu a za slyšení
mše sv. Ujímejte se volínů láskyplně v modlitbě, jako oni se nás
ujímají a obětují za nás poslední síly, krev a život. Modlete se
za bojující, aby zvítězili, za raněné, by se uzdravili, za umírající,
aby milost nalezli 'v rozhodné hodině.
At jim a nám uloží Bůh, co chce, buďte stateční v Pánul
Stateční v důvěře v božskou Prozřetelnost, stateční ve vřelém
připojení ke Všemohoucímu, stateční v modlitbě, kterou chceme
si vespolek pomáhati, jak živým tak i v Pánu zesnulým.

Neposkvrnéné početí bl. Panny Marie.
Dr. _7. Schafer.

Cemu nás tato pravda učí,jak nás potěšuje & k čemu nás
napomíná.
Před tímto svátkem předchází svatvečer. Mše sv. počíná tu
slovy žalmisty Páně (65, 16.): »Pojďte, slyšte avypravovati budu
(vám), kteří se bojíte Boha, jak veliké věci učinil duši mé.: Tato
slova klade církev sv. v ústa Panny Marie. Zve nás tedy: Pojdte,
slyšte všichni, kteří se bojíte Boha. »Přišli jsme o slavnosti
Neposkvrněného početí a chceme »slyšetic. Tu třeba, abych
vám vypravoval, jak veliké věci učinil Bůh duši Panny Marie . .
Tak budeme uvažovati o článku víry o neposkvrněném početí
Panny Marie a to: I. Čemu nás učí. II. jak nás potěšuje. H[.
K čemu nás napomíná.

Pojednání.
I. Čemu nás učí? Něco jí připisuje

a něco od ní vy

1 u č u j e.

1. Co jí připisuje?

Odpověd dává prorok Isaiáš (61,

10.), slova ta nalézají se na počátku sváteční mše sv. a kladou
se Panně Marii v ústa: »Radujíc radova'ti se budu v Hospodinu,
a plesati bude duše má v Bohu mém: nebot oblékl mne v roucho
spasení a oděvem spravedlnosti přioděl mne jako ženicha okráš
leného korunou.: Roucho spasení, oděv spravedlnosti znamená
milost posvěcující, kterou Bůh v celé plnosti Panně Marii pro—
půjčil, tak že anděl Gabriel mohl ji pozdraviti: »Milostiplnác.
Také jsme obdrželi milost posvěcujicí, ale teprve na křtu sv.
Dříve jsme jí neměli. Panna Maria ji však obdržela v prvním
okamžiku, kdy duše její byla stvořena.
Nosíme poklady milosri, které nám Bůh na křtu sv. dal,
v nádobách křehkých. Proto tak snad je můžeme ztratiti. Ne tak
u Panny Marie. Obdržela k tomu ještě zvláštní přednost: milost
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vytrvalosti až do konce. Tak byla v milosti zpevněná, že ji ne
mohla býti odňata ničím.
Zemřeme, těla naše zůstanou v hrobech, až zavzní trouba
v poslední den. jinak u Panny Marie. Zemříti měla jako její
Syn, ale tělo nemělo zůstati v hrobě.
I když jsme ve stavu milosti, kráčíme přece brzy ku předu,
brzy dozadu. ]inak u Panny Marie. Jako červánky kráčejí ku předu
až do jasného dne, tak pokračovala Maria stále v milosti až do
dokonání v nebi. Vše to článek víry v sobě zaubírá, vše to jí
připisuje.

2. Nyní není nesnadno říci, co od ní vylučuje.

Kde je

milost, neni místa pro hřích. Hřích, se kterým všechny dítky
Adamovy na svět přicházejí, neposkvrnil duši její pro zásluhy
Syna jejího, poněvadž tam měl vtěliti se Syn boží, Ani jiný
hřích neposkvrnil její čistou duši. Proto jásá církev při graduale:
chela krásná jsi, Maria. a není poskrny na tobě.:
Když všeliký hřích byl od ní odloučen, mohli bychom mysliti,
že i bolesti a smrti ušetřena byla. Není tomu tak; naopak, po
drobila se zákonu smrti; vedle Spasitele nikdo tolik nevytrpěl
jako ona. Proč, k čemu? Tyto otázky vedou nás ke druhému
dílu naší úvahy.
II. 1. Utrpení a smrt nebyly Marii ušetřeny. To bije do očí;

neboť bolest

a smrt

jsou hořké plody na stromě hříchu.

Hříchu platil hrozný rozsudek boží, který z ráje učinil slzavé údolí.
Kristus vzal hříchy na sebe a s nimi bolesti a smrt, aby na
místě nás dostiučinil a nás spasil. Panna Maria nebyla by jeho
matkou, kdyby nebyla s ním jeho osud sdílela. Za nás chtěla se
káti, aby se stala matkou milosti pro hříšné lidstvo a stala se
jí pod křížem: Ejhle, matka tvá. Tam jsme se stali jejími dtkami.
Tam se stala: útočiště hříšníků, potěšení zarmoucených, pomoc
nice křesťanů.
To ví náš věřící lid. To vědí naši vojíni v poli. Kolik Zdrávasů

stoupá z příkopů mezi šrapnely k Neposkvrněné. Kolik vzdechů
vysílají k ní ranění, jak často klečí matka, otec, manželka, sou
rozenci, děti před oltářem Matky boží a modlí se tak vřele
k pomocníci křesťanů. Kolik útěchy dostávají od ní bojovníci na
poli, trpící srdce matčino doma, starostlivě dušelmanželky a dětí !
Nejen bolesti na sebe vzala, nýbrž i smrt, aby byla potě
šující patronkou umírajících. Jak často opakují umírající vojíni:
Pros za nás . .. v hodinu smrti naší!
O to také prosí církev při mši sv. dnes, abychom na její
přímluvu čisti k Bohu jednou přijíti mohli. Dnes dostává modlitba
ta ještě vážnější smysl, dnes, kdy tisícové mladých mužů tak
náhle na věčnost se odebírají. V této těžké době máme přece
útěchu: naši vojíni nemají sicena bojišti pozemskou matku, která
by při smrti pomáhala, oči zatlačila a na hrobě jejich se po
modlila, ale mají nebeskou matku, která se za ně u trůnu božího
modlí, umírající těší, statečnosti jim dodává a na věčnost uvádí.
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2. Ale nezůstaneme u bolesti a smrti státi. ]děme zpět ke
zdroji vší bolesti, ale také k zaslíbení Spasitele na rozhraní ráje
a slzavého údolí. Tam řekl Bůh hadu: »Nepřátelství položím...c
Jedna žena tedy hada nebyla poslušna, jedna _měla vždy, od
prvního okamžiku s ním nepřátelství až do posledního vzdechu,
jedna byla a zůstala vždy čistou, jedna potřela hlavu jeho, jedna
ho přemohla: Neposkvrněná.
Když se zaslíbení splniti mělo, když tajemná žena se obje
vila, tu bylo, jako když červánky po dlouhé, bouřlivé noci za
horami se zdvihají. tmu zahánějí a slunce, den, světlo a teplo,
krátce život přinášejí. Skrze Marii přišel Kristus, z červánků slunce.
Kolika očím svítilo již toto světlo, do kolika srdcí vniklo
toto teplo, kolik požehnání přišlo od té hodiny milosti na naši
zemil Tento sluneční den nezná večera, skončí se na věčnosti.
Od té doby nebe jest otevřené a nesčetné duše vešly do
radosti Pána svého; mezi nimi opět nesčetný zástup těch, »kteří
Beránka následují, kamkoli jdec. Vzor našli k tomu v čisté
Panně, která hříchu neznala.
- Naše oči jsou držány. Nemůžeme viděti do srdcí. To může
jen Bůh; ale tolik jest jisto, v každé době, i nynější, jest mnoho
duší, které plny obdivu k ideálu patři, pevný úmysl činí učiniti
se mu podobnými, aby jednou k vyvolenému zástupu Beránkově
přičteny byly. Nyní rozumíme, proč církev dnes k Panně Marii
'dí: »Ty jsi sláva ]erusalema, tys radost Israele, tys čest lidu

našeho.:

Ze všeho, z poučení a útěchy zaznívá také n a p o m e n u t í.

III. 1. Z neposkvrněné čistoty Panny Marie odvozuje církev
napomenutí, abychom i my čistě životem kráčeli. Toto napome
nutí spočívá v první modlitbě církevní. Vědouc dobře, že jest
lidská slabost veliká a že tak mnohá vina ubohé srdce tíží, prosí
církev v sekretě, bychom na přímluvu Neposkvrněné ode vší
viny osvobozeni byli. Abychom pak slabost odložili, o to prosí
v postcommunio, by Bůh duševní rány zahojil, slabost od nás
szal. Duševní očista, duševní uzdravení, duševní čistota, to je
trilogie církevních modliteb dnešních. Jest tedy první napome
nutí: očišt duši svou ode vší viny hříchu, posiluj slabost svou
milostí boží, žij čistě a neposkvrněněl
Náš katolický lid porozuměl tomuto napomenutí, ví také, že
tato troll potřeba doporoučí se přímluvě Panny Marie. Proto
rád přichází o svátcích mariánských k sv. svátostem, by duši
očistil; proto přichází tak rád v duševních bojích k Panně Marii,
aby milost a pokoj opět obdržel. Všichni pohlížejí k ní jako
k ideálu'tak vznešenému, ale také tak lidskému a povzbuzujícímu.
2. Čistota duševní je nejdůležitější. Proto tak často se opa—
kuje tato prosba a v prosbě k Bohu napomenutí nám. Dětinná
důvěra k Panně Marii, to je druhé, co z církevních modliteb
jako napomenutí zaznívati slyšíme. Stále se poukazuje na její
přímluvu. Protože neposkvrněné životem kráčela, se Spasitelem
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kříž nesla a bolestný meč srdce její pronikl, proto stala se
matkou milosti.
Máme býti údy těla Kristova. jako údy těla Kristova jsme
však jejími dítkami a ona naší matkou. Z tohoto poměru vyplývá
neobmezená důvěra, kterou k ní stále katolický lid chová. »Ne—
může ani odmítnuta býti ani odmítnouti,c praví krátce sv. Ber
nard. Tato důvěra ukazuje se zvláště v naší těžké zkoušce. Iu nás
není asi rodiny, která by nebyla své válečné starosti Panně Marii
přednášela. Kolik vojínů vzalo s sebou růženec! Zachovejíe si tuto
důvěru a odevzdejte ji 'svým dětem jako drahý odkaz do života.
3. Ještě třetí napomenutí dává nám církev sv. svým pří
kladem. Uctívá Pannu Marii, neposkvrněnou. Ustanovila tento
vysoký svátek a přidala k němu svatvečer. Co v tento den
se modlí a zpívá, jest chválou její. Plní tím, co Panna Maria
předpověděla: »Ocl nynějška blahoslaviti mne budou všichni
národové země.: Příklad církve sv. má nám býti oobídkou ná—
sledovati ji, modliti se denně »Anděl Páněc, Zdrávas atd.,
oslavovati svátky mariánské.
Do starostí života vezmeme si s sebou, co nám dnešní svátek
hlásá, jak nás potěšuje a napomíná. Miláčkům našim v poli na
píšeme, že je často a vřele Rodičce boží doporučujeme, a na
píšeme, aby i oni v nebezpečích k ní spěchali.

Třetí neděle adventní.
Dr. A. Baumezstef

Radost v Pánu.
Církev nás dnes napomíná k radosti: »Radujte se. . .- Filip. 4, 4.
Radost? Nyní v adventě? Nyní v době válečné? To se zdá
býti divným napomenutím. Advent nás vyzývá ku pokání. Při
pomíná nám četné hříchy naše a náklonnost ke hříchu. Ukazuje
nám, co skutečně jsme, jak málo se spoléhati můžeme na svou
věrnost, vděčnost, sílu vůle a všechny jiné vychvalované vlastnosti.
Ani půldne nevydrží! A při tomto zahanbujícím poznání máme
se radovati?
A k tomu v době válečné? Co ta má s radostí činiti? Třeba
jen slovo to vysloviti, a všeliká radost zhasíná jako světlo. Válka
se svými hrůzami, jak se hodí k radosti? Není-liž válka podobná
adventu, božím adventem pro veškeré lidstvo, pohnutlivým ká
záním pokání? Apoštol praví, proč se smíme radovati. >Pán
blízko jest,: jest s námi. Když Bůh jest s námi, kdo proti nám?
Není-liž blízkost Páně, pomoc Boží důvodem radosti a útěchy?
Nemáme-liž církvi děkovati, že útěcha její nás povznáší, když
vážnost doby nás tíží? Proto má advent pokání, útěchu pro nás,
neboť když pokání činíme a od hříchu se odvracujeme, jest Pán
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s námi. Proto má válka se vší svou hrůzou také potěšující stránku,
neboť i my smíme doufati, že Pán na blízku, s námi jest, že
nám pomáhá ve válce a milostivě ke konečnému vítězství nás
přivede.
Uvažujme dnes o potěšující stránce války! Potěšme srdce
své povzbuzujícím voláním církve: »Radujte se v Pánu !:

PojednánL
[. Smíme doufati,

že nám Bůh ve válce pomáhá_

1. Neboť spravedlivá jest věc, o niž bojujeme. Smíme proto
doufati v boží spravedlnost.
Válka tato byla nám vnucena. Bojujeme o věc, kterou nám
Bůh dal. To jest naše vlast. Vlast jest ve velkém, co je rodina
v malém. Obojí jsme si nezvolili, obojí zvolil pro nás Bůh. Po
stavil nás do rodiny a vlasti jako strom do zahrady. Chce, aby
nám sloužily; chce, abychom jim sloužili.
Chce, abychom jim zvláště tehdy sloužili, když se o jejich
bytí jedná, když nepřátelé se povzbuzují, aby nám vzali, co nám
Bůh dal. A oto jde v nynější válce. Proto jsme přes hrůzy
, válečné plni radosti a útěchy: Spravedlivý Bůh jest s námi! jeho
všemocné rámě nám pomůže, to můžeme doufati.
2 Věc, o kterou bojujeme, jest spravedlivá, a spravedlivé
věci Bůh výslovně pomoc svou přislíbil. Statky, které nám jako
dědictví připadají, jsou zapsány a jmenovány v závěti boží,
v Písmě sv., ve svatém a neklamném jeho slově. Otevřme tu,
čtěme tu, potěšujme a povznášejme se na slově božím, které
k útěše máme (Řím. 15, 4.) jestliže kdy, nyní právě slouží nám
k útěše v této těžké době, která na nás jako hora leží.
Když židé budovali zdi jerusalemské, viděli se utlačovaní
četnými nepřáteli. Mocná vojska táhla, aby lid a město zahubila.
Zidé pozbývali ducha. Ríkali: »jsme slabí, jich Vjest přespříliš
mnob0.< Tu vystoupil Nehemiáš, od Boha poslán. Rekl k vůdcům
a lidu: >Nebojte se jich! Na Hospodina velikého a hrozného
pamatujte a bojujte za bratry své, syny své, dcery své, manželky
své a domy své! . .. Bůh náš bude bojovati za nás: (2. Esdráš
4, 14. a ZO.). Zidé věřili a důvěřovali. Polovice lidu pracovala a
polovice jeho byla hotova k boji.
»Pamatujte na Hospodina velikého a hrozného! Bůh náš
bude bojovati s námi.< Co nám může dáti více útěchy než vy
hlídka na ochranu Nejvyššího? Tomu je dnes tak jako tehdy.
Cetní a mnozí nepřátelé zdvihají se proti nám. jest to boj o ženu
a děti, o majetek, o lid a vlast. Co jsou všichni nepřátelé, když
Bůh s námi jest? Zdaž nesmíme doufati, že bojuje za nás jako
kdysi za židy? Zdaž neodmění důvěru naši jako kdysi důvěru
jejich? Proto důvěřujeme v Boha. Pán blízko jest, s námi jest,
s námi bojuje.
3. A jaké příklady vypravuje Písmo sv., příklady, které
ukazují, že Bůh sliby také plní, že pomoc nejen slibuje, ale i po

skytuje. Mezi všemi září příklad Judy Makabejského. Jak skvostně
se důvěra jeho prokázala! Proto douíáme i my. Pán blízko jest,
jest s námi, proto: Radujte se v Pánul

II. Doufáme, že Bůh nás přivede

nému vítězství.

ke koneč—

]. Bůh dává vítězství, v jeho rukou jest vítězství, nikoli ve
zbraních a vojsku. Krásná slova čteme o tom v Písmě sv. Judith
4, 12. a 13., Zalm 43, 7. d., 2. Mak. 15, 21. 26. d. Ano, od něho
samého doufáme vítězství obdržeti.
2. Ale naše důvěra není prázdná a dutá jako prázdný ořech,
jest pevná, dokazuje to skutkem.
a) Modlíme se za vítězství. Bůh nás neoslyší. Vojíni i my
doma se modlíme.
b) Obětujeme a trpíme za vítězství. Jsou tu oběti zevnější:
peníze. dary. Zdaž Bůh n odmění tyto oběti, když na obět vdovinu
se zalíbením pohlíželi. O ěti vnitřní: kající a pokorné sr'dce. Vojíni
i lid přicházeli ke zpovědnici. Zdaž Bůh tuto obět nechá bez

odměny, kdyžkajícího lotra na milost přijal?
Od mnohých žádá Bůh ještě jiné oběti: oběti bolesti nad
smrtí nebo zraněním nebo zajetím miláčků. Ik těm volá církev:
>Radujte se v Pánul- Již pozemská útěcha jest jim údělem:
smrt pro vlast. Jak pyšný jest vojín na záslužný kříž! Při tom
zapomíná na bolesti. Chcete se ukázati slabšími než vaši miláčci?
A nebeská útěcha! Sám Bůh jest vaší útěchou. Odmění vám
vše, když z lásky k němu trpělivě tyto oběti přinášíte. Co dovede
země se všemi statky poskytnouti oproti nebi a jeho radostem?
Když nebe dosáhneš a touto cestou ho dosáhneš, budeš jednou
žehnati své bolesti. Proto raduj se v Pánu. Obětuj v pokoře a
trpělivosti! Obětuj díl, který Bůh od tebe žádá. Nevylučuj se
z řad těch, kteří obětují každý dle svého způsobu! Tak také
přispěješ ku blahu, k útěše & radosti všech Pak můžeme býti
všichni plni radosti. Bůh nenechá modlící se a obětující lid bez
odměny. Pán jest blízko. jest s námi. Doufáme, že nám ve válce
pomůže a ke konečnému vítězství přivede.

Čtvrtá neděle adventní.
O. Seki/hg.

Věrnost v Pánu.
Předslov : Zjev. 2, 10.

Všude se věrnost chválí. Všem nám je jí třeba, nejen vo
jínům, nýbrž i nám doma. Také život náš je boj. Již Job to řekl,
a my pociťujeme každým dnem lépe: pravý křesťanský život
vyžaduje stálý, často tuhý boj. I nám platí slovo sv. Pavla.
(2, Tím. 2, 3.) : )Pracuj jako dobrý bojovník Ježíše Krista.: A má-li
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býti boj tento výsledkem korunován, musíme plniti jedno z nej
důležitějších pravidel (Zjev. 2, 10.): »Budiž věrný až do smrtilc
Co dnes sv. apoštol v epištole o sobě a :rozdavačíchc praví, to
je povinnost každého z nás: »vyhledává se, aby kdo věrným
nalezen byla. Této věrnosti v křesťanském životním boji věnu
jeme dnešní úvahu.

Pojednání
1.Jak jest tato věrnost

potřebná.

Věrnostjest

bez podmínky potřebná: jen věrnost a vytrvalost vede k cíli.
V podnicích obyčejného života každý to nahlíží. Mělo by tomu
býti jinak při péči o duši? »Nikoli, tu jest věrnost nezbytná;
jinak se nepřátelům nemůžeme ubrániti, nemůžeme v pravdě
dobrými a ctnostnými býti, ano, věrnost jsme Bohu slíbili.
1. Bez věrnosti nemůžeme se nepřátelům ubrániti. jak by se
vedlo vojínu, který by byl hotov k boji jen chvilkami? Kdyby
myslil, že je vše skončeno prvním, prudkým útokem? Jest ovšem
třeba popadnouti nepřítele statečně a zmužile; než první náraz
vždy nerozhoduje, jedině věrně vydržeti vede obyčejně k vítězství;
neboť i nepřítel jest statečný a houževnatý, hledí opět ztraceného
místa dobýti. Vojín, který by byl při prvním útoku statečný, ale
potom se zdráhal b0jovati a pracovati, byl by ode všech za
zbabělce pokládán. Není tomu právě tak při bojovníka ježíše
Krista? Stačí-li jednou nebo dvakrát brániti se proti nepřátel—
ským útokům, potom však odporu se vzdáti?
Ovšem jsme šťastnější než vojáci v poli. Nepřítel náš není
nikdy tak mocný, že bychom bezpodmínečně podlehnouti musili.
»Bůh jest věrný„ který nedopouští vás pokoušeti nad to, což
můžete snésti, ale učiní s pokušenim také prospěch, abyste mohli
snésti.: (1, Kor. 10, BO.) jen když vážně chceme, můžeme zvítě
ziti, nebot >zmůžeme vše v tom, který nás sílíc.
Než může nám jedno nebo druhé vítězství další boj uspo—
řiti? Nejsou-li naši urputní nepřátelé neúnavní? Dokud život náš
trvá, aobchází protivník náš jako lev řvoůcí, hledaje, koho by
pohltilc, proto i pro celý život platí slovo: »Odpírejte jemu
silní u vířelc (1. Petri 5, 8. 9.)
Svět bude stále hleděti škodlivý svůj vliv na nás uplatňo
vati, až do smrti zůstane nám nebezpečným se svými zhoubnými
zásadami, mravy a zvyky, se svými lákavými půvaby ke hříšným
radostem. Nemáme—liza obět padnouti, třeba stále býti na stráži
a pamatovati na slova sv. apoštola ]ana (1. 2, 15.): »Nemilujte
světa, ani těch věcí, které na světě jsou.<
A myslíš snad, že tvůj nejúhlavnější nepřítel, vlastní tvé

tělo, tvá zlá žádostivost zůstane pokojná, když jsi ji jednou nebo
dvakráte přemohl? Nepocituješ každodenně, jak hříšné žádosti
a myšlenky se opět a opět v tobě hýbají?
Když však tvoji nepřátelé tak neúnavní jsou, nemusí—libýti
i tvůj boj nepřetržitý? Ano, rozumíme nyní, jen věrné vytrva
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losti náleží vítžzství. >Jen kdo vytrvá do konce, spaszn bude.<
(Mat. 10, 22.)
2. Bez věrnosti nemůžeš býti v pravdě dobrým a ctnost
ným. Co cvik v dobrém teprve ctností činí, je věrnost a vy
trvalost v dobrém. Jednou dobré úmysly a předsevzetí pojmouti,
krátkou dobu pro ně se nadchnouti, několik týdnů poctivě se
namábati, abys je provedl, málo znamená. Dobře začali již mnozí:
Saul, Šalomoun, Jidáš, ale jak daleko došli, když jim věrnost a
vytrvalost scházelal A když se podíváš do pekla, sotva bys tam
našel někoho, kdo by nebyl nějaký čas dobře bojoval. Nikoli
kdo dobře začíná, ale »kdo vytrvá až do konce, spasen budet.
Jak důležitá jest tato pravda pro nás! Učinili jsme v době
adventní dobré předsevzetí. Prohlásili jsme válku všemu nízkému:
smilstvu, které hlodalo na našem lidu, jeho služce, nestydaté
módě, která ctnost dusila; lži a přetvářce, hrabivosti, sobectví.
Tolik dobrého v této době počalo! Ale špatně bychom byli
na tom, kdybychom se opět vrátili ku předešé vlažnosti a ku
předešlým hříchům, kdybychom se vyhýbali dalšímu boji. Tu by
platilo nám slovo Páně: » ádný, kdo vztahuje ruku svou ku
pluhu, a ohlédá se nazpět, není způsobilý ke království božímu.:
(Luk. 9, 62.) Proto nám platí ke konání dobrého: »Bud věrný
až do smrti !: Se vši horlivostí musíme pracovati k tomu, bychom
na sklonku života mohli s apoštolem zvolati: »Dobrý boj jsem

bojoval...c
(2. Tim. 4, 7. &) Jenom věrností a vytrvalostí
můžeme cíle dosáhnouti.
3. Tuto věrnost jsme vlastně slíbili. Jako každý vojín, i my
jsme přísahali věrnost. Křest. První s'v. přijímání. Biřmování. Při
každé sv. zpovědi a sv. přijímání jsme tyto sliby obnovovali.
Nezavazují-li nás tyto sliby k věrnosti a vytrvalosti?
Co bychom smýšleli o vojínovi, který by zrušil svou pří

sahu a k nepříteli přeběhl? Jak bychom o něm smýšleli, kdyby
se jen práci vyhnouti chtěl?
Mělo by býti méně hanebným zrušiti slib Bohu daný? Ano,
musíme býti' věrní, neboť bez věrnosti nemůžeme Splniti sliby
Bohu dané. To nahlížíme všichni. Ale toto poznání není tak
nesnadné, co se nám těžším zdá, spočívá v druhé otázce:

Il. Jak můžeme této věrnosti nabýti a ji
u p evn iti?

1. Učme se opět od vojínů! Co pomáhá vojínu zachovati
věrnost? Především přísná vojenská poslušnost. Nesmí následo
vati své rozmary, poddávati se přáním své pohodlné přiroze
nosti. To by ho snadno přivedlo v nebezpečí zraditi sebe a jiné
nepříteli, zmařiti část plánu vojenského tažení a tak zrušiti
přísahu.
Není to pokynem pro tebe? l tobě dal Bůh vrchnost, která
ti chce ulehčiti věrnost & vytrvalost. Klade na tebe požadavky,
které bez podmínky splniti musíš, chceš-li věrnost zachovati.
Vykládá ti neděli za nedělí »nejvyšší válečné zákony: pro životní

boj křesťanský; ukazuje, jak a proč je zachovávati máme. Viz,
v plnění slova 5 kazatelny máš výborný prostředek upevňovati
se ve věrnosti vůči Bohu; nebot čím lépe víru a přikázání znáti
budeš, tím snáze v boji vydržíš. A církev ti dává takové zákony,
jmenuji jenom: přikázání 0 dni svátečním, o postě, povinnosti
vehkonočnL
2. Co usnadňuje vojínu věrnost? jest to přísnost k sobě
samému. Vojín nesmí býti zženštilý a rozmazlený. Musí podati
celého muže. Slyšeli jsme v těchto dnech: Vojíni jsou noživeni
vůlí zvítězitic.

'

Hleď, to jest také k duchovnímu boji nevyhnutelné: vůle
zvítěziti; skutečná, rozhodná, mužná vůle, vůle tvrdá jako ocel,
“pevná jako diamant. Předsevzetí tvé nesmí zníti: přál bych si,
chtěl bych věrným býti; nikoli, nýbrž: chci věrným býti, chci
se tohoto hříchu varovati, tuto ctnost konati, .ať mne to stojí
námahu a oběti, at sklízím za to posměch, ať i mám časnou
škodu. Máš-li tuto pevnou vůli, hledíš-li ji častým opakováním_
prohloubiti a posilovati, můžeš věrnost zachovati. A čím déle
tuto vůli pěstuješ, tím snazší ti budou námahy a oběti. Ovšem
závisí tu mnoho na milosti boží; ale ta ti nebude nikdy schá
zeti, budešli jen svou povinnost konati.
3, Co umožňuje a ulehčuje vojínu věrnost? Bdělost. Nesmí
se bezstarostně odpočinku přenechati. Musí míti stále zbraň
u sebe. Musí opatrně stráž postaviti, s tuhou vytrvalostí nepřítele
počítati a každý okamžik k boji hotov býti. Bdělostí mohou
plány a námahy nepřátelské snadno se překaziti. >Připravenu
býti, jest vše,c slýchali jsme tak často v této době.
Neplatí to, opět o tobě? Nepřátelé tvoji jsou neúnavňí. I když
máš dobré předsevzetí, i když vůli svou posiluješ, opět a opět
se vrátí. Proto musíš býti připraven útoku předejíti, nebezpečným
ptíležitostem se vyhýbati. Tu platí slovo sv Petra (I. 5, 8.):
»Bratří, . .. bdětec a slovo Páně: »Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušení, duch zajisté hotov jest, ale tělo jest 'mdlé.<
(Mat. 24, 41.)
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4. Co usnadňuje vojínu věrnost? Myšlenka na pomoc, kterou
mu jeho druzi a představení v nebezpečí poskytnou.
A nemáš i ty takovou pomoc? Nenalézáš mezi druhy množ
ství, kteří tě slovem a příkladem podporují? A dívej se k nebi!
Ti, kteří vítězně boj přestáli, svatí v nebi, chtějí ti pomoci svým
příkladem a svou přímluvou. Anděly ti Bůh ku pomoci ustanovil.
jenom na tobě záleží zajistiti si pomoc jejich vřelými prosbami.
Proto je vzývej často, by ti pomáhali věrnost zachovati.
Ano, jsi v tomto boji mnohem šťastnější než všichni vo
jáci. Neboť jen když chceš a o to prosíš, »v tom ve všem pře
máháš pro toho, který nás miloval< (Rím, 8 37.); tvůj nejvyšší
velitel, ježíš Kristus, stojí ti po boku se svou mocnou milostí
a av něm, který tě sílí, všechno zmůžešc. Na tobě jest vyprositi
si tuto pomoc, často přistupovati k němu, »který začal v tobě
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dílo dobréc, s vřelou prosbou, aby :je také dokonale. (Filip. 1, 6.)
Mát dle slov sv. Pavla (Řím. 9, 23.) zalíbení v tom, »ukázati bo—

hatství slávy své při nádobách milosrdenství, kteréž připravil
k slávěc. Hled, církev sv. učí tě této modlitbě. jak často prosí
při mši sv. 0 sílu v boji, o věrnost a vytrvalostí jak se modlí
v litaniích, »abys nás ve svaté službě své posilniti a zachovati
ráčilc. A jak často ti chléb života podává, prosí: »Tělo Páně
zachovej duši tvou k věčnému životu.: Viz, tím ti ukazuje na
nový mocný prostředek, kterým té nejvyšší tvůj velitel posilovati
chce: časté sv. přijímání. Tam splní Pán své slovo, které ti
věrnost zaručuje: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně
přebývá, a já v něm.c (jan 6, 57) Horlivá modlitba, časté
sv. přijímání jsou tedy další prostředky zajistiti tobě věrnost.
5. Co usnadňuje vojínům věrnost? Vyhlídka na výsledek,
na odplatu svých námah. Cbrániti vlast, manželku, děti proti
zuřivým nepřátelům, (viz píseň: jede mladík na svém koni . . .),.
umožniti mír, jehož cenu nám teprve válka objevuje, klid a po
řádek zavésti, to jsou v očích statečného vojína věci, které bo—
hatě odměňují námahy, které i krve a života hodny jsou.
Nekyne ti za tvou věrnost mnohem vyšší odplata? Nezkusil
jsi sám na sobě, že věrnost v boji, svědomitá práce již zde na
zemi nejbohatší útěchu a blažící upokojení přináší? Pokoj vánoční,
v který v těchto dnech opět doufáme, zůstane ti trvale, jsi-li
skutečně dobré vůle. A ten ti bude předchutí věčného pokoje,
který Spasitel právě věrnosti slíbil. Známe slovo: »Buď věrný až
do smrti, a dám ti korunu života.< Proto pamatuj často na tento.
blažený konec všelikého boje; myšlenka ta ti pomůže býti věrným.
Když vše to uvážíme, řekneme si: Musíme Pánu svému
věrnost zachovati, je to naše svatá povinnost; ale můžeme to také,
máme k tomu tolik vzácných prostředků. Ovšem bude nás tato
věrnost ještě mnoho obětí a bojů státi. Ale není toho hoden
Bůh, který sám bude naší nejvyšší odplatou? Není toho nebe
hodno? Kdybychom jen trochu mohli pochopiti, co slovo »nebev
v sobě obsahuje, radostně bychom všechny oběti přinesli, které
od nás Bůh vyžaduje. Ale nezapomeň nikdy : Nebe jest »odměnouc,
a tu si musíme _zasloužiti; jest »korunouv, a tu si musíme vybo
jovati; jest »královstvím:, a toho si musíme dobýtí; jest místem
pokoje, a pokoje musíme si bojem vydobýti. A jisté v boji
obstojíš, když se vynasnažíš »až do konce vytrvatic. Proto bud
věrný! Buď věrný v Pánu.
(Kázání ta přiléhají k nedělním čtením, mají předmětem dů
ležité stránky křesťanského života, přihlížejík Písmu sv. a modlitbám
církevním a poskytují útěchu v těžkých dobách.)
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!ustificatio hominis.
(Pět adventních řečí.)
1.

Co jest ospravedlnění člověka?
»Noc minula, den pak se přiblížil..
(Řím. 13, 12.)

Advent znamená příchod Vykupitele světa. Sv. apoštol na
zývá dobu před příchodem Spasitele nocí, čas pak příchodu
Vykupitelova dnem. »Noc minula, den pak se přiblížil.: Jakou
změnu, úžasnou změnu, způsobí Slunko, sotva se objevilo na
východě! To není ten kraj, ta ponurá země! Co bylo v noci
černé, mlhavé, co plnilo hrůzou, strachem, -—mizí a místo toho vše
tak jasné, krásné, jako zlaté, jako nádherným rouchem oděné! jen
jednou jděme se pódívat na východ slunce! Zdaleka chodí lidé
na př. na Sněžku by viděli východ slunce, — a kdo viděl, neza
pomene nikdy!
A tak v ohledu duchovním bylo tomu asi, když přišel Vy
kupitel. Prchaly tmy, příšery pekla, a lidstvo jakoby se probu
dilo z těžkého sna. Poznávalo opět pravé náboženství, a s ním
objevila se mu cesta, která vede k nebes výšinám. Veliký byl
rozdíl mezi lidmi před Pánem Iežíšem a po příchodu Syna bo
žího. Rozdíl takový, jako mezi nocí a dnem.
A vidíme dnes podobný rozdíl v každém jednotlivém člo—
věku. Jaký to rozdíl mezi člověkem ve stavu hříšném, a člověkem,
jenž milostí Vykupitelovou byl ospravedlněn! Zde také ve stavu
hříšném byla noc, ve stavu milosti boží jest však nejjasnější den.
A tuto změnu způsobil tentýž Spasitel, — Pán ježíš, jenž přišel
do srdce člověka, aby zachránil, co zahynulo. Zde jest pravý
význam adventu. Hříšník se má pohnouti, aby zatoužil po ospra
vedlnění, aby volal po Kristu a na jeho příchod se připravoval.
Má se mu dáti návod, jak by se nejlépe dostal ke Kristu. To
také učiníme v tomto posvátném čase. Dnes zatím promluvíme
si, co jest ospravedlnění člověka. Snad již touto pravdou srdce
naše po ovoci rajském zatouží.

Pojednání.
Ospravedlnění člověka jest změna tak zázračná, jako když
noc přemění se v den. Hřích má dva následký. Především za
nechává na duši ošklivou a šerednou skvrnu. Duše k vůli této
skvrně nelíbí se Bohu, a proto není schopna dostati se do nebe.
Duše přišla též o všecky své ozdoby, jakoby upadla mezi lotry:
ztratila cenu záslužných skutků, cenu ctností i darů Ducha sv.
Ba byla jako zraněna, stanouc se vůbec neschOpnou učiniti něco
záslužného pro věčnou blaženost.
Mimo to hrozí duši trest — věčná zábuba.
Rádce duchovní.

2
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Ale to vše pomine, sotva duše byla ospravedlněna milostí
Pána Ježíše, ať se to již stalo na křtu svatém, nebo ve svátosti
pokání.
Zmizí skvrna s duše. Člověk jest nevinnný, jakoby se vůbec
hříchu nedopustil, jakoby Boha vůbec neurazil. Představ si desku
stolní, jak jest k nepoznání umazánal A tu by ji někdo čistě
omyll Vše zmizí, každá skvrna se odstraní, deska se leskne jako
nová. Tak i duše. Kdyby té nečistoty bylo sebe více, jest duše
potom milostí boží jako obnovena, jakoby vůbec nikdy hříchem
nebyla znečištěna. »Kdyby byla jako šarlat, nad sníh jest
zbílenalc
Nesprávno je tedy učenl Lutherovo a protestantů vůbec,
>že prý Bůh toliko hříchy přikrývá, ale v pravém slova smyslu
neodpouští, jako když prý sníh přikryje hromadu nečistouc. To
není .učení Písma sv., to není učení církve sv. Písmo sv. žádá
úplné zničení hříchů, úplné odstranění těch skvrn, které jsou na
duši. Vždyť se tam mluví, že se hříchové odnášejí, ničí, očišťují,
tak oddalují od člověka, jako jest oddálen východ od západu! —
Zda to nejsou slova, která mluví pro naše učení katolické?
Krásně líčí ospravedlnění člověka sv. Řehoř Veliký, když po
rovnává sv. křest s přejitlm israelitů přes Rudé moře. Zahynul
nepřítel farao, umřel, jest zničen! A tak i hřích ve vodě sv.
křtu zahynul, umřel, jest zničen! Co řekl jsem o křtu, říci mohu
o svátosti pokání. Vůbec každé ospravedlnění člověka milostí
boží hřích ničí, odstraňuje!
Kdyby tomu tak nebylo, nemohl se člověk nazývati chrámem
Ducha sv., synem božím, a duše nemohla by býti nevěstou Pána
Ježíše. —
Mimo skvrnu však zmizel s duše i trest boží. Bůh se ne
hněvá, nemá tudíž příčiny, proč by trestal. Arci zde se míní na
prvém místě trest věčný, pekelný, poněvadž trest časný někdy
zůstává i po ospravedlnění, aby si jej člověk vytrpěl bud zde na
světě, nebo po smrti nějaký čas v očistci. Než i při této okol
nosti znamená ospravedlnění zničení trestu, poněvadž trest časný
jest vlastně jen jakési zadostiučinění člověka, jenž se již s Bohem
smířil.

Jaký tudíž zázrak se stal v nitru člověka, jenž došel ospra
vedlnění! Představ si otroka, že by náhle nabyl svobody, před
stav si těžce nemocného, že by náhle nabyl zdraví, — a máš
jen chabý obraz toho, když ze člověka hříšného stává se dítě
boží a dědic nebeské blaženosti. A zajisté i tento obraz je s to,
aby člověka pohnul, by zatoužil po smíření s Bohem!
Jak to vypadá v tvém srdci, milý katolický křestaneř Již jsi
dlouho nebyl u správy boží. Jednou za rok jest málo! Hodný
křesťan chodí vícekrát. Nyní k tomu nejlepši čas. Chceš-li řádně
uvítati Pána Ježíše o vánocích, přichystej mu srdce čisté ve svá
tosti pokání. Sám radoští zaplesáš, až tvé srdce bude obnoveno,
přetvořeno, až v něm nastane den nový po noci trapné! Amen.
Bv/mmír Tomíček.
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II.

Vlastnosti ospravedlnění člověka.
(Ku poctě Neposkvrněného početí Panny Marie.)
»Celá jsi krásná, přítelkyně má,
& poskvrny není na tobélc
(Píseň Šal. 4, 7.)

Neposkvrněné početí Panny Marie jest velikým zázrakem.
Celé pokolení lidské bylo podrobeno dědičnému hříchu, jen ona
sama jediná byla jako růže mezi trnlm, jako palma na poušti.
Věru byla Panna Maria vznešeným chrámem Ducha sv. Syn boží
zvolil si za svou matku pannu tak krásnou, že její čistotě a sva
tosti divili se andělé. — Doufám však, že podobný zázrak děje
se v duši téměř každého katolického křesťana. Ciní-li pokání,
ach, jaká proměna nastoupí v jeho duši! Ze hříšníka stává se
světec, dítě boží, dědic nebeské blaženosti. Kdežto dříve hrůzou
trnula nebesa, vidouce duši hříchem znetvořenou, nyní volají an
dělé: »Co jest člověk, ó Paneřc Krásou a cítí prioděl jsi ho, a
učinil jsi ho o málo menším, nežli anděly. '
Než, není radno, aby člověk při této úvaze byl lehkomysl
ným, jako bývají protestanté, domnívajíce se, že vykoupením
Pána ]ežlše jest vše odbyto, a že má člověk potom svatost ta
kořka zabezpečenou. To jest blud! Ospravedlnění člověka má tři
vlastnosti, kterých neradno pouštěti se zřetele.

Pojednání.
1. První vlastnost jest nejistota. Člověk nikdy neví najisto,
zda jest úplně ospravedlněn, a zda tudíž není zapotřebí dal—
šlho působení milosti posvěcující. :S bázní a třesenlm konejte
svoje spasení!—

Byl světec, jenž se o sobě domníval. že již mnoho vykonal
pro své spasení. I toužil, aby mu Bůh dal na jevo, jak asi již
vysoko postoupil v dokonalosti. A Bůh mu vyhověl. Ukázal mu,
že jeho dokonalost je taková, jako jistého potulného Zpěváka,
jenž vedl život velmi lehkomyslný. Z toho nabyl světec poučení,
že nikdy se nemáme na sebe příliš spoléhati, poněvadž svatost a
spravedlnost jsou velice nejisté vlastnosti u člověka. Ano, my
můžeme, my máme doufati v boží milosrdenství, ale nemáme se
opovážlivě spoléhati na milosrdenství boží. Vždy s jakousi bázní
máme uznávati, že jsme vykonali málo, že nám ještě příliš mnoho
schází do svatosti. Někdo na př. kreslí. Vždy uznává, že obrazu
něco chybí, než aby odpovídal úplně vzoru svému. Tak i při
našem životě. Vždy bázeň jakási a snaha spolu, abychom ten
obraz ještě více zdokonalili.
Příkladem nám blahoslavená Panna Maria. Byla bez poskvrny
hříchu prvotního počata, byla vyvolenou nádobou boží, zázrakem
světa, a přece se leká, když k ní přichází anděl, jakoby se. po
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važovala za nehodnou milosti boží, nazývajíc se dívkou Páně.
Tak pokorně a s bázní si počínejme, abychom si vše nepokazili
u Pána Boha!
2. Druhá vlastnost ospravedlnění jest nestejnost. Není
zajisté spravedlnost u každého stejná. »Kdo skoupě rozsévá,
skoupě i žíti bude; kdo rozsévá v požehnání, z požehnání i žíti
bude!: Ano,'ani u jednoho a téhož člověka nezůstává spravedl
nost na stejném stupni. Naopak: roste, kvete, vydává ovoce!
Cím více kdo pěstuje ctnost, čím více kdo koná dobré skutky,
tím větší a výbornější jeho spravedlnost. Zajisté tak tomu bylo
u Rodičky boží Arci byla bez poskvrny hříchu počata, byla mi
losti plna, ale nemysleme si, že se v životě také sama nepřičiňo
vala, že snad zůstala ztrnule na témž místě, kam ji Bůh postavil!
Nikolivl Rodička boží svým životem milost posvěcující, svou sva—
tost rozmáhala, zdokonalovala. Zajisté když byla do nebe vzata
byla mnohem bohatší na perly duchovní, nežli když přicházela
na svět.
A tak tomu má býti u každého člověka. Na křtu sv. Duch

sv. jakoby v nás nasil ctnost a schopnost konati dobré skutky.
Ale v těchto ctnostech a skutcích máme se cvičiti, prospívati,
aby naše svatost rostla a se rozmáhala, jak“ krásně se modlíme
v Otčenáši, říkajíce: »Přijď království tvélc
Dle toho, jak člověk si počíná, roste nebo klesá jeho sva
tost. Nejsou všickni svatí stejní! Nikoli nadarmo nenazývá se
Panna Maria královnou všech svatých. Svatosti svou všecky za—
jisté překonala, předčila.
Kdo činí usilovnějši pokání, více lituje, více Boha miluje,
dosáhne svatosti větší, nežli kdo si dá na svém pokání málo zá—
ležeti. Kdo více má ctností, kdo více pěstuje dobré skutky, st0jí
zajisté výše, nežli kdo tolik v ctnostech neprospěl, tolik skutků
nevykonal.
jak tudíž tato pravda nás pobízí k usilovnému pokání, JZK
má nás k tomu, abychom co možná nejvíce srdce své šlechtili!
Jak si kdo dá ve své zahrádce na 'práci, takové se dočká ra
dosti. Jak kdo pracuje na poli, tak potom klidíl A tou zahrádkou,
tím polem jest srdce tvé, milý katolický křesťanel
3. Třetí vlastností spravedlnosti jest možnost ji ztratiti. »Kdo
stojíš, hled, abys nepadllc Kdo byl více před hříchem chráněn,
nežli Panna Maria? Zdálo se takořka, že ani nemůže hřešiti.
Bůh přece byl s níl A přece jak byla opatrna! Anděl ji nalézá
doma na modlitbách. Sv. Panna návštěvy jeho se leká. Již zde
vidíme, jak se o svou- spravedlnost bojí! Tím spíše máme se
báti my. Tolik pokušení, tolik zlých příležitostí! Za každým ke
řem jedovatý had čeká, aby nás uštknul. Eva hřešila, a hřích ji
vyhnal z ráje. A tak i člověk hříchem může býti vyhnán z ráje.
Arci Kristus nás vykoupil, ale nespoléhej na- to nikdo opo
vážlivě! Ovoce vykoupení může pro tebe na věky býti ztra
ceno v tom žaláři, kde jest pláč u skřípění zubů. Milost po
svěcující se ztrácí každým těžkým hříchem. A spolu s milostí
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ztrácejí se ctnosti a dary Ducha sv. Ba ztrácejí se i zásluhy
dobrých skutků. Proto budiž naším heslem: »Pryč od hříchulc
_Apotom: >Pozor před hříchemlc
Ano, mějme se na pozoru i před hříchem lehkými Ač
neničí milosti, aspoň ji zahaluje a činí člověka náchylnějším ke
hříchům těžkým!
Rodička boží at nám září vzoreml To jest zrcadlo spravedl
nostil Do toho zrcadla se často dívejme, chyby své odstraňujme,

život svůj zdokonalujmel ]aká'radost, budeme-li se jí co nejvíce
podobatil

Amen.

Bohumír Tomíček.

III.

Jak se děje ospravedlnění člověka?
(Cesta smíření.)
»Slepí vidí, kulhaví chodí, malomocni
se očišťují, hluši slyší, mrtvi z mrtvých
vstávají.:
(Mat. 11, S.)

Posílá sv. jen k Pánu Ježíši své učedníky, aby se přesvědčili
o božství Krista Pána. A věru byly to veliké zázraky, které konal
Syn boží. Uzdravoval z neduhů nezhojitelných. »Slepí vidí . . .:
Znám však zázrak ještě větší, který daleko ještě více doka
zuje božství Krista Pána. A tímto zázrakem jest ospravedlnění
člověka. Zde duchovní slepec vidí, duchovně hluchý slyší, du
chovní malomocenství se očišťuje, duchovně mrtvý vstává k no—
vému životu. Pojďte a vizte, jakým způsobem milost boží provádí
ospravedlnění člověka, abyste se o tom přesvědčili.

Pojednání.
Dle sněmu tridentského děje se zázračná změna v duši
člověka takto:
1. Hříšník, zejména zatvrzelý, bývá obyčejně duchovním
slepcem. Nevidí — nechce viděti — co jest pravda. a tím žene
se vstříc ke své záhubě. I dotkne se ho milost boží, osvítí ho,
dá mu poznati bídu, v jaké se nachází. A to jest první stupeň
ospravedlnění. Marnotratný syn potácel se slepě vstříc k svému
neštěstí, až konečně jakoby se probudil ze sna, když pásl vepře
a trpěl hlad. Hrozně pocitnutíl Kde to jsem? Kde jsem se
octnul? — Hle, to první zázrak milosti božíl »Slepí vidílc Kdyby
milost boží nevykonala nic jiného, již zde musili bychom ji ob
divovati. Nic člověku zajisté není tak na obtíž, jako má-li poznati
sebe a podívati se poněkud hlouběji do svého nitra. Člověk sám
sebe rád klame, podvádí, dělá se lepším, nežli jest. A proto —
opakuji ——veliký zázrak milosti boží, jestliže duchovní slepec

prohlédne.
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2. Než toto osvícení milosti boží nebylo by trvalé, kdyby
se člověk nechápal příležitosti. aby se zachránil. Nemá-li kdo
vůli se spasiti, milost boží tak odejde, jako byla přišla. Jak často
nám nadešlo spasitelné vnuknutí, jak často přišlo poznání, že se
nacházíme na špatné cestě! A celé naše neštěstí spočívalo vtom,
že jsme k tomuto dobrému vnuknutí byli netečni. Marnotratný
syn zajisté míval častěji dobrá vnuknutí, když hýřil a utrácel
svůj statek, ale nikdy nebylo jeho probuzení trvalé. Ve veselém
životě zahnal, utopil zdárné působení Ducha sv. Teprve když
řekl: »Vstanu a půjdu k otcilc ——když počal jednati, když
poslouchal skrytého hlasu milosti boží ——byl zachráněn. »Hluší
slyšíl< To jest tedy druhý zázrak při ospravedlnění člověka.
3. Když se hříšník podrobil působení milosti boží, nastává
jednání Ducha sv. Člověk počíná důvěřovati, že Bůh může ho
spasiti, může mu pomoci, může duši jeho očistiti. Dosud jakoby
té víry neměl, a to byla chyba. Marnotratný syn dlouho bloudil.
Neměl víry, že jen u otce může býti v pravdě šťasten. Teprve
když ho vše opustilo, dostavila se víra, že jen v domě otce jeho
jest pramen jeho spokojenosti. A takové víry jest každému třeba
Kdo nemá víry, jak se může polepšiti, zachrániti? Ale víra pevná!
Proč odkládáme s pokáním? Poněvadž naše víra kulhál Co
platno poznání hříchů, co platna dobrá vůle, není-li víra posta
vena na pevném základě? A proto třetí zázrak při ospravedlnění
člověka: >Kulhaví chodí !.
4. Tato víra má za následek spasitelnou bázeň. Co ze mne
bude? Kam to přivedu? jaká bude moje věčnost? -— Věčnostl
— Hrozná Věčnostl '— »Počátek moudrosti jest bázeň božím
Bázeň boží činí další divy v duši člověka.
Bazeň zajisté jest spojena s důvěrou v boží milosrdenství.
Bůh nechce smrti hříšníka. Kdyby hříchové byli jako šarlat, nad
sníh mohou býti zbílenil
5. Člověk .začíná po Bohu toužiti, začíná Boha milovati. Hřích
jest smrt, a láska k Bohu dává duchovní život. »Mrtví z mrtvých
vstávajílc
6. Z. lásky pak plyne hněv proti hříchům, které byly pří
činou všeho neštěstí; člověk oškliví si hřích, cítí bolest, že Boha
urazil, a má pevnou vůli, že hříchů zanechá. »Malomocní se
očišťujílc Nyní jest ospravedlnění provedeno. Marnotratný syn
jde k otci. Hříšhík činí pokání, a Otec nebeský přijímá jej za
své dítko, vraceje mu bílé roucho nevinnosti. ——Vidíte, milí
křesťané, to jest ta cesta, kterou se ubírá milost božíl Chcete-li
skutečně o vánocích Krista Pána s radostí uvítati, dejte se na
tuto cestu. Bez přípravy nekonejte nikdy pokání!
Dejte si práci se svým svědomím! Zpytujte, přemýšlejte!
Určete si den sv. zpovědi! Litujte upřímně s bázní a s ošklivostí
nad spáchanými hříchy! At vychází z lásky k Bohu vaše lítost.
Nezapomínejte při tom na dobrý úmysl! Dokažte tento dobrý
úmysl hned, této chvíle! Vezměte si příklad ze sv. Magdaleny.

Zde byla náležitá proměna života, poněvadž pokání se yblralo
dobrou cestou! Anebo bud' vám vzorem sv. Petr! Ze Simona
stal se Petr —„skála — poněvadž milost boží nepůsobila na
darmo! I ze Savla stal se sv. Pavel, poněvadž milosti Pána Ježíše
srdce své zcela otevřel.
Někdy se nám zdá, že i po sv. zpovědi nejsme v nitru svém
náležitě spokojeni. Proč asi? Snad jsme nešli tou cestou, kterou
se ubírala milost boží. Zkusme to jednou jako marnotratný syn
na cestě do domu otcovského, a poznáme zajisté zázrak milosti
boží při ospravedlnění

člověka!

— Amen.

Bohumír Tomíček.

IV.

Ovoce ospravedlnění člověka.
(Působení milosti posvěcující.)
>Pán blízko jestlc (Fil. 4, 5.)

,
Blízko jsou vánoce, kdy narodí se v prostém Betlemě žádoucí
Vykupitel. Bude odpočlvati v plénkách a v chudých jesličkách,
ale jeho přítomnost nepatrný chlév učiní chrámem Boha velikého.
A tak stává se i v srdci člověka. Čekáme Vykupitele do
svého srdce. Kdo připraví Synu božímu ve svém srdci Betlem,
dojde veliké změny. Srdce jeho stane se chrámem Boha velikého.
Jest záhodno, abychom se dnes na účinky milosti posvěcující
v srdci člověka důkladněji podívali.

Pojednání.
1. Clověk stává se dítětem

božím. ArciPánJežíš

se nazývá jednorozeným Synem božím, a jest zajisté, poněvadž
s Bohem Otcem má stejnou a tutéž božskou přirozenost! Ale
i člověk může býti dítětem božím, arci nikoli přirozeným, nýbrž
toliko přijatým. Otec políbil marnotratného syna, a tím mu nejen
odpustil, ale i právo mu vrátil, aby jej nazývati směl »otcemc.
Věru: >Pán blízko jestlc

2. Člověk stává 'se spravedlivý,

svatý a přítel boží.

Kdo má hřích, není spravedlivým. Dopustil se zajisté bezpráví
proti sobě, proti bližnímu a zejména proti Bohu. Nyní však
zmizela příčina, zmizel i následek! Spravedlnost se vrátila.
Kdo má hřích, nemůže se také nazývati svatým. Bůh jest
nejvýš svatý: miluje a chce jen dobré, zlé pak nenávidí. A volá
Bůh: »Svatí buďte, jakož i Otec váš nebeský svatý jest lc Ale
na hříšníka žaluje skvrna na duši, že miloval zlé, že se proti
základu svatosti prohřešil! A poněvadž se prohřešil, jest nepřítelem
božím. Bůh nenávidí zlé! ——Jaká tudíž změna, sotva byl člověk
posvěcující milostí zbaven hříchu! Věru děje se totéž, jako při
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návratu marnoíratného syna. Bylo radováni — na vše minulé,
urážející, bylo zapomenuto. »V nebi jest větší radost nad jedním
hříšníkem pokání činícím, nežli z devadesátidevíti spravedlivýchh
3. Clověk milostí posvěcující s t á v á s e ú č a s t n ý m bo ží

přirozenosti.

Nedivtesel Duše lidská jest k obrazu božímu

stvořena. Ale tento obraz jest dvojí: přirozený a nadpřirozený.
Přirozený obraz — nesmrtelnost duše, rozum a svobodná vůle —
arci neztrácí se nikdy. Ale obraz nadpřirozený ztrácí se smrtel
ným hříchem. Peníz, na němž byl obraz zeměpána, jest ztracen,
umazán, k nepoznání. Ale nyní jest peníz nalezen, očištěn. Proto
boži přirozenost — milost posvěcující — na něm září. >Pán

blízko jesti:

4. Duše lidská jest ozdobena nadpřirozenou krásou, a proto
jest tak Bohu milou. ajak krásná jsi, přítelkyně má,: volá Bůh,
»a poskvrny není na tobělc jest nevěstou Pána Ježíše, nevěstou
Ducha sv. Duch sv. zajisté okrašluje nevěstu svou, jak jen může.
5. Člověk nabývá právo na život věčný a možnost, aby si
jí vlastními silami vydobyl. Veliká zajisté přednost! Dokud není
syn smířen s otcem. nemá práva, a také jeho všecka snaha jest
matnou. Jakmile však nastal smír, nastoupilo právo synovo.
ó jak tedy k velikému diku jsme povinni svému Spasiteli! Co
vše pro nás vykonal! Ve Starém Zákoně jak mnoho bylo lidí
znamenitých, a přece nikdo z nich nemůže se nazývati ani dosti
málo tak šťastným, jako kterýkoliv z nás! Nikdo z nich nebyl
sto, aby takových darů nabyl, jako jest možno nám. Ve Starém
Zákoně nebyla dosud milost velikého Boha, našeho Spasitele.
Než, co'by byla tato milost i nám platna, kdybychom i my
sami o ni nedbali? Arci, Pán blízko jest, ale z toho nenásleduje,
že sám k tobě přijde. Ty mu musíš sám otevříti dveře svého
srdce, ty mu musíš sám spěchati vssříc. A dokud tak neučiníš,
dotud milost jeho bude pro tebe marnou. Zejména nyní v adventě
máš velikou příležitost uvítati Pána v srdci svém. Vybízí tě
k tomu i barva mešního roucha při oltáři. Barva fialová jest
barva popela a volá na člověka: »Čiň pokání!
Odvolávají se mnozí na zpověď velikonoční. Arci, v době
velikonoční jsme povinni smířiti se s Bohem a jíti ke stolu Páně!
Ale touto povinností nechce církev sv. říci, že bys jindy nemohl
a nesměl 05pravedlniti duši svou. Církev praví: >Aspoň jednou
v roce . . .c Nedává tím slůvkem »aspoň- na jevo, že si přeje,
abychom častěji šli k sv. zpovědi? Poslechněme tudíž. hlasu své
matky! »Pán blízko jest!< Nuže, je-li blízko, ať vejde do našeho
srdce, at nám dá okusiti, jak jest sladký, a jak jest vznešené
ovoce milosti jeho! Amen.

Bohumír Tania:/%.
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V.

K ospravedlnění člověka nutno též Spolu
působení hřišníkovo.
»Stalo se slovo Páně k Janovi.<
(Luk. 3, 2.)

Bůh přikázal Janovi, aby kázal pokání a připravoval na
příští Vykupitelovo. Arci pokání Janovo bylo dosud nedostatečné,
poněvadž zde ještě nebyla nadpřirozená milost boží.
Mezi Bohem a člověkem hříchem byla učiněna propast, která
nikým a ničím nemohla býti překlenuta, než opět samým Bohem.
Ve Starém Zákoně lidé Spravedlnosti boží nemohli učiniti zadost:
ani Abel, ani Melchisedech, ani kterýkoliv prorok. Teprve Syn
boží překlenul tu propast. Byl člověkem, aby se mohl obětovati,
byl Bohem, aby obět jeho měla cenu nekonečnou. Ale pozor!
Ač propast jest překlenuta, a milost boží uděluje se darmo, ač
člověk na ní nemá žádné zásluhy, přece k ospravedlnění hříšníka
se od člověka něco žádá. »Bez přičinění není požehnání.: A o tomto
přičinění pojednáme si dnes.

Pojednání.
1. Především žádá se pokora. Každý hřích má svůj kořen
v pýše. již u prvních lidí byla pýcha. Chtělit býti jako bohové. —
Hříchem člověk Boha neposlouchá, a neposlušnost není nic
jiného, nežli pýcha. Proto Syn boží se ponížil, pokořil, aby za
nás dostiučinil. »Poslušným učiněn “jest až k smrti a to smrti
kříže!- A podobně žádá se od člověka, aby se ponížil, pokořil,
chce-li za své hříchy dostiučiniti. Modlitba a lítost — jaká tu

již pokora! A což teprve sv. zpovědl
Čím kdo chce trvanlivěji budovu vystavěti, tím hlubší staví
základy. A čím kdo chce více k Bohu se vrátiti, tím musí více
se ponížiti, pokořiti, at jest to ve sv. zpovědi nebo pouzevdoko
nalé lítosti. Byli si toho vědomi v prvních dobách církve ná—
božní kajícníci, kteří se podrobovali tak ponižujícímu často po
kání, a to dobrovolně, s radostí ! Tolik se od nás arci nežádá.
Nuže, podrobme se aspoň tomu nmáluc, jež církev sv. nám
doporoučí.
2. Každý hřích jest odvrácení od Boha a nechuť k Bohu.
Člověk zdánlivě ve hříchu vidí větší dobro, nežli v Bohu. Kdyby
tomu tak nebylo, nehřešil by. A proto přišel Syn boží, aby
zbloudilé lidstvo nazpět k Bohu přivedl. Proto poučoval o Bohu,
vlastnosti boží stavěl na odiv a lásku boží neustále líčil. A tak
jednati musí člověk, chce-li se od hříchu očistiti a za své hříchy
dostiučiniti. Musí v srdci cítiti nejen ošklivost, ale pravý odpor
proti hříchu, musí v Bohu spatřovati nejvyšší dobro, bez Boha
musí cítiti největší neštěstí. Čím větší ošklivost a odpor proti
hříchu, a čím větší bolest nad ztrátou Boha, tím lépe, tím jistější
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iest ospravedlnění člověka. Přinutme někoho, aby něco odpor
ného požil! Měl by z toho snad nemoc, snad smrt. A přinutme
někoho, aby v hříchu setrval, má-li proti němu odpor. Snad by
vše dal, nežli by ďáblu dále sloužil! To jest právě to skutečně
ospravedlnění, to pravé odvrácení člověka od zlého, a návrat
k Bohu!
3. Konečně má hřích následky, jež musí býti přivedeny do
náležité míry. Proto přišel Syn boží na svět, aby shladil následky
hříchu: zaslepený rozum, převrácenou vůli, věčnou smrt atd.
A tak podobně i hříšník musí se přičiniti, aby následky svých
hříchů odstranil.
Jest zde na př. nepřátelství. At zmizí ! Odpustím, nehněvám
se, smířím se, snad i odproslm. Jest zde cizí statek poškozen.
Navrátím věc odcizenou, nalezenou, nespravedlivě nabytou, škodu
nahradim. Rovněž napravím, čím jsem bližnímu ublížil na cti
a dobrém jménu. Odvolám urážku, odstraním následky pomluvy.
Rovněž odstranim pohoršení, které jsem snad dával.
Arci někdy není ani možno úplně vše napraviti. Nuže, ať se
stane tak aspoň částečně! Ale bez zadostučinění vůbec není
možné úplné ospravedlnění člověka. Sv. Jan vybízel k takovému
pokání na poušti. Zavazoval k němu všecky své posluchače:
vojáky, publikány, farisee, hora měla býti ponížena, údolí vy
plněno. A bylo to ještě ve Starém Zákoně!
,
Co teprve se žádá v Zákoně Novém, kdy milost boží jest
již připravena, aby člověka učinila svatým a spravedlivým! Kdo
této pravdy by neuznával, podobal by se onomu lehkomyslnému
šlechtici, jenž sice uměl neslušně pomlouvati, ale pak rozhodně
nechtěl pomluvy odvolati. Řekl mu přímo tehdy zpovědník:
»Pane, vám nelze pomoci, vy na věky zahynete Ic Lehce by se
hřešilo, kdyby odpuštění bylo tak snadné, jak by se snad mno
hému zdálo!
4. Jest ještě jedno zadostučinění, a to se jmenuje skutečné
polepšení života. Arci člověk jest slabý tvor, často při nejlepším
úmyslu ze slabosti klesne, ale aspoň at jest lepším! Koná své po—
vinnosti řádně. modlí se náležitě, svědomitě navštěvuje chrám
Páně. Jest řádným otcem, hodným dítětem, zastává svůj úřad
ke cti a chvále boží a ke spasení své duše. Všude jest poctivý,
věrný! To jest ovoce ospravedlnění, to jest ta nejlepší přeměna!
Končím! Vykupitel jest takořka přede dveřmi. Kéž by
v nás svou milostí učinil žádoucí změnu! Jestliže jsme dosud
neučinili pokání, odhodlejme se k němu! At nám dá Otec ne
beský svého Syna, ať v srdci našem jest toužebně očekávaný
Betlem, at tam zpívají andělé: »SIáva na vysostech Bohu, a na
zemi pokoj lidem dobré vůle !: Amen.

„5334.—

Bohumír Tm íček.
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Řeči příležitostné.
Mešní roucha kněžská.*)
(Cyklus řečí Josefa

Ocetka,

faráře v Hevlíně.)

Když vstupoval k oltáři svatému, slávu
dal oděvu svatosti. (Sirach 50, 12.)

I. Humerale — náramentk.

Krásná jest jitřenka, když prosvítá temnými mraky, krásný
jest měsíc, když bledým svitem zalévá tichou noční zemi, krásné
jest slunce, když vysoko stojí na blankytném nebi, krásná jest
duha, když se stkví na černých oblacích, krásná růže, když roz
kvétá v prvních dnech letních, krásná lilie, když září v bělo
skvoucím jase: ale právě tak krásný, praví Duch svatý v knize
moudrého Sirachovce, byl velekněz Šimon, když vystupoval k oltáři
Hospodinova ve chrámě jerusalemském. (Sirach 50, 6.)
Den ze dne vystupují ve chrámech širého světa katolického
statisíce kněží před očima věřících po stupních oltářů Páně. jsou
to kněží Zákona nového. Platío jejich kněžském rouchu táž slova
Písma svatého, jako o rouchu Lmluvy staré? Možno-li také o knězi
novozákonním říci: jako jitřenka v mlhách, jako úplněk za dnů
svých, jako slunce ve svém jase, jako duha na oblacích skvoucích,
jako kvetoucí růže za dnů jarních a jako lilie u potoků vod: tak
jest kněz Zákona nového, když v rouše svém vystupuje k oltáři
božímu?
Zajisté, křesťané, ano a plným právem ; neboť právě tak skvost
ná, ano mnohem skvostnější nežli kněžská roucha Zákona starého
jsou roucha obětní Zákona nového; a proto za potřebné poklá
dám, v šesti přednáškách vysvětliti vám jejich hluboký a veliko
lepý význam.
At nikdo neříká: »Ale nač toř Vždyť je vidíme při každé
mši sv.a o Svátosti oltářní slyšíme skoro každou neděli.<<Ovšem,
vidíte je, ale jejich smysl a význam je snad úplně skryt před
očima vašima. A přece ivy jim máte rozuměti, protože spolu
s knězem máte obětovati a protože roucha ta mají veliký význam
i pro vás, pro váš život, pro vaši spásu. Kněz není člověkem od
lidu odděleným, nýbrž těsně souvisí s ními s duší jeho, jak
vhodně praví sv. Pavel v listě k židům (5, 1.—3.): »Každý vele
kněz (i každý kněz), z lidí vzatý, pro lidi bývá ustanoven v těch
věcech, které jsou boží, aby obětoval dary a oběti za hříchy,
kterýž by mohl lítost míti nad těmi, kteří nevědí a bloudí; neb
on sám také oblečen jest slabostí: a protož má jako za lid, tak
*) Cf. »Die Messkleider des Priesters<, Primiz-Prcdigt von Anton
Ender. Feldkirch 1907. F. Antcrberger, 25 h. — Spisovatel chce uveřejniti
později řeči o mši sv. v »Rádci duchovnímu
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také i za sebe samého obětovati za hříchy.: A obětní roucha
knězova, když jako prostředník mezi Bohem a lidem svým stojí
u oltáře, hlásají tiše, ale výmluvně svatost života nejen knězi,
nýbrž i včřícímu lidu. Poznáte také z výkladu, jak roucha mešní
podivuhodně souvisejí s celým vaším životem a jak vám připo
mínají vaše povinnosti křesťanské.
*

*

*

Prvním rouchem obětujícího kněze jest humerale

nebo

nárameník. Jest to bílá, lněná rouška, kterou kněz zahaluje šíji a
ramena, když se obléká ke mši sv. Co asi naznačuje? Znamená
přilbu Spasení, kterou se kněz přikrýti má proti úkladům ducha
zlého. Proto kněz, když nárameník obléká, modlí se: >Vstav,
ó Pane, na hlavu moji přilbu spasení na odraženi útoků ďábel
skýchn (Miss. Rom.)

I. Co praví nárameník knězi?
Přílbu znamená toto roucho? Ale k čemu potřebuje kněz
přilby? Kněz má přece býti hlasatelem pokoje; pokoj, ne válku
přinášeti má. »Pokoj lidem na zemjc (Luk. 2, 4.), pěli andělé, a
kněžím přikázal Pán pozdravovati: >Pokoj domu tomuto.: (Mat.
10, 12.) Nač tedy přílba?
a) Jest ovšem první naší povinností, přinášeti světu onen
pokoj, jehož si svět sám dáti nemůže, ale i zde je na místě: bez
boje není pokoje. Bylo to v den nejnešťastnější, jaký kdy svítil
na zemi, v den prvního hříchu, tenkrát z úst božích vyšla vý
pověď války,ata zněla: aNepřátelství položlm mezi teboua ženou,
mezi semenem tvým a semenem jejím; ona potře hlavu tvou a
ty úklady činiti budeš patě její : (I. Mojž. 3,15.) Od onoho dne
zuří válka, nesmířitelná válka, válka na všech místech, válka na
život a na smrt mezi Kristem a Satanem. (II. Kor. 6, 16.) My
kněží jsme vojáci, jsme důstojníci Ježíše Krista. A my bychom
měli býti beze zbraně, my bychom měli uzavříti mír se Satanem,
my bychom měli opustiti Krista, lichotiti pekelnému badu, hladiti
jej? Když už o obyčejném křestanu napsáno: »Bojování je život
člověka na zemi: (Job 7,1.), může-li'život vůdce křesťanů, život
kněze, býti životem bez boje pro Ježíše Krista?
b) Proto nám dává církev přílbu spásy, když nás posílá ke
stupňům oltáře; plamennou horlivostí praví tím znova k nám:
»Přijmi, služebníče oltáře, tento nárameník, budiž on tobě přílbou
spásy, pod ním bojuj statečně, bud dobrým vojínem Kristovým,
zastaň se věci Ježíše Krista, akdekoli pekelný had pozvedne hlavy
své, kdekoli se bude vzmáhati hřích, šlápni mu na hlavu celou
svojí silou, s veškerou svou odvahou. A věz, až jednou král králů
přijde k veliké prohlídce vojska v den soudný, tehdy vstavl ti za
to na hlavu korunu nepomíjející, protože jsi zákonitě bojovalnz
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II. Co praví nárameník věřícím?
A co vy činiti máte v tomto boji? Snad máme státi knězi
v cestě na závadu? Snad máte docela přejíti k nepřátelům Kri
stovým? ]akživi ne! Nebot Kristus řekl: »Kdo není se mnou,
proti mně jestlc (Mat. 12, BO.) jakživi nel Neboť Kristus řekl:
»Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. & kdo mnou pohrdá, pohrdá
tím, jenž mne poslala: (Luk. 10, 16.)
Nikoliv, naopak, lide můj katolický, ty máš pomáhati knězi
v boji pro Kristal Bojovati máš s ním a za něj, máš mu dodá
vati zbraně, máš poslouchati jeho slova a zvláště na jedno nemáš
zapomínati: máš se modlifi za kněze.
a) Cestou pouští bojoval kdysi lid boží s Amalekity. Mojžíš
tam byl také. A co učinil? Vystoupil na horu, pozdvihl rukou
i srdce k nebi k modlitbě za bojovníky. A hle, dokud Mojžíš po
pozvedal rukou v modlitbě, vítězil Israel: a když mu mdlobou
ruce sklesly, prohrával jeho lid. (II. Mojž. 17, II.)
.
My všichni putujeme pouští tohoto života. Nepřátelé na všech
stranách bojují dnes proti nám. My kněží máme v čele šiků ho
jovati za věc boží. A lid? Co má ten činiti? Na hory svaté, ku
oltářům božím má choditi a spínati ruce k modlitbě za nás,
abychom zvítězili v boji pro Krista.
i snad dnes už vymřeli nepřátelé Kristovi? Mnozí tak myslí
a poukazují na to, že prý se dnes nikomu nečiní potíží; aby vy
konával povinnosti své jako katolík, a že prý nikdo za to mučen
není, že je katolíkem. Ano, ohněm a mečem ještě nebojuíí, ale
za to slovem a písmem, paletou a štětcem, dlátem a kladivem,
tak zvanou vědou, ve spolcích a společnostech, v rodině a ve
škole, v Evropě jako v Americe, u mladých i starých, na všech
stranách a koncích zuří boj. Za starodávna vedl Satan boj krvavý,
dnes vede nekrvavý, a ne ke své škodě, nýbrž ke svému pro
spěchu. Čeho dobyl kdysi bojem krvavým? Udělal proti vůli své
z pohanů křesťany. A čeho nabývá bojem nekrvavým? Dělá
z křesťanů pohany!
b) Teď právě pracuje Satan nejhorlivěji ve Francii. Proslýchá
se o tom, ale my v Rakousku se o tom poměrně málo dovíme,
protože většina našich novin jsou protikřesťanské a o této ďábel
ské práci moudře mlčí, a píší-li, tož omlouvají, ba ještě chválí.
Katolický kněz u nás musí sobě opatřiti sám spolehlivých zpráv,
aby svému lidu mohl říci pravdu já jsem si takových zpráv
opatřil a s některými vás tuto obeznamuji.
Už více než před 30 lety začali francouzští zednáři pone
náhlu kaziti trancouzský lid. Byly tehda zavedeny školy simul
tanní, t.j. takové, kde děti různých vyznání náboženských pospolu
byly vyučovány. Zednáři brzo uznali, že prý katolická modlitba
ve škole uráží těch několik dětí protestantských nebo židovských,
které s katolickými byly vyučovány, a převážně většině kato
lických dětí modlitba ve škole zakázána. Potom byly z učíren
odstraněny kříže, aby děti ani tímto znamením spásy nebyly
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upamatovány na Spasitele. Modlitba zakázána vůbec a na místo
katechismu dány dětem učebnice, v nichž mládež poučována, že
není Boha, není věčnosti, není nesmrtelné duše a že všecka ná
boženství jsou pověrou. Tak bylo vychována pokolení nevěrecké,
většina francouzšké mládeže.
Ale posud stála v cestě veliká překážka. Nesmírným nákladem
a neslýchanými obětmi vydržovaly náboženské řády svoje vlastní
školy, vychovávaly tam děti křesťansky a mnozí rodiče, třebas
byli sami vlažni nebo i nevěřící, posílali děti raději do škol
klášterních nežli státních, protože viděli patrně, že jsou tam děti
lépe vychovávány. Měla tedy církev ještě velikou moc.
Když tedy většina francouzského národa Bohu byla odci
zena, odvážili se zednáři k ráně poslední: s povolením parlamentu
byl stát od církve rozdělen, t. j. církev zbavena svých statkův
a kostelů, nadobro ožebračena, kláštery rušeny, školy jejich zuza
vírány, řeholníci a řeholnice vyhnáni. Všecky jiné Společnosti ná
boženské i nevěrecké, socialisté, zednáři, atheisté, židé, smějí
volně vykonávati svou bohoslužbu nebo volně projevovati svou
nevěru — jenom katolíci jsou spoutání, svázání. Bez policejního
dovolení nesmí tam žádný kněz sloužiti mše sv., žádný křesťan
nesmí do kostela, žádný kněz na kazatelnu. Biskupové a kněží
pořád jsou honění před soud a trestáni velikými pokutami, protože
nechtějí poslouchati takových zákonů zednářských. Kostely jsou
zavírány, pronajímány, prodávány.
V celé Francii stále roste počet zavřených kostelů. Zednář
ská lóže Veliký Orient předchází příkladem. V samé Paříži koupil
vládou zrušený klášter františkánů v ulici Rue Puteaux. Kostel
vyzdobují ciráty a odznaky zednářskými; klášter pak bude
ústředním sídlem zednářstva. Tam, kde do nedávna pěny církevní
žalmy, budou od nynějška duněti kladiva zednářů.
Ve zrušených kostelích hrají se divadla, jsou tam cirkusy
a komedie, Hospodští tam nalévají víno, kořalku a tančí se tam.
A nad tím jásají zednáři a volají: »Zničili jsme pověru, zabili
jsme Bohalc
A výsledek?
Následkem bezuzdné nemravnosti ubývá obyvatelstva Francie
rok co rok, a půjde-li to tak dále, ;klesne obyvatelstvo Francie
za několik let z dnešních 40 millionů na 25 a potom přestane
býti Francie evropskou velmocí a klesne na stát druhé třídy
a dohrála úlohu v dějinách a politice evropské. Anárod nemrav
ností je už tak zchátralý, že tam už i snížena míra odvedenců
pod 140 cm.
' Tisíce a tisíce mladého lidu podobají se nestvůrám, které
jako by vyrostly ne mezi lidmi, nýbrž mezi divými šelmami. Podle
kriminální statistiky Guill-otovy jeví se v jednání mladistvých
těch obžalovaných nesmírná divokost, prohnaná potměšilost, ba
okázalé chlubení nepravostí. Mladí pobudové jenom by užívali,
do práce se. jim nechce. jako zloději a bandité toulají se zemí.
Výpočty ministerstva vnitra zjistily, že je nyní ve Francii přes
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200.000 tuláků. Proti těmto divochům musí stát vydržovati
armádu 32.000 venkovských četníkův, aby hájili majetku a života
venkovanů. Už se ani vězení nedostává, tak že bylo třeba v jednom
z posledních let 35.000 zatčených tuláků propustiti zase na
svobodu, protože pro ně nebylo místa.
To je tak jen povrchní obrázek svobody francouzské, pro
kterou i u nás nadšeně horují jistí lidé a jisté listy. At nikdo
dobromyslně neříká: »Díky Bohu, u nás to jakživo tak daleko
nedojde.:
_
Nepřišlo ve Francii všecko najednou, o odkřestanění lidu
pracováno celá desetiletí a započato se školou. [ u nás už od
let nepřátelé Kristov1 nasazují vší silou páky právě ve škole
a domáhají se školy beznáboženské ; a k nám do Hevlína přichází
»Volná škola.; i jiné listy, které blouzní po škole bez Boha.
Lide katolický, buď na stráži! U nás v katolickém Rakousku
činí dnes lidé mravně lehcí pokusy, aby roztrhali posvátný svazek
manželský, aby snížili svátost na pouhý úkon občanský, na pouhou
rozvížitelnou smlouvu, a za to zavedli láskou volnou — pramen
vší nemravnosti. Redakce protikřesťanské chrlí denně milliony
čísel novinářských listův a lístků jed do celé říše —- a křesťané
jsou to, kteří je čtou, platí; a četbou si přisvojují jejich proti—
křesťanské smýšlení a tím se otravují a vraždí duše své!
O drazí farníci, tu ovšem třeba vstaviti na hlavu svou
přílbu spasení a statečně odporovati nepříteli. Na tyto ďábelské
útoky nesmíme my kněží odpovídati »ano< a »amenc, a vy
také ne, protože při každé mši sv. máte také stále proti nepří
teli bojovati.
Hle, to všecko a ještě mnoho jiného hlásá první roucho
obětujícího kněze, nárameník, přílba spásy. Ú oblecme ji všichni,
kněží i lid, nebojujme v táboře Satanově. nýbrž ve svatém vojsku
Kristovu, neboť jenom v Kristu jest věčná spasa našel Amen.
II. Alba.

První roucho obětujícího kněze, nárameník, přílba spasení,
kněžská a křesťanská statečnost byly předmětem naší úvahy
v neděli minulou.
Bílá jako sníh, jenž od hor se leskne, bílá jako lilie, jež
počátkem léta stkví se ve vašich zahrádkách, jest druhé roucho
knězovo, alba, říza. Znáte je, to roucho ctihodné, jež halí celého
obětujlcího kněze. Jaký jest význam její? Když kněz obléká
albu, modlí se: »Učiň mne bělostným, ó Pane, a očist srdce mé,
abych, obmyt jv krvi Beránkově, požíval radosti věčné.: (Miss.
Rom.) istotu, bezeskvrnnou čistotu života kněžského znamená
alba. Když církev sluhy své v tomto rouchu posílá k oltáři,
jakoby je napomínala: »Viz, knězi, toto bílé rouchol Tak čistá
má také býti tvá pověst, tvé dobré jméno. Sebe menší skvrnu
pozoruje lid na tvé albě, sebe menší skvrnu také na tvém
dobrém jméně.<
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I.

A “právem. Potřebuje-li který stav cti a dobrého jména,
potřebu-e ho stav kněžský. Potřebuje ho na kazatelně: jak by
chtěl kázati lidu, kdyby lid jemu kázati mohl o jeho vadách?
Potřebuje ho ve škole: jak by mohl vyučovati, vychovávati děti,
nemají-li k němu vážnosti? Potřebuje ho u lůžka nemocného:
jak by mohl míti kajícník k němu důvěru, smýšlí-li o něm
špatně? Ano, kněz beze cti a dobrého jména jest den bez slunce,
tělo bez .duše. Ne nadarmo napomíná sv. Pavel: »Ti, kdož kně—
žími chtějí býti, musí také svědectví dobré míti od těch, kdož
jsou v ně (církve).c (1. Tim. 3, 7.)
II.

A přece, sami dobře víte, jak se mnohdy zacházívá se ctí
.a dobrým jménem kněží. Co se mluví, co se píše dnes o kněžích?
a) Lži nejzlomyslnější, pomluvy nejpodlejší se vymýšlejí,
malé chyby se zvětšují, nepravda se k nim přidává, věci lhostejné
ve zlé se vykládají, špatné úmysly se podkládají, kritisuje, na—
dává se, mluví a pomlouvá se, haní se i proklíná & — žádný
si z toho nic nedělá !
>Alec — říkají — >vždyť jiní mluví takélc Pravda, ale
druzí hřeší také. »Alec — říkávají — >vždyt je to pravda, co
jsem řekl, a pravdu přece může každý člověk mluvitlc
Třeba přesně rozeznávati. Ví-li kdo nějakou chybu o člo
věku obyčejném a je ta chyba druhým neznáma, učí křesťanská
mravověda v souhlasu s naukou církve, že té chyby nesmí dále
vyjevovati, leda by toho bylo pro jiné nezbytně potřeba. Kdo
bez důležité příčiny chyby bližního vyjevuje, dopouští se hříchu
nactiutrhání. Toto právo, které má každý křesťan, každý člověk
stran svého dobrého jména, má také každý kněz, ne tak k vůli
sobě, jako k vůli nesmrtelným duším, jemu svěřeným, protože
kněz je osoba Bohu zasvěcená a dobrého jména nezbytně po
třebuje, aby mohl zdárně působiti.
»Ale, vždyť jsem povídal, aby toho dál neříkalih To je
právě nejpůsobivější prostředek, aby se to pořádně rozhlásilo.
Ne, křesťané, nemluvte zlého o kněžích, i kdyby to i pravda
bylo, leda z potřeby, na patřičném místě a v patřičný čas. Roz
myslete si dvakrát, nežli se odvážíte brousiti jazyk o dobré jméno
knězovo. ]ednejte jako císař Konstantin Veliký, který pravil:
»Kdybych viděl hřešiti kněze, svým pláštěm nachovým přikryl
bych hřích jeho.: Považte, jak uškoditi můžete jediným zlým,
utrhačným, pomluvačným slovem; všecko působení knězovo
můžete jím podrýti, mnohé duše, které by jinak byly spaseny,
mohou jím býti zahubeny. A bude-li nám všem počet vydati
už z každého marného slova, což teprv, jedná-li se o řeči utrhačné,
pomluvačné proti kněžím Kristovým! Bojte se Boha, ctěte

kněze jeho!
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b) Ale horší nežli zlé řeči jsou noviny, spisy a knihy, které
zrovna řemeslně a soustavně o to usilují. aby podryly u lidu
vážnost ke knězi. Před těmi varují obzvláště.
Nemyslete, že se tu kněžím jedná o vlastní osobu, ta tu
nepadá na váhu. Zde se jedná především o věc Iežíše Krista,
o náboženství samo. Kam vlastně měří ony zlolajné listy svými
útoky na katolické kněze, jenom na jejich osobu a už na nic
jiného? Ale ne, to by nestálo za námahu a za tiskařskou čerň
pro nějakého >kněžourac. Náboženství chtějí v lidu podrýti,
a prostředkem k tomu je podkopávání vážnosti ke kněžím. Dobře
vědí: kdyby otevřeně napadli náboženství, lid by se s odporem
od nich odvrátil. Ale nechávají-li náboženství na pohled na
pokoji, ba dušují-li se dokonce, že si váží náboženství, ale že
bojují jenom proti špatným kněžím, proti »klerikáíním-kohontůmc:
najdou se vždycky lidé, kteřítakové věci čtou, ba hltavě čtou.
Však víme, jak to bývá; jsou-li v novinách pikantní, zají
mavé zprávy, třebas nejpodlejší lži o kněžích, nebo docela o vlastním
faráři nebo kaplanu, putují takové noviny letem z ruky do ruky,
až jsou celé ušpiněné a roztrhané. A svého účelu dojdou ne-_
přátelé náboženství znenáhla přece: lid ztrácí vážnost ke kněžím
a ztratí-li ji, ztrácí sám sebou vážnost k náboženství. To dobře
vědí nepřátelé církve a proto je jejich zásadou: »jen lži a pc
mlouvej směle, něco vždycky uvíznelc A takové noviny čtou,
platí, podporují, rozšiřují — katolíci!
1. Ať se jen nikdo nevymlouvá: »já těch novin nečtu pro
ty útoky na kněze, těch sám neschvaluii; čtu"je jen pro zajímavé
povídky, novinky, anonce, které přinášejí; a to přece není nic
zlého.c — Ale, příteli, nenajdeš těchže anoncí, novinek, povídek,
ba lepších, také v listech katolických? Proč čteš právě noviny
protikřesťanské? Ostatně, i když nesouhlasíš s těmi útoky na
kněze, platíš přece ty listy: z tvých peněz platí se papír, práce,
tisk, jenž protiví se a škodí Kristu, jeho věci, jeho kněžím.
2. A také at nikdo neříká: »A já jsem proto 'přece dobrým
katolíkem: každou neděli jsem v kostele dopoledne i odpoledne,
o velikonoci chodím ke zpovědi, kdo může o mně co zlého
říciP< Dobře, příteli, že's tak horlivý, jenom takovým zůstaň; ale
řádným katolíkem nenazvu tebe, dokud budeš čísti, platiti a roz
šiřovati noviny, které škodí vážnosti sluhů církve Kristovy. Kdyby
tak chodil do tvého domu člověk a haněl matku tvou a říkal,
tvá matka že je ženština prolhaná, špatná, ona že je matka ne—
věrná, a chodil by ten člověk každých čtrnáct dní, každý týden,
ba každý den a vždycky by takovou vedl, a ty bys ho vždycky
laskavě uvítal, jej pohostil a jemu ještě za jeho spílání zaplatil:
rci sám, byl bys to hodným synem matky své? A zrovna totéž
činíš, čteš-li a platíš-li noviny, které církev, duchovní matkou,
v jejich kněžích haní, tupí, pomlouvají, v posměch a nevážnost
přivádějí. Ven z domu s takovými listy a spisyl Podrývají ná—
boženství, škodí Kristu a jeho církvi a otravují vlastní duši tvoul
-.'.-

Rádce duchovní.

*

*

3

_34_
Hlel krestané, to hlásá nám, kněžím, i vám, věřícím, druhé
obětní roucho knězovo — alba. My kněží máme dbáti čistoty,
bezúhonnosti života, by jméno, by čest naše čista jako sníh byla
před světem, abychom byli v pravdě světlem světa, solí země,
aby lid se na nás poučoval, vzdělával, aby s důvěrou mohl nás
následovati cestou spásy. A vy, křesťané, máte povinnost, v úctě
míti kněžskou čestl
Stává se tu a tam, že i kněz padne, i hluboko padne, a toho
jednoho pádu hned jsou plny noviny a ústa lidská a tisíce rukou
ukazuje na celý kněžský stav a tisíce hlasů křičí: »Takoví jsou
všichni !: A třebas ostatním kněžím ničeho nemohou vytknouti,
aSpoň je potměšile a potouchle podezřívají a nazývají je zbož
nými farizey.
Kněz je také člověk, slabostem podrobený a jen síla shůry,
milost boží jest to, jež ho drží na svícnu. Ale nepůsobí-li kněz
s milostí boží, zapomene-li se nad důstojnosti svou: padá, a padá
tím hlouběji, čím výše dříve stál. A stávají se bohužel takové
pády. Diviti se tomu netřeba. Prvních kněží bylo jen dvanáct
a našel se mezi nimi jeden lakomec, zrádce a sebevrah. Bylo by
naopak s podivem, kdyby 300.000 katolických kněží naší doby
byli sami sv. ]anové! Přihodí-li se takový kněžský pád, člověk
charakterní nesmí proto napadati celý kněžský stav, nesmí, pama—
tuje na vlastní slabost, takového kněze příkře odsuzovati, nýbrž
má neštastníka raději litovati a — za něj se modliti.
Vůbec nelze dosti často na to upozorňovati, že se katolický
lid má modliti za hodné kněze. Často vídati zjev: jaký lid, ta
kové má kněze. Chce-li Bůh některý lid, některou obec zvláště
potrestati, dopouští, že dostávají kněze špatné. O vlastní spásu
staráš se, lide katolický, modlíš li se horlivě o kněze horlivé.
jen ojedinělé jsou případy pohoršení ve stavu kněžském, ale
často, přečasto se přihází, že svět, že vlastní lid čest, dobré jméno,
neposkvrněnou řízu vlastního kněze blátem a špínou pohází
a potom křičí: »Hle! jak špinaví jsou!: To světu, to íarní obci
na velikou čest není, to je vysvědčením jejich vlastní špatnosti
a podlosti a — z kněze činí jen mučedníka Kristova: kněz sám,
bezúhonný a čistý, může sobě s důvěrou a útěchou říci, že právě
tu v haně a potupě, je pravým a věrným knězem Krista ježíše,
protože na něm vyplňuje se slovo veleknězovo: »Budete v ne
návisti pro jméno mé !:
Takové chování mnohých katolíků ke kněžím, vy, farníci
moji, zajisté odsuzujete, zajisté hodláte vždy v úctě míti bílou
řízu kněžské cti a nechcete ji nikdy zlovolně poskvrniti; zajisté
chcete kněží následovati životem mravně bezúhonným, v pravdě
křesťanským, neboť jen na takovém životě založena jest spása,
spása věčnál Amen.
III. Cingulum.
Pozorovali jste už zajisté, nejmilejší v Pánu, že kněz obětující
ovázánu má albu kolem ledví přepáskou; sluje v_řeči církevní
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cingulum a má především za účel, aby širokou podkasanou albu
k tělu upevňovala.
Ale má také význam vyšší, duchovní. Na cingulu, jímž jsem
dnes opásán. stojí vyšita slova, jež sv. Pavel napsal kdysi křesťa
nům města Efesu (Efes. 3 l.): »Ego vinctus Christi — Já za
jatec Kristův. . Slova tato případně vyjadřují význam knězovy
přepásky: kněz jest v pravdě zajatcem, vězněm Kristovým, a to
slibem, závazkem, který učinil už při prvním vyšším svěcení,
při svěcení na podjáhna, slibem ustavičně čistoty. Tuto ctnost
naznačuje přepáska kněze obětujícího.
Kdo chce přijmouti vyšší svěcení, tomu jest zároveň učiniti
slib a zavázati se, že až do smrti chce žíti čistě, panicky. Tento
závazek je tak přísný, že by už dobrovolná, hříšná myšlenka
proti němu byla svatokrádeží. Proto se modlí kněz, _když přede
mší sv. přepáskou se ovíjí: »Přepaš mě, 6 Pane, pásem čistoty
a znič v ledvích mojich žádostivost zlou, aby ve mně zůstávala
ctnost zdrželivosti a cudnosti.< (Miss. Rom.)
I.

Slib čistoty brzo jest učiněn, několik sekund a je vykonán,
ale tíže jest jej zachovávati. ]enom se vmyslete v postavení kněze:
má žíti ve světě, tolik zlého viděti a slyšeti, jiným z bahna po
máhati a — sám zůstati stále číst. Suďte sami, zda to věc lehká.
Myslíte, že ho to nestojí žádných bojů, obětí, modliteb, pře
máháníř
Ale co pohnulo kněze, aby učinil slib ten věčný? Láska
k Spasiteli a láska k vám.
1. Láska k Spasiteli. My kněží jsme tak šťastni, že denně
dlíme na blízku Spasiteli. Denně ho držíme ve svých rukou,
denně bo přijímáme v srdce své, denně jíme se stolu jeho. Víme
však dobře, že Spasitel zvláštní zálibu má v dušícb čistých, pa
nických. Všecky osoby, ketré Spasitel nejblíže kolem sebe měl,
když v těle na světě žil, byly duše čisté, panické, panenské.
Když na svět přišel, stály u jesliček jeho dvě panenské duše,
Maria a josef. Když se loučil se světem, stály pod křížem jeho
zase dvě panenské duše, Maria a Jan. Ne krále, ne císaře vy
v'olil sobě za pěstouna, nýbrž panického tesaře ]osefa, a ne dceru
královskou ani císařskou zvolil sobě za matku, \nýbrž panenskou,
nevinnou dívku, Marii blahoslavenou. A předchůdcem jeho nebyl
velekněz, nýbrž panický ]an.
Tuto zálibu ježíšovu poznala církev jeho a poznali jsme ji
imy, kněží, a ona nás naplnila svatým nadšením a s radostí
jsme přistoupili k oltáři před biskupa a Spasiteli ochotně slíbili:
»Kriste Pane, milovníče čistoty, hodláme žíti panický a panici
zůstati až do hrobu z lásky k tobělc
2. Učinili jsme tak z lásky k Pánu Ježíši. Ale učinili jsme tak
neméně z lásky k tobě, lide katolický. Vímet dobře, jak těžko
jest lidu zachovávati příkaz panenské, alei stavovské čistoty,
vždyt praví sv. učitel církevní Alfons z Liguori, že pro přestupo

.

vání tohoto přikázání nejvíce lidí věčně hyne a v pekle hoří.
(Theol. moral. lib. III. 4. n. 413.) A proto jsme se slitovali nad
slabostí lidu svého a rozhodli se toto přikázání ze všech nej
těžší nejen slovy kázati, nýbrž příkladem, protože příklad více
může než slovo plané. Bohu na nebi známo jest, kolik tisíc duší
nalezlo síly a pomoci v příkladě panického života katolických
kněží. Mohou li kněží, proč bych nemohl já? Tak soudili tisícové
a vedli dle stavu život čistý a zachránili duši svou.
A nad to, řekněte upřímně sami, ke kterému knězi byste
měli více důvěry, ke knězi s rodinou či bez rodiny? Zajisté ke
knězi bez rodiny. Tenť jest mnohem svobodnější. Kdyby tak vy
pukla v obci nakažlivá nemoc, cholera, tyfus, černé neštovice,
který z obou kněží spíše vydá v nebezpečí život svůj, který
půjde ochotněji k nemocným, kněz s rodinou či bez rodiny?
Bylo to na jaře r.-1893. Ve francouzské osaděaAndylli, diec.
Nancy, onemocněl muž jeden na černé neštovice. Chudáka ne
mocného všecko opustilo. Zena a dcera strachem utekly, sousedé
se do domu neodvážili. Když tak všichni nemocného opustili,
ošetřoval ho farář Abbé Bertrand. A když nemocný umřel, do—
konal šlechetný knéz dílo milosrdného Samaritána, oblékl mrtvého,
donesl rakev, kterou stolař postavil před chaloupka, do světnice
a pomocí manželky, která se, dojata příkladem knězovým, zase
vrátila, uložil mrtvolu do rakve. Pohřeb byl ještě téhož dne
k večeru a faráři bylo ještě pomáhati nésti rakev na hřbitov. Za

čtrnáct dní potom roznemohl se také milosrdný Samaritán na
neštovice a brzo umřel. >Dobrý pastýř dává život svůj za ovce
svéc (jan 10, II.), a té oběti jest nejspíše schopen kněz panický.
Anebo považte nějaký spor v obci: který farář by rozhodl
nestranněji, kněz s rodinou či bez rodiny?
A jedná-li se o zpověď: kterému byste se raději zpovídali,
knězi s l'OdlDOUči bez rodiny?

Hle, to a mnohem více jiného bylo nám důvodem. proč
jsme učinili slib ustavičné čistoty. Učinili jsme tak z lásky k lidu.
II.

A co z toho svatého slibu knězova plyne pro vás?
1. Buďte vždy upřímui ke knězi v obcování s ním. Svěřujte
mu upřímně těkosti své, věnujte mu plnou důvěru. Najdete
u něho srdce, které jen pro vás bije, srdce, které rozděleno není.
Buďte upřímni zvláště ve zpovědnici. Nezamlčte ničeho, co jste
povinni vyznati. Usta knězova zapečetěna jsou sedmerou pečeti
a sám jediný stojí ve světě!
2. A je-li vám těžko zachovávati stavovskou čistotu, ne
myslete: jsem sláb, to není možná. Pohleďte na kněze: jemu je
to možno i přese všecka nebezpečí! Proč bych toho nemohl
i já? jen důvěru, jen. odvahul Modlete se horlivě, denně, jako
kněz, choďte často k sv. zpovědi, přijímání, jako kněz, přemáhejte,
zapírejte se, jako kněz, i vám bude možno dle stavu svého
žíti čistě, i vy zachráníte nesmrtelnou duši svou, jako kněz. Amen.

IV. Manipl.

Snad už vám, rozmilí v Pánu, bývala při mši sv. nápadna ši
roká stuha, barvy mešního roucha a štoly, kterou obětující kněz

nosívá na levé ruce Je to manjplznáramek

a znamená kněžské

práce a námahy. Když jej kněz obléká, modlí se: »Kéž bych za
sloužil, ó Pane, nositi náramek pláče a bolesti, abych s radostí
přijal odměnu práce.: (Miss. Rom.)
[.

Dosti jest dnes lidí, kteří myslí, že my kněží máme vlastně
nejlepší život na světě: ráno prý- si odsloužíme mši sv., tu a tam
jdeme do školy, tu a tam trochu zpovídáme, někdy k ne
mocnému, to prý jest všecko; jiného že nemáme a máme se lépe
než všichni lidé.
Je pravda, těžké ruční práce nám zpravidla konati není, ko
pati a kamení tlouci nemusime. A myslím, že by vám samým
nebylo vhod, kdybychom my kněží pozemky farské a kostelní
sami obdělávali. Přišel by takhle někdo do fary pro křestní list,
kterého potřebuje hned, aneb o náhlé zaopatřování, ale tam by
mu řekli: »Farář není doma, okopává řepu na zadních honech,
nebo váže žito na zadním padělku; chcete-li s ním mluvit, běžte
si pro něj:; tu by as takový farník spustil rozezlen: »Farář má
být doma, když ho potřebujeme, je tu pro nás! Taková práce
není pro něj, je kněz, ten má jiné povinnosti, jinou práci.:
Pravda, že my kněží máme jinou práci, práci duševní. Či to
snad není práce? Ale vždyť je dokázáno, že práce duševní člověka
více zmahá nežli tělesná. Či snad nemají dnes u nás kněží dosti
práce duševní?

_

Nepřipadá mi nikterak, abych jako kněz chlubil se prací
kněžskou, vždyt jest mi dbáti slova Spasitelova: »A když jste
všecko učinili, rcete: služebníci neužiteční jsme.“ I já nemám
nyní odvahy přede tváří Spasitele, před nímž stojím, i před svými
farníky jinak mluviti než: Ano, Pane, služebník neužitečný jsem
před teboul Budiž tu jen poněkud poukázáno, jak pohodlný a
bezstarostný — jak říká svět — jest život kněžský.
.
Z života pohodlného málokdo onemocní, ale často z pří
lišné námahy, a to se často už i mně stalo v životě kněžském.
Kolikráte už jsem stál na této kazatelně a když jsem četl evan
gelium, sotva jsem krátkou větu mohl ze sebe jedním dechem
vypraviti, a musil jsem k tomu kázati a míti dopoledne dvoje
služby boží. Musil jsem, i když jsem nemohl. A byl jsem ještě
rád, že mám jenom jednu obec a žádné přifařené; jiným kněžím
vede se mnohdy ještě hůře.
Budiž tu poukázáno na dlouhé hodinky kněžské, které
každý kněz pod těžkým hříchem povinen jest denně se modliti.
Budiž tu poukázáno na vyučování ve škole. Vy sis pěti
dětmi často nevíte rady a trpělivost vám dochází; Kněz jich má
ve škole sta a musí býti trpěliv a k tomu jim 'musí vštěpovati
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vznešené, nadsmyslné pravdy náboženské. Pravil sám jeden otec:
»Já bych tě trpělivosti ve škole neměl, já bych těch rozpustilých
děcek každý den několik zabil !c A kněz musí míti trpělivost.
Budiž tu poukázáno na kněžskou práci kancelářskou: na ty
veliké knihy matrik, které s velikou přesností musí býti psány,
opisovány pro úřad církevní. a z nich často—od úřadů světských
žádány bývají výpisy. Každý poštovní úřad může dosvědčiti. ne—
má-li farář co dělat. — Kolik namáhavé práce stojí faráře je
diná manželská dispens! — Kolik dní namáhavé a rozčilující

práce stojí faráře sepsání kostelních účtů, které nad to dvakrát
třeba opsati pro úřad církevní a světský a kde na haléř všecko
musí souhlasitil
To a mnohem více jiného dělá kněz ve skrytě a svět
toho nevidí a myslí a mluví, že kněz má nejlepší, nejpohodlnější
živobytí.
Bl'áhové' jest sice mínění, o němž se nyní chci zmíniti, a
přece tak smýšlejí mnozí i mluví i jinak křesťané dobromyslní:
že prý se kněží v alumnátě učili jen sloužiti mši sv_ a kázat, teď
už nepotřebují na kázání žádné přípravy. Ať to jen zkusí nějaký
kněz a jde na kazatelnu beze vší přípravy, cestou z kostela už
si budou lidé povídat: »Tomu dnes nešlo; myslím se neučil.:
Círn prostěji, přirozeněji,—zajímavěji dovede kněz hlásati slovo
boží, tím více ho to stálo přípravy a studií. A to se děje ve
skrytě, o tom svět neví.
_ O křtech, zaopatřování, o zpovídání, o poučování snoubencův
a j. ani nemluvím, toho lidé beztoho za práci nemají.
Kněz má práce dost, práce ovšem skryté, a často se při
hází, když pozdě v noci už všecko dokola spí, na faře jedno
okno posud osvětleno: to kněz se modlí a pracuje za ovce své.
To jest obyčejný den všední; v neděli a ve svátek zdvoj
násobí se práce: tu třeba zpovídat, kázat, míti služby boží do
poledne a odpoledne, a dopoledne býti lačný i při nejtužší zimě,
A když odpoledne jiní hledají zotavení ve společnosti, kněz pořád
ještě zaměstnán věcmi duchovními, jemu nezbývá kdy na vyra
žení světská, jemu dostačiti musí, může li k večeru vyjíti na
vzduch; nečiní toho z dlouhé chvíle, nýbrž pro svoje zdraví,
které také není ze železa. A často místo vycházky musí do
spolků a tam v dusném vzduchu skončiti námahu svátečního
dne, který pro každéhe člověka jest dnem odpočinku, jenom pro
kněze ne. Ale rád se obětuje, daří-li se mu jen duchovní prací
zachraňovati duše.
'
A je-li všecko to někomu ještě málo, tož prosím: dejte nám
pro Boha práci: choďte horlivě ke zpovědi, na kázání, cvičení,
vstupujte hojně do křesťanských spolkůva my kněží jsme ochotni
pracovati ještě více.
II.

Ale slyším tu zase hlas ze světa: »Bude to as přece pravda,
že mají kněží mnoho práce, ale za to dostávají tučný plat. Tak
bych já také rád pracoval.:

Této námitky bych raději pominul; ale slyšeti ji dnes mezi
lidem a dosti často; zde tedy odpověd.
Předně pravil sám Spasitel: »Hoden jest dělník mzdy svéc
(Luk. 10, 17.) a Bůh sám ustanovil, aby kněz z oltáře žil. At
nám tedy nechají, co nám Bůh sám určil.
Za druhé nesmí se zapomínati, že nás mnoho stálo, nežli
jsme se kněžími stali: dvanáct let studií, knihy, živobytí, to
stálo veliké peníze. A máme proto žíti nyní jako žebráci?
Za třetí táži se: Je to vskutku pravda? Stojí si opravdu
kněží tak skvěle? Srovnejte nás, prosím, s úředníky, lékaři, profes—
sory, advokáty, továrníky! A přece studovali jsme totéž gymna
sium jako oni, máme vysoké školy jako oni.
A konečně, čí ruka dává hojněji nežli kněžskář Co chvíle
přijde cestující a žádá o podporu, co chvíle chudák a žádá o al
mužnu, hned ten, hned onen spolek nebo podnik, prosebnými
listy kněz jest zaplavován; všude má dávati a hojně dávati.
A potom ještě pořád se zdvihá křik a žaloba na »mrtvou
ruku: církve, že prý nic nedávái Kdo založil nejvíc stipendií pro
chudé studující? Mrtvá ruka. Kdo zakládal a udržoval po staletí
školy, od škol elementárních až po university? Mrtvá ruka.
Ta mrtvá ruka není ruka církve, té třeba hledati jinde.
Bankovní dům R. ve Vídni skončil r. 1908 bilanci, dle níž měl
aktivníhijění 11.116,495.672K. Víc než 11 milliard má tedy jediný
vídeňský dům bankovní. Kdyby dostával jen 4 procenta úroků —
dostává však mnohem více, protože veliká část jeho jmění jest
uložena ve výnosných průmyslových podnicích — měl by čistého
ročního příjmu 440 millionů korun. Vydělal by tedy denně přes
1,200000 K, za hodinu 50.000, za minutu přes 833 K, a za každou
sekundu 13 K. Ve skutečnosti jsou však důchody vídeňského
domu bankovního mnohem větší.
Naproti tomu cení se veškeré jmění katolické církve v Ra
kousku na 813,500000 korun. Z toho třeba vydržovati: 50.000
církevních osob, všecky kostely, fary —- jest u nás 10.046 kato
lických far a duchovních míst — nemocnice, školy, ústavy do
bročinné atd., tak že, odečtou-li se daně, na jednoho kněze ročně
připadá 749 korun, kdežto bankéř má za minutu důchod 833 K!
(:Znaimer Volksblattc, č. 29, z 16. června 1910.)
Kde je mrtvá ruka? Ne, nám kněžím nemusí svět záviděti
trochu toho důchodu, jejž dostáváme.
Ostatně ujištuji vás, my jsme se nestali kněžími — pro pe
níze. Kdyby se nám bylo jednalo o to, abychom zbohatli, jakživi
bychom se byli kněžími nestali. Po matuře, kterou jsme mnozí
složili s vyznamenáním, měli jsme v životě -—_dle úsudku světa
— před sebou jinou ka_rrieru, nežli ji máme nyní na zastrčených

osadách venkovských. Ceho hledáme jako kněží, co chceme, to
nejsou peníze, nýbrž nesmrtelné duše; jen jednu touhu máme,
touhu zachraňovati duše, jen jednu starost máme, starost o duše;
jen jednu radost, radost, že jsme zachránili nějakou duši, jen
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jednu žalost, žalost, ztratili-li jsme duši nějakou. S myšlenkou na
duše vstáváme, s myšlenkou na duše uléháme, duším nesmrtelným
náleží naše námahy, naše práce, náš pot, naše slzy! Amen.

V. Štóla.
Pátým rouchem obětujícího kněze jest š t ó l a. Latinské slovo
»stolac znamená vlastně celý šat; a původně byla vskutku
kněžská štóla celým šatem; štóla v podobě nynější jest jenom
malým jeho zbytkem, jest to jen ozdobná obruba starého roucha,
zvaného štóla. To naznačují také slova, jež se kněz. oblékaje
šíólu, modlí: »Vrať mi, 6 Pane, roucho nesmrtelnosti, jehož jsem
pozbyl nevěrností prvního otce. i ačkoliv neboden přistupují
k tvému svatému tajemství, nechť sobě zasloužím radosti věčné.:
(Miss. Rom.) Stóla je odznakem kněžské důstojnosti.
Svět nazývá kněze velebnými, důstojnými. Ale málokdy mu
snad připadne, že slovo toto není prázdným zvukem, nýbrž sku
tečností. Ano, vskutku, kněz je důstojným.

I. Důstojnost kněze.
jeho důstojnost sahá až vzhůru do nebe a až na hranice
země a dolů až do propasti pekelné.
a) Sahá- až do nebe. Zde na tom oltáři leží chléb a víno.
Anděl sestupuje s nebe. Říká slova: »Totoť jest tělo mé; totoť
jest krev mác A chléb zůstává chlebem a víno zůstává vínem.
— Královna andělů blíží se oltáři, říká slova přepodstatnění a
— chléb zůstává chlebem a víno zůstává vínem. — A kněz při
stupuje k oltáři, jen prostý, jednoduchý kněz, syn z chudého
lidu. A bere chléb a víno do rukou posvěcených, říká slova pro—
měnění a — chléb už není chlebem, nýbrž pravým tělem ]ežíše
Krista, a víno už není vínem, nýbrž pravou krví ]ežíše Krista.
Slovo kněze proniklo oblaky, proniklo sbory andělův a vniklo
až v hlubiny samého božství a zrovna donutilo božího Syna, by
sestoupil na oltář a zahalil se způsobami chleba a vína.
Muž, jenž takovou má moc, není on důstojným?
b) Důstojnost knězova sahá až na hranice země-. Naši pod
daní slují lidstvo, naší zemí jest okrsek země a našimi hranicemi
jsou hranice světa. >]děte do celého světa a učte všecky národy !
(Mark. 16, 15.) Toto slovo Páně k nám kněžím řečeno bylo.
Kde jest král, kde císař, který by vládl takovou zemí?
A moc knězova na zemi! Králové a císařové jsou immunní,
t. j. žádný soudce světa nesmí se opovážiti volati je před soud
nou stolici svou. ]enom před jednou stolici soudnou jest se i jim
dostavovati, před ní se skláněti, před soudnou stolicí knězovou.
]ako nejchudšímu žebráku, tak inejmocnějšímu císaři jest se
zpovídati před knězem, za odpuštění prositi, podrobiti se jeho
rozsudku a činiti pokání. Tot důsojnost a moc knězova.
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A pohlédněme do minulosti.
_
Bylo r. 452 po Kr. Král Hunnův, Attila, dobyl, zbořil a
spálil staroslavné město Aquileia na březích moře Jaderského;
odtud táhl na Řím. Už stojí u řeky Pádu, už chce přepraviti
divoké hordy své na druhý břeh. V tom se mu oznamuje, že
přišel z Ríma papež Lev, žádá o slyšení u krále a je mu před
veden. Co mluví stařec k hrdému vítězi? Varuje ho důrazně před
dalším pochodem. A Attila stojí jak ohromený, sklání se před
starcem a dává vojsku rozkaz k zpátečnímu pochodu do Uher.
Tázán jsa od svých, proč proti svému zvyku tak pokorně po
slouchá slova římského velekněze, odvětil, že se bál kohosi
druhého, jenž stál vedle mluvícího papeže, oděn v roucha kněž
ská, a obnaženým mečem smrtí mu hrozil, neposlechneJi Lva.
Ohromen stojí Attila, ten, jehož »metlou božíc nazývali, ten,
o němž se říkalo, že tam už tráva neroste, kam šláplo kopyto
jeho koně, Attila se chvěje, váhá, ustupuje, před kým? Před bez—
branným starcem, před veleknězem Lvem. Ohromila ho důstoj—
no'st, moc kněžské. (Brev. Rom. in festo s. Leon. I., 11. apríl.)
A bylo to v lednu r. 1077. V nádvoří hradu Kanossy v horní
Italii stojí král v oděvu kajícníka, bosý, v zimě a mrazu, těsně
se halí v oděv kající a přichází na_ znamení pokání v určitou
chvíli na dvůr. je to pyšný, sličný král německý Jindřich IV. A co
ho pokořiloř Ne meč, ne násilí, nýbrž důstojnost velekněze, pa
peže Rehoře VII., svatého, přišel, aby si vyprosil rozhřešení hříchů,
spáchaných na církvi boží.
V Miláně do dneška ukazuje se kostel, u jehož brány před
více než 1500 lety udál se výjev, který ještě dnes není zapo
menut. Císař Theodosius Veliký dal v macedonském městě Soluni
nespravedlivě popraviti mnoho měšťanů. Brzo po tom krveprolití
jel císař ve slavném průvodu do kostela. Ale u brány kostela
vážně stojí biskup Ambrož. Císař žádá vpuštěn býti do kostela,
císař, který má název Velikého, císař, jehož říše a moc toliká
byla, jako moc a říše všech korunovaných hlav celé Evropy,
takový císař chce do kostela, prosí, by mu dovoleno bylo modliti
se ve chrámě, ale Ambrož praví k němu: »Ty jsi vrah a vrahové
nemají účasti na tajemstvích božích let A císař se brání a omlouvá:
»David byl také vrahem a cizoložníkem !c A odpovídá mu Ambrož:
»Následoval-lis Davida ve hříchu, uásleduj ho také v pokánílc
A venku před branou musí státi císař, nositi musí šat kajicníků
a nemá přístupu do domu božího osmnáct měsíců.
To je moc, důstojnost katolického kněze. Muž, jenž takovou
moc má. není on důstojným?
c) Ale jeho moc, jeho důstojnost sahá až ku propasti pekel.
Starý, zešedivělý hříšník umírá. Sedmdesát let žil, ne, nežil,
jenom hřešil; celý jeho život je dlouhým řetězem hříchů. _len
ještě několik minut a je zatracen, zatracen na věky v pekle. Už
jásá Satan, už proň připraveno místo muk. A tu přichází kněz
k umírajícímu Domlouvá mu laskavě, s milostí boží pohne ho
k nadpřirozené lítosti, zpovídá ho a říká nad ním slova: »Ego te
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absolvo — já tě rozhřešujic. A hříšník vypouští duši a — je
zachráněn, zachráněn navždy, na věky. Slovo knězovo zavřela
brány pekla a otevřelo mu brány nebes. Tot důstojnost, tof moc
katolického kněze.
Muž, jenž takovou moc a důstojnost má, není on důstojným?

A proto:

II. Čest katolickému knězil
a) Před důstojnosti kněžskou musí především kněz sám míti
velikou úctu. Důstojností svou nesmí zpyšněti, nesmí se vyvy
šovati nad obyčejné věřící, nesmí jimi pohrdati. Ach, právě dů
stojnost kněžská drtí jej a činí jej v pravdě pokorným.
() rozmilí věřící, když kněz při mši sv. po pozdvihování
stojí u oltáře, když slovem svým Pána nebes na zemi svolal,
když Bůh jeho před ním na oltáři dlí, skryt ve způsobách chleba
a vína, a když kněz pohlédne na toho svého Boha, celým
nitrem prochvívá svatá hrůza, když pomyslí: Můj Stvořitel, můj
Spasitel, můj Bůh a Pán, můj věčný Soudce přede mnoul
puzen se cítí zvolati se sv. Petrem: Pane, odejdi ode mne,
neboť jsem člověk hříšnýl
Ale Pán zůstává klidně na oltáři a neodchází, protože lid
svůj, který za knězem plní chrám, nesmírně miluje a protože
slabého kněze nezbytně potřebuje, aby se za ten lid skrze něho
mohl obětovati, aby skrze něho lid ten mohl posvěcovati a spasiti.
A dobře ví kněz: jak nesmírná je má důstojnost, tak ne
smírně veliká je také má zodpovědnost před Soudcem věčným.
A kdykoli pokleká před Nejsvětějším, hluboce pokořuje také
srdce své před svým Veleknězem; neníť on ničím, a ježíš jest
Králem hrozné velebnosti.
A když odejde od oltáře a vstoupí zas do všedního života,
nesmí zapomenouti na vysokou důstojnost svou a nesmí se státi
člověkem všedním. Nesmí zapomenouti, že je člověk slabý, k veliké
důstojnosti vyvýšený jen milostí boží, a při každém kroku a při
každém slově a skutku po celý život má pamatovati, že má čest
činiti své důstojnosti kněžské, že nesmí zneuctívati kněžství Ježíše
Krista, jehož on u lidu zastupuje. Proto se nelze diviti, že
sv. František z Assisi, jenž tak vroucí &serafskou láskou ke Kristu
Pánu plál, že Spasitel sám rány svoje vtiskl v ruce i nohy i v bok
jeho, z nichž v pátek prýštívala krev, že se tento světec chvěl
před důstojnosti kněžskou, za nehodna jí se pokládal a neodvážil
se jí přijmouti a po celý život zůstal jáhnem a při mši sv. kněžím
svého řádu jenom přisluhoval.
b) Proto ctí i věřící kněze pro jeho důstojnost, proto líbají
uctivě knězi ruku. Jest to sice jen ruka lidská, ruka syna prostého
rolníka nebo řemeslníka, ruka syna chudé vdovy, jíž mnoho stálo
námah, obětí, modliteb i slz, nežli dovedla dítě jako kněze
k oltáři, je to slabá ruka lidská, ale je to ruka, jež moc má
nad nebem, zemí i peklem, ruka, jež moc má nad samým Synem
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božím, ruka posvěcená k rozdávání tajemství božích: a pro dů
stojnost kněžství Ježíše Krista líbá věřící lid ruku knězovu.
A odtud pochopuji, co vypravují dějiny, že hrabě Rudolf
Habsburský nechtěl už vsednouti na koně, který nesl kněze
. s vel. Svátosti. Odtud puchopuji, že anglický lord kancléř Tomáš
Morus za čest sobě kladl, mohl-li posluhovati knězi u oltáře.
Odtud mi jasno, proč sv. Magdalena z Pazzis líbala zemi, kde
stála noha knězova.
Pro důstojnost svoji nesmí se kněz vyvyšovati nad lid,
žasnouti musíme všichni, kněz ilid, nad bezmeznou láskou bóží,
že takovou důstojnost, takovou moc dal slabým lidem A jako
kněz v důstojnosti své samého Ježíše Krista si váží a jej ctí, tak
máš i ty, lide katolický, ve svých kněžích ctíti a vážiti sobě
svého Spasitele. Zůstaň jen věren knězi! Smělé, drzé ruce po
koušejí se dnes odtrhnouti tebe od kněze, ale nemá se jim to
podařiti! Ne, kněz a lid, lid a kněz, my zůstaneme spolu, jako
dnes, tak i pro budoucnost. 1900 let šli jsme spolu ruku v ruce
a dobře nám bylo: ruku v ruce půjdeme i nadále, až nás smrt
rozdělí! Amen.
VI. Mešni roucho.

Poslední, ale nejkrásnější ze všech rouch kněžských jest
roucho mešní. Církev sv. jest jinak spořiva, ale jedná-li se o krásu
roucha mešního, nešetří ani peněz, ani práce. Do všech tří říší
přírodních sahá a nejušlechtilejší a nejkrásnější, co tam nalézá,
vybírá a zdobí tím mešní roucho knězovo. Bere z říše nerostů
zlato, stříbro a drakokamy a připevňuje je na roucho mešní. Vy—
bírá z říše rostlin formy a barvy květin a zdobí jimi roucho
mešní. Získává perlu moře a hedvábí země z říše živočichův a
upotřebuje jich na roucho mešní. A jak nešetří látkou, tak ne—
šetří ani prací. Není jí za těžko, celé týdny, ba měsíce pracovati

ojediném mešním rouchu.

A co znamená mešní roucho? To vám praví vaše oko, vaše
ucho. Oko vaše vidí na mešním rouchu kříž. A kdybyste roz
uměli mateřské řeči církve, slyšeli byste kněze, když roucho to
obléká, modliti se: »Pane, jenž jsi řekl: jho mé jest sladké a
břímě mé jest lehké, učiň, abych je tak nosil, abych zasloužil
tvé milosti.: (Miss. Rom.) jest nepochybno, roucho mešní zna
mená kněžský kříž.
I.

>Kněžský křížlc pomyslí si snad někdo. »Mají kněží také
kříž, stojí vůbec za to, u kněží také mluviti o kříži? Málo práce,
žádné starosti o rodinu, pěkný, stálý příjem, čest a vážnost,
dobré jídlo a pití, rád bych věděl, kde je tu jaký kříž! Ale na—
šinec, jenž v potu tváře jí chléb svůj, jemuž živiti jest rodinu
s tolika a tolika dětmi, jehož dluhy tlačí a daně souží, když
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takhle našinec žaluje na kříž, tomu se nikdo nedivl. Ale kněží
at jenom mlčí, ti ani nevědí, co je to nést kříž.:
a) Snad jste už'slyšeli nebo četli podobenství o onom ne
trpělivém, nespokojeném člověku, jenž vždycky myslíval a ža
loval, že jeho kříž je těžší než ostatních lidí. Zdálo se mu jednou
ve snách: šel skalnatou krajinou a nesl klopotně svůj kříž; a na
jednou se k němu přidružil anděl strážce a dovedl jej k velikému
domu a zavedl jej tam do veliké síně a stěny té síně byly ově
šeny samými kříži. Byly tam kříže zlaté a stříbrné, měděné a
železné, kříže dřevěné všeho druhu, veliké a malé, oblé i hranaté,
dlouhé a krátké. A pravil anděl strážce: »Odlož kříž svůj a vy
vol si z těchto, který chceš, jeden si vybrati musíš.c A poutník
sáhl po kříži zlatém, jenž se vábivě leskl, ale byl mu těžký, a
zase jej pověsil, rovněž i stříbrný a železný. Také z ostatních
křížů žádný se mu nehodil. jeden mu byl příliš. dlouhý, druhý
krátký, jeden tuze hladký a oblý, druhý ostrý, hranatý. Ko
nečně našel jeden, ten se mu hodil. A hle, byl to týž, který do
sud nosil.
Tak se vede, rozmilí křesťané, i vám. Myslíte, že jen vám
je nositi kříž, my kněží málo že jich máme, nebo ížádných. jste
na omylu. Ano, náš kněžský kříž se leskne, krásnější je na oko
nežli váš, ale za to je tím těžší. jsem jist, že by mnohý z vás
padl pod křížem kněžským.
' b) Mám vám tu ukázati několik kněžských křížů?
My kněží slíbili jsme při svěcení biskupu svému poslušnost,
musíme jíti, kam nás pošle. Tak jest některý kněz na osadě už
delší léta. Líbí se mu tam, do smrti by tam rád zůstal. Ale na—
jednou přijde rozkaz biskupův a pryč musí, pryč na místo jiné,
docela cizí, vzhůru do hor. Kněz po svěcení opustil otce a matku,
aby sloužil Pánu a jiné rodině, duchovní; nebylo lehké to roz
loučení, zvláště starým rodičům a také mladému knězi ne: ale
bohudík, u svého faráře nalezl nové srdce otcovské a mateřské
a také lásku farníků si získal a celým srdcem na nich visí: a
najednou jest od nich odtržen a jest mu poslechnouti vůle vyšší.
Kněz sice poslouchá rád a ochotně, ale myslíte, že to není pro
něho kříž?
Musíme do školy, vyučovati náboženství. Na první pohled
zdá se to krásné, ale má to svoje stíny, mnohdy hodně temné
a černé. Stokrát opakuje něco katecheta dětem malým a ještě
toho nechápou; a jsou-li ve škole děti vzdorovité a mají ještě
zastání u rodičů a hledí jen katechetu rozčilovati a zlobiti, my
slíte, že to není kříž? — S láskou přicházím vždycky do ho—
diny náboženské, a na konci hodiny kolikrát bylo roztrpčeno
srdce mé a jak otráveno, otráveno vzdorovitostí a lenosti dětí
nezvedených, které lásce rozuměti nechtěly. A cestou ze školy
zašel jsem do kostela a tam vzadu klekl na dlažbu a ža
loval Spasiteli bolest svou a prosil ho, aby milostí svou ob
měkčil ta zatvrzelá mladá srdce a prosil ho, aby mi pomohl nésti
kněžský kříž.
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Když dnes studující sebe skvěleji vystudoval gymnasium,
jakmile se věnuje stavu duchovnímu, je u mnohých tak zvaných
vzdělanců tmářem, hlupákem, zpátečníkem, a pohrdají jim
i vlastní bývalí spolužáci. Myslíte, že to není kříž?
Od časů Ježíše Krista bývalo a je i dnes, co pravil božský
Velekněz k nám kněžím: »Budete nenávidění pro jméno mé.c
(Luk. 21, v. 17. Mat. 10. v. 22. Mar. 13. v 12.) A čím hor
livěji, nezištněji, obětavěji působí katolický kněz, tím více ho
zpravidla nenávidí svět, A myslíte, že kněz jest z kamene, že ho,
to neboHP
Při zábavě vydrží lidé celé dny a noci, i když to stojí náf

mahu, peníze, zdraví. Ale v kostele žádají od kněze, aby hroznou,
božskou oběť co nejrychleji odhandrkoval a zkrátka nebo vůbec
nekázal, aby se tam nenudili. Sv. Vincenci z Paula vyprávěli
jednou o mladém knězi, že zrovna po primiční mši sv. zemřel.
A světec odpověděl vážně: »Dost má co zodpovídati za tuto je
dinou mši svatou.a Z každé sloužené mše sv. bude jednou knězi
vydati přísnější počet, nežli ostatním lidem ze všech jejich skutků:
třeba ji konati důstojně, jet ona vznešené dilo božské: a nesmí
se kně říditi dle lehkého světa. — A chléb božského slova svě
dom tě a horlivě má kněz lámati osadě své, nesmí ji v neděli a
ve svátek nechat odejíti s prázdnou nebo ji odbýti několika ja
lovými slovy, sice ho stihne trpká výtka ]eremiáše proroka:
»Děti žádali chleba a nebylo, kdo by jim ho lámal.
A když kněz důstojně koná oběť božskou a horlivě hlásá
slovo boží: a když za odměnu klidí nevoli a hanu mnohých far
níků, když před očima jeho z kázání odcházejí, okázale slovem
božím pohrdají, myslíte, to že ho nebolíř
Ničeho kněz za námahy své od farníků nežádá nežli uznání
dobré vůle a by žili podle zákona Kristova. A když za to od
leckterých jest nenáviděn a pohrdán, když ho ani za hodna ne
mají, pozdraviti jej, když nad to smýkán a špiněn v novinách, a
když mu je i do domů posílají se škodolibým úmyslem: »ať to
čte a zlobí sec, a když kněz před Bohem ničeho si vědom není
a jen samá lež, pomluva a hana tam tištěna pro jeho farníky
i ostatní svět, který to čte: myslíte, že ho to nebolí?
A duchovní správa: zpovědnice, její obtíže a nebezpečí, lůžko
nemocných, jeho nebezpečí a zodpovědnost, kazatelna, její obtíže
a těžké povinnosti: myslíte, že to všecko není kříž?
A konečně, když knězi viděti jest, že všecko je nadarmo; když
vidí, jak nejkrásnější naděje, dlouholetá práce za několik dní, za ně
kolik hodin jediným člověkem, jediným spolkem, jediným jedo
vatým časopisem přichází na zmar, a on nemůže pomoci, nemůže
zachrániti: myslíte, že to není kříž?
II.

Ale dosti, nechci už dále na oči vám stavěti kněžského kříže;
mohlo by se ještě zdáti, že ho snad sám nerad nesu, nebo že
chci vám dělati výčitky a vás samy křižovati. Tot daleko ode
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mne; bylo třeba vám poněkud odhaliti kněžský kříž, protože kříž
mešního roucha tak živě jej připomíná a protože svět 0 kříži tom
ničeho věděti nechce.
Většinu křížů snáší kněz tiše, skrytě v srdci. svět o nich
neví, a ponese je a mnohé nové ještě k nim až do smrti,
zůstanou skryty v srdci jeho a v srdci Velekněze Krista. Ateprve
tehda, až ve smrti odevzdá kněžskou duši svou do rukou bož—
ského Velekněze, až jeho mrtvé, ztuhlé ruce složí na prsou 'kří
žem na schladlé srdce a ovinou růžencem zsinalé prsty a dají do
nich malý křížek hrobový: teprve u toho křížku bude poslední
zastavení jeho kněžské křížové cesty .. .
Kdykoli, drazí křesťané, při mši sv. na rouchu mešním vidíte
kříž, vzpomeňte sobě, že kněz nosi kříž a nejen při mši sv.,
nýbrž po celý život; a nese jej trpělivě za Spasitelem -—z lásky
k vám. A učiňte při tom předsevzetí: >Kněz stále nosí kříž za
mne, kříž těžký; nebudu mu ho činiti ještě těžším, ulehčovati mu ho
budu, ulehčovati tím, že budu poslouchati jeho slova. vždyt skrze
něho Spasitel sám mluví ke mně; ulehčovati mu ho budu tím,
že budu žíti podle zákona Kristova, který mně zvěstuje kněz, a
že nebudu těžkými hříchy urážeti .Boha a Spasitele svého. ——
I vlastní svůj kříž nésti budu trpělivě a obětovati jej svému Spa

siteli, u něho pomoci a sily hledati, abych nepadl, nezoufah
Ano, nesme všichni, kněz i lid, kříž svůj trpělivě za Spa
sitelem, až jej doneseme ke své poslední hodince, na Golgotu
života našeho: tehdy nám jej Ukřižovaný sám s beder sejme a
dá nám za něj vítěznou korunu slávy věčné. Amen.

ČÁST PASTORAČNÍ.
Válečný patron
sv. Klement Hofbauer (Dvořák) a jeho

odkaz kazatelům.

Píše .Ian Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.

Máme mnohé válečné sv. patrony, k nim náleží i sv. Klement
Dvořák. Neboť když r. 1807 stali se ve válkách napoleonských
Francouzové vlastními pány Varšavy, vypověděla ho vláda po
22leté činnosti, byl vězněn ve tvrzi Kystrinu v Branibořích, přišel
pak do Vídně, ale itu s počátku byla jeho činnost znemožňována
válkou s Napoleonem, který vítězně do Vídně vtáhl. Proto se
uctívá jako patron válečný, jest i modlitba válečná k němu,
která zní:
'
»Sv. Klemente Maria! Veliký apoštole Rakouska a Německa,
pomocniku Varšavy v nouzi, žehnej a ochraňuj spojené panov
níky Rakouska a Německa. Zehnej našim vojskům a jejich
vůdcům.
]ako jsi před 100 lety k eucharistickému Spasiteli 0 vítězství
našich vojínů proti mocnému nepříteli prosil, spěchej i nyní opět
nám ku pomoci, sv. Klemente Maria! Bud naším mocným pří
mluvcem s Pannou Marií. matkou stálé pomoci, u trůnu božího,
vřele pros božské Srdce Páně, aby nám brzy vítězství a čestný
mír poskytlo. Amen.
Sv. Klemente Maria, pros za nás|:
Tento válečný patron přispěl velice činností svou, zvláště
kazatelskou, k pokřestění Vídně, tak že se stal patronem hlav
ního města naší veleříše. Kázal každou neděli a svátek jedno
duše, ale s ohněm nadšení, tak že nízké i vysoké, prosté i učené ke
kazatelně své přivábil.Jednou bylo mu zapovězeno kázati. V neděli na
to prohlásil: »Dnes nemohu kázati, musím poslechnouti. Ale po
prosím Ducha sv., aby vám řekl, co jsem chtěl kázati.c Za vše
obecného pláče opustil kazatelnu a kráčel k oltáři. Zápověd byla
brzy odvolána, a budoucí neděli mohl opět kázati.
\

—48—
Známý jest jeho výrok: Kázání třeba obnoviti, časovým po
třebám přizpůsobiti.

]aký odkaz

_

dal tento válečný patron kazatelům?

Tajemství jeho úspěchů záleželo v jeho osobnosti. Kázal již,
dříve než první slovo vyšlo z jeho rtů, podobně jak se vypravuje
o P. Ravignanu S. ]. Vzdělaný kritik, který přilákán jeho po
věstí přišel na jeho kázání, řekl, když ho viděl před kázáním
dělati kříž: již tu kázal. Mluvil, jak musil, mluvil z hlubokého
přesvědčení. Lidské jeho slovo bylo co nejvřeleji spojeno se 510
vem božím a přece úplně zůstalo samostatným.
Po takové osobní samostatnosti 'má každý 'kazatel toužiti.
Při tom ho bude podivuhodné sv. Klement podporovati, když si

osvojí tři zvláštnosti

tohoto apoštolského muže. Nejedná

se o neobyčejné, geniální nadání, o umělou rhetoriku, kterou sv.
Klement neměl, nýbrž a katolické kněžské vzdělání mnoha nebo
méně vloh, které Pán každému služebníku svému propůjčil,

První tato zvláštnostzaleží v jeho zakrytých

očích.

Když se připravoval na kázání, dal si v témdni několikráte evan
gelium nejbližší předčítati, ,aby o něm příležitostně rozjímal a
ještě více se modlil. Před kázáním zastřel si na čtvrt hodiny ka
pesníkem oči, aby si zaopatřil samotu uprostřed četných mladíků,
kteří skoro stále u něho návštěvou byli.
Kazatelé nebudou potřebovati kapesníku, aby si zjednali sa
motu. Mají svůj pokoj, kde se vzdáleni hluku se zavřenýma
očima sebrati a látku kázání rozjímavě projíti mohou. Hlavní
věcí jest energicky zastaviti se v srdci a samostatně zpracovati
látku vlastní duševní prací až k jasnému pochopení a vábivé ná
zornosti; oči při tom mu namnoze překážejí, poněvadž snadno
myšlenky jeho k jiným předmětům odvracejí. Vždyť člověk
mimovolně sklání nebo závírá oči, když ho některá myšlenka
tak živě zajímá, že jest skoro slepý a necitelný k-zevnějšímu
světu. Tak sotva vášnivý hráč pozoruje, co se. kolem něho děje,
celá jeho pozornost jest věnována šachu, hře; pro učence, který
svůj vědecký problem dnem a nocí s sebou nosí, jest nebezpečné
odebrati se sám na živé ulice velkoměsta, poněvadž ani automo
bily nevidí a neslyší. Kdyby nebyl měl P. Dvořák od svého
poustevnického života stálou vnitřní sebranost a tím také mimo
volně sklopené oči, byla by mu je z:ednala jeho horlivost pro
spásu duší. Látku pro kázání, kterou si několikaterým čtením
evangelia zapamatoval, nosil týden s sebou, prohluboval ji. přímo
ji prožil, tak že konečně živě a jasně před jeho duševním okem
srála. »P. Dvořák dívá se stále dovnitř,< říkali jeho souvěkovci,
když ho viděli kráčeti po ulicích Vídně do sebe skloněného.
Bezprostředně před kázáním dosáhlo toto vnitřní nazírání nej—
vyššího bodu, a tak konečně vstupuje na kazatelnu jako věštec
a mohl říci skoro se sv. Janem —(I.1, 1. 3.):

»Quod

audirimus,

qugd
vo ls..vidimus oculis nostris, quod perspeximus . . .annuntiamus
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Blaze kazateli, který se dle P. Dvořáka řídí, zraky své od
zevnějška odvrací a pronikavě do duše se dívá! Méně si těles
nýma očima bude pamatovati mrtvé písmeny tištěného kázání,
za to však s odstřeným duševním okem dívati se bude do teplého,
jasného, živého světla evangelia a přenese to svým hlasem do
srdce posluchačův.
Pod zevnějším zákrytem očí působilo vnitřní světlo, které
vnitřní zrak jeho do sebe ssálo, i na jeho tělesné oči často jasnou
září. Nezřídka vylilo se na jeho oči a tvář světlo, kterélviděli jen
ti, kteří ho dobře znali a milovali.
Zdrojem tohoto světla byla jeho skalopevná, vřelá katolická
víra. Této víře děkujeme druhou zvláštnost jeho, totiž jeho

»katolický

nose, jak se o něm někdy žertem zmiňoval.

Známy jsou jeho výroky: >Víastním očím nevěřím tolikjako ne
omylným výrokům církve sv., neboť ty se nemohou nikdy mýliti
ve věcech víry, ale naše tělesné oči jsou mnohým bludům po
drobeny. jsem pyšný, marnivý, ničemu jsem se nenaučil, ale jednu
věc mám, jsem katolíkem duši a tělem.< jeho víře, jak můžeme
nazvati jeho »katolický nosu děkujeme podivuhodnou energii
jeho osobnosti, která se zvláště v kázání uplatňovala. V jeho
řečích nebylo nic hledaného, rhetorického, naučeného, ale veliká
energie.
Co katolického kazatele od každého jiného řečníka liší, jest
»katolický nosq jemu především děkoval P. Dvořák, že mohl
vystupovati apoštolsky jako muž víry a dojem dělal, poněvadž
kázal on. Dnes však potřebuje katolický kněz více, než kdy
jindy této zvláštnosti P. Dvořáka, chce-li svou osobností na ka
zatelně působiti. Neboť nevěra, lhostejnost náboženská a j. jsou
nejhlavnějším a nejnebezpečnějším zlem. Nemají-liž kněží příčiny
býti na stráži proti tomuto proudu doby? Zdaž to nebyli v první
řadě kněží a professoři theologie, proti kterým se Pius X od
souzením modernismu obracel? Benedikt XV. pak v encyklice
>Ab beatissimic doporoučí udržování víry v čistotě a varuje
před modernismem. Proto potřebuje přítomná doba na kazatelně
kněze silné ve víře, s pravým životem dle víry.
Takovým apoštolem se jistě nestane bez třetí zvláštnosti
P. Dvořáka. Sám poukázal na význam této zvláštnosti pro ká
zání. Ptal se jednou svého žáka Bartol. Pajalicha: »Víte. jak se
káže s velikým výsledkemře A nečekav na odpověď, obrátil ruce

své ke kolenoum
a tím, že na ně klepal, chtěl mu dáti na
srozuměnou, že třeba mnoho na kolenou'rozjímati a modliti se.
Tvr dá kolena jsou třetí zvláštností, kterých má kazatel jako
muž modlitby po příkladě P. Dvořáka si zaopatřiti. Kazatel bez
mnohé modlitby bude se snad lesknouti přirozenými řečnickým
vlohami, posluchače snad oslní, ale nerozehřeje. Dílo posvěcení
duší, které má kněz obstarávati, je tak závislo na milosti boží,
že lidské slovo, byti Demosthenovo, zde nic nedokáže. _>'Sine
me nihil potestis facere,c platí i tu. A milost jest závislá na
modlitbě, qausí tedy býtiÝkazatel mužem modlitby. K tomu ná
Rádce duchovní.

4

__5o_
leží slovo Páně: »Modlete se bez ustánílc Obratnost a mistrovství
v modlitbě vtiskuje muži modlitby pečet muže božího a pro
půjčuje jeho osobnosti na kazatelně daru, jemuž se P. Dvořák
těšil. Tvrdá kůže na kolenou se s touto obratnosti v modlitbě
sama sebou dostaví. Tvrdá kůže na kolenou kazatele má však
památnou vlastnost, že obměkčuje i srdce boží k milosti i srdce
posluchačů k obrácení.
Tvrdá kolena, katolický nos a zastřené oči P. Dvořáka
mohou způsobiti podivuhodné oživení kazatelů. Obsahují tajemství
moci osobnosti, bez níž i nejvybranější knihovna kazatelská přes
pilné používání sotva přinésti může více než znějící měď, I to
přispěje k uskutečnění hesla Pia X : lnstaurare omnia in Christo.

Z chudinství farního.
Napsal dr. Karel L. Řehák.

Úvod.
1. Vstoupil jsem na Zápraží půlstoletí, jež až na kratší pře
stávky prožil jsem v srdci země české, v Praze. Přibyl jsem totiž
roku 1866 do Prahy, a od té doby s některými přerušeními žil
jsem v Praze nebo v bezprostředním jejim sousedství. zprvu jako
studující bohoslovec, pak jakožto kaplan i městský farář; a měl
jsem tedy bohatou příležitost, poznati poměry pražské se všech
možných stran. Pomíjeje ale ostatních nasbromážděných tu zku
šeností, obral jsem si tímto za úkol, posvítiti jen na poměry chu
dinské v Praze.
Když jsem r. 1892 ustanoven byl farářem osady známé pro
přečetné chudé v ní žijící, založil jsem si zvláštní jich katastr;
pořídil jsem si totiž větší, vázanou knihu čistého papíru, která
má po straně ouška se všemi písmeny abecedy označená, a počal
jsem si do té knihy zkušenosti své krátce poznamenávati, s lidmi
i opravdu chudými a podporovanými, i s chudými jen zdánlivě
chudými, zaslouženě chudými, zlovolně chudými! Ičinil jsem
záznamy, zařazuje chudé abecedně dle jich jmen, s přidáním
obydlí jejich.
2. Zaznamenávati i obydlí chudých ukázalo se býti potřeb—
ným, poněvadž pohyblivost v chudině zdejší před přestavěním a
nádherným vybudováním celé mé farnosti byla velice živá.
Tak příkladně dostavil se mi do farní kanceláře starší muž
se žádostí za oddavky. První otázkou v případě tom jest ovšem:
»Kde tu bydlíte Pc
»V čísle 207, páté čtvrti, kde říkají »U zlatého zvonu: nebo
v »hejtmaněc.
Jak mi kdo toto číslo obydlí označil, věděl jsem ihned, kolik
uhodilo. Bylo to sídlo lidí nejen prachudých, ale mncŘdy i velice
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znemravnělých. Městský ředitel chudinství ve zdejším farním ob
vodu uložil si jednou tu práci, aby zvěděl, mnoho-li v těch různých
děrách i »pokojíchc tohoto domu jest dětí školou povinných.
I napočetl jich při vyšetřování — 1201 tak že jediný ten dům
mohl míti sám pro sebe od hodiny školu dvojtřídkul
Zmíněnému čekateli manželství jsem tedy řekl: »Dobře.
A čím mi to prokážete? Máte s sebou popisný arch? Kdo
v Praze bydlí, musí policejním stvrzením na popisném archu do
kázati, že poslední rok bydlí v Praze vůbec, a aspoň po celých
posledních šest neděl na osadě, nemá-li hýti prohlášen ještě i na
farách, kde dříve bydlil.:
»Tu je můj pógnlc řekl ženich. Rozbalím jeho popisný
arch, jemuž tu chudina pógn (místo Konskriptionsbogen) říká,
a čtu, že jest vdovcem a má z prvého manželství tři děti.
]ářku: »To tedy váš popisný arch. Ale já na něm nemohu
nalézti, že jste do čísla 207 připsán. Máte ten list všude pře
škrtaný. Ukažte mi sám, kde ten poslední záznam máte od policie
potvrzený.
Hledal, našel a ukázal mi.
»Dobře, jste zde zapsán; ale teprve od tří dnů! Kde pak
jste bydlil dříve?:
Ukázal mi to zase V jiném koutu archu; ale ze stvrzení bylo
patrným, že ani na předposledním místě nebydlil po zákonitou
dobu, ale jen po pět dnů! A tak se Opakovalo ještě několikrát.
]ářku: >Prosím vás, příteli! Co je to s vámi, že se vždy za
několik dnů zase stěhujeteřc
On: »Nemohu platit činže, a proto zůstávám jen tak
dlouho, pokud mne domácí,i s dětmi pro neplacení z bytu ne
vykáželc
3. A jako tento ženich, stěhovali se zdejší osadníci často.
Nastěhovali se v okolí, zprvu několikrát své potřeby zaplatili, pak
zůstali poctivě dlužní, kde komu bylo lze, a posléze najednou
_ třebas v noci zmizeli. Objevili se pak v Košířích, potom v ižkově,
v Břevnově, ve Vršovicích atd., a pak zase, když se na ně po
zapomnělo, od repetice znova!
]iní zase se nehýbali, až musili, když jich domácí déle
v domě netrpěl, že neplatili činže.
4. Při takovýchto případech konal mi můj katastr již často
služby velice dobré. Kdo by si také mohl všechny návštěvy za
mnohá léta pamatovati, když se stávalo, že se jich v různých
ovšem záležitostech třebas i padesát v kanceláři mě za den vy
střídalo?
Přijde-li tedy kdo do kanceláře »korunovýc nebo »zlatkovýc se
žebrotou, prohlédnu si ho napřed pátravým okem. je-li to člověkmladý,
zdravý, odbudu ho zkrátka: »Almužna jest pro lidi, kdo si sami
na své potřeby nemohou vydělati, jako jsou nemocní, věkem
sešlí anebo nedospělíl já se držím slov svatého apoštola Páně

Pavla, jenž napsal (k Thessalon. II, B.): >Kdo nechce
dě
lati, at také nejílc Vidíte mne starce při práci; jednejte vy
*
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také tak, když vám Bůh dal zdravé údy. Vám nedám ničeho.
Odejděte s Bohemlc
Přijde-li ale člověk, jenž zdá se pomoci skutečně potřebovati,
jest rnou prvou otázkou: »Kde bydlíte?:
_
Uslyším-li, že v ižkově, na Smíchově, v Libni, u sv. Stě
pána, nebo podobně, říkám: »-I—Ilastese tedy o podpory taml
já vás z poměrů vašich neznám, a tam nemohu si jich dáti vy
ŠCtřiti.:

»já bych přece nelhallc
»Lhal — nelhal! Slyšel jste již o někom, že by sám o sobě
říkal: Já jsem lhář. chci podvést? Zajisté že nikoliv! Tedy si jen
jděte tam, kam patříte, a kde se mohou o vašem nedostatku
přesvědčiti. ]á tu žádného pytle peněz nemám, do něhož bych
mohl jen hrábnouti, abych komukoli sypal. C_o dám, musím
dříve na sobě ušetřiti. a potom dávám, kde jsem se přesvědčil,
že můj dárek v pravdě prospěje.:
Rekne-li ale návštěvník-prosebník, že bydlí na osadě, vezmu
do ruky ihned papír, póznamenám si všechny výpovědi jeho, a
pak říkám: rjděte nyní domů. Mluvil-li jste pravdu, o čemž se
některý člen jednoty svatého Vincence dříve přesvědčí, podá on
nám o tom v nejbližim sezení v neděli zprávu, a potom vám
přinese i nějaký milodar. Pomodlete se za dobrodince, a tím bude
celá věc vyřízena. Ke mně proto netřeba přicházeti. Nemluvil-li
jste pravdu, také mi sem nechoďte, poněvadž vám ničeho ne—
dámlc —
Mnohého žadatele odbudu ihned jen na základě záznamu
v mém katastru, jejž ihned otvírám a prohlížím, když mi nějaksi
již známé jméno své ohlašuje. I bývá podivení leckterého švin
dléře veliké, když mu předčítám, co a jak kdevtřeba před lety
švindloval. Tu hned směle odpírá: »To není pravda! to mne
někdo jen očernillc
A já na to: »Neočernill ale jen někdo hodnověrný o vás
mi to oznámil; a vy, když jste tu dlouho nebyl, myslil jste, že
jsem již zapomněl. Ovšem zapomněl bych snad po letech, jak
mne kdo chtěl kdysi napáliti; ale za to má dobrou pamět tato
kniha! A tak již jen jděte odtud hezky klidně, aby se vás snad
strážník na ulici netázal, co jste tu dělal a je—livám podomní
žebrota dovolena.:
5. Velice výhodným pro obmezení lehkomyslné žebroty,
i k vydatnější podpoře opravdových chud'asů jest dle toho spolek

sv. Vincence

de Paula.

Skoro ve všech farních osadách

Prahy i jejich předměstích jsou jeho odbočky čili konference;
rovněž i ve mnohých již osadách v krajích, jichž vrchní správu
má ústřední rada v Praze, toho času vedená od Jeho Osvícenosti
pana hraběte Josefa Nostitze. Pan president ústřední rady ještě
i s jinými vynikajícími muži snadno dostávají štědré dary od vy
soké šlechty i od jiných bohatých pánů, z nichž jednotlivé kon
ference podporují; a pro lidi ku práci vůbec navždy neschopné

vydržují i zvláštníasyl, »Vincentinumc

nazývaný.
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Tak příkladně vykazuje ústřední rada ve výroční správě své
za jediný rok 1913 mimo přečetné dary v přírodninách
K 93139'19 vydání, z nichž bylo podpořeno 274 chudých stran,
a živeno ve »Vincentinuc 95 osob. Různých dobrodinců přispí
vajících bylo za ten rok 5828, a spolu přispívajících i o chudé
pečujících úhrnem 940. A konference u sv. Ducha samotná, pů
sobící tu od roku 1893, mohla do konce roku 1914 pouze na
penězích vydati 33.183 korun 78 haléřů, mimo to že starala se
o tělesné blaho i o duševní prospěch svých chudých chráněnců.
Podpory takové nemohl by zajisté žádný farář pražský uděliti
ze svého.
6. Že takto za doby naší dárky mnohých štědrých dobro—
dinců splývají do pokladny spolku sv. Vincence, uchráněni jsou
zejména mnozí štědří šlechticové mrzkých podvodů se strany
žadatelů, a na konec i podporování nemravnostil
Mnohý z takových žadatelů napsal nebo za desetník nebo
dvacetník od někoho jemu podobného napsati si dal plačtivou,
srdcelomnou žádost na dobrodince, pohnul jí k milosrdenství,
a obdržel mnohdyi štědrý dar. Ten ale prohýřil, a dobrodinci
zaň se jen pro jeho lehkomyslnost vysmáll Papír všecko snese,
co se naň napíše!
Nyní ale, jako již urozený pan otec nynějšího našeho pana
presidenta, Karel Nostitz činil, přijímá on došlé na vrchnosti
žádosti i dárky na ně věnované, a rozdllí dle obydlí žadatelů
ob0je členům úttřední rady, v které zastoupeny jsou všechny
konference pražské; členové konferencí poměry žadatelů, nejsou-li
již známé, vyšetřují, opravdovým chudým dárky přidělují a
pro švindléře došlé dárky ne jim, ale pokladně konference své
odevzdávají.

_

Ustřední rada konává sezení svá v zimě dvakrát, v létě
jednou za měsíc. Když jsem jednou v zimě byl sezení tomu pří
tomen, přinesl pan president — 400 žádostí, došlých na jedinou
velikou dobroditelku, paní kněžnu A. L. Ta přiložilana ně 800K,
a odevzdala panu hraběti na rozdělení!
7. V Praze samé podporujeme spíše chudé do Prahy nepří
slušné, ježto obec pražská, majíc veliké fondy chudinské, po celá
staletí od dobrodinců shromážděné, o své příslušníky zpravidla
velice dobře se stará, majíc k účelu tomu zvláštní vrchní ředitel
ství chudinské, jež vede chudinská ředitelství okresní, jaká zřízena
jsou při každém farním chrámu v Praze.
Chudé, příslušné do bohatších míst venkovských, doporoučíme
podpoře tamní, zákonem nařízené.
Kde nejsme jisii, že peněžitého dárku bude správně užito,
tam udělujeme raději kovové poukázky na potraviny, jakých
jsme dali zvláště asi za sto korun raziti. Za známky ty dostanou
chudí dle své libosti potraviny u tvědomitého obchodníka, jenž
pak vždy asi za měsíc shromážděné poukázky nám přinese a
my mu je penězi hotovými vyplatíme.
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8. Katastr můj obsahuje daleko přes tisíc záznamů žadatelů
v pravdě chudých, podpory hodných i podporovaných, ale i chu
dých podpory nehodných.
I vypsal jsem v následující stati zčásti své zkušenosti, jakých
mi poskytli chudí — drzí — prolhaní — neomalení — nesty
datí — práce

se štítící — zločinní ——souložní — kostelní —

páni — zázrakem vyléčitelní — ubožáci opravdoví! Na některé
chudé hodí se i více těchto »titulůc současně.
9. Když jsem před několika lety uveřejnil v tomto časopise
»Některé obrázky z paměti pražského farářec, byl jsem s něko
lika stran interpellován. nejsou-li to »básněa, ač hned na po
čátku (Roč. 1905, str. 337) jsem prohlásil, že obrázky tyto vy
malovány jsou úplně dle skutečnosti, toliko se změnou jmen
i čísel. Totéž učinil jsem i v těchto obrázcích chudinských. Vy
pravuji věci tak, jak se staly. jména musil jsem přejinačiti, po
něvadž některý jasně popsaný mohl by mne ižalovati; a nastala
by mi povinnost třebas po letech sháněti hodnověrné svědky na
dotvrzení, nechtěl-li bych — se smočiti! A drzý švindléř by po
sléze ještě vítězoslavně ohlašoval v nějakém plátku, takové elitě
přístupném, kterak svou bezúhonnost, správnost, poctivost mi do
kázall I v tom mám zkušenosti!
To je tedy ta pochopitelná okolnost, jež mne vedla, jména
i čísla ve vypravování zaměniti!
A nyní tedy otvírám to své kukátko, by do něho nahlížeti
mohl každý, koho zajímá-život mezi pražskou chudinou. Po ven
kově, kde se lidé znají, ovšem takových obrázků namalovati
nelze; ale jinak jest ve velikém městě, kde se faráři většina
osadníků často stěhuje, tak že nikdy všech nepozná, kdyby byl
na osadě třebas — sto let!

(Příště dále.)

Nové úkoly naší velkoměstské správy

duchoan

Píše —wz, pražský kněz.

Hlavní města hrála vždy rozhodující úlohu v dějinách kul
turních národů. V nich soustřeďoval se život sociální, náboženský,
umělecký a vědecký z nich jako ze srdce vycházely nové
proudy, nový život. Čím kulturnější, intelektuelně i hospodářsky
vyspělejší byl národ neb říše, tím většího vlivu nabývala v něm
tato kulturní střediska ; vzpomeňme na př. jen Jerusalema u židů,
Athen, Alexandrie, Ríma, Byzance, Paříže,—Prahy v minulosti,
a uznáme velikost působení jejich na život celých národů i států.
V době nejnovější nezmenšil se význam velkoměst, avšak změ—
něné životní podmínky vytvořily též nově úkoly velkoměst a vy
volaly nové základní otázky. Rozvojem technických věd a prů
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myslu nastaly nové úkoly sociálně hospodářské, povstala otázka
duševních snah kulturních, a tím i nové úkoly mravně-náboženské.
Rychlým vzrůstem měst průmyslových a hlavních objevila se
rozhodná převaha hmotně i kancelářsky pracujícího lidu, jenž
musil žádati zabezpečení své hmotné existence a spolu snažiti se
o povznesení své kulturní úrovně; odtud vystoupila do popředí
otázka hospodářsko-právní pracujících tříd naší velkoměstské
společnosti a spolu otázka kulturně-mravní výchovy jejich. jest
přirozeno, že těmto otázkám musil věnovati svou pozornost jak
svět kapitalistický, tak svět učený, že k nim nemohl zůstati ne
tečným ani katolický klerus. Obtíže se zřizováním nové správy
duchovní v nově se tvořících čtvrtích městských a .odtud ply—
noucí nedostatek kněží musil způsobiti, že kněžstvo při nejlepší
vůli nemohlo vyvinouti takovou činnost ve prospěch lidu, jak by
si bylo přálo. Tím nastala ve velikých městech značná odlou
čenost lidu od kleru, které na mnohých místech využil nepřá
telský svět učený i politický k tomu, aby široké vrstvy lidové
ve velikých městech odkřestanil, 'což se mu v mnohých zemích
a městech dosti zdařilo.
Do těchto poměrů vpadla nynější světová válka a každý
mimovolně se táže, jaký bude míti vliv na veškeré sociální,
kulturní i náboženské proudy v budoucnosti. Dnes těžko před—
povídati budoucnost, nechci se tu rozepisovati o vlivu nynější
války na náboženské smýšlení lidstva evropského, zdá se mi
však, že tento vliv nebude stejný ve všech válčících nyní státech,
zemích a národech, mám též dojem, že v naší české vlasti ná
boženské smýšlení lidu válkou a po válce spíše se zhorší než
zlepší. Ačkoliv budoucnost jest hodně nejistá, tolik přece po
kládám za jisté, že po válce nastanou i katolickému kněžstvu
veliké nové úkoly, že zejména naše české katolické kněžstvo
musí se připravovati již nyní k veliké práci a k nemalým zá
pasům za vznešené katolické zásady pravdy a práva.
Bohudík nutno vyznati, že ani před válkou ani nyní katolický
klerus nelenil, sleduje stále vývoj poměrů velmi bystře a podle
svých sil Se snaží, aby lidstvu zachoval nejkrásnější statek, sv. víru
katolickou. Proto hledá opatrně mosty, jimiž by překlenul'mezeru
mezi lidem a klerem, hledá obětavě prostředky, jimiž by se při
blížil křesťanskému lidu a účinně udržoval i podporoval nábo—
ženský život obyvatelů velkoměsta. Jest patrno, že knězi jest
nutno jíti k lidu, vésti individuelní pastoraci, zaváděti pastoraci
rodinnou, zúčastniti se veřejného života ve spolku a v redakci.
V této snaze mnoho již bylo vykonáno od horlivého a oběta
vého kněžstva všech křesťanských národů, a mnoho připravuje
se jistě pro budoucnost. Odborné spisy a články sdělují zkuše
nosti nabyté, dávají rady a pokyny pro další úspěšnou činnost
pastorační, a v nynější době válečné ozývají se hlasy po svorné
náboženské práci.
Naše české poměry jsou ovšem věrným ohlasem evropského
myšlenkového proudu, s tím pouze rozdílem, že jsou daleko
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komplikovanější vlivem naší národní a náboženské minulosti,
jakož i zeměpisné a politické polohy. Proto u nás zeje mezi
katolickým klerem a širokými vrstvami českého lidu propast
větší než jinde; naše kněžstvo bolestně nese tyto poměry a touží
po sblížení s lidem cestou novodobé pastorace. Interpretem této
snahy jest u nás především P. Voňavka, jenž v mnoha článcích
sděluje s námi své pastorační zkušenosti v Německu nabyté
a neúnavně vybízí "naše duchovenstvo velkoměstské i venkovské
k následování. Opíraje se o tyto články Voňavkovy a jiné, při—
hlížeje též k našim zvláštním poměrům českým, odvažuje se pisatel
tohoto článku sděliti se svými spolubratry v Kristu svůj skromný
úsudek o úkolech kněžstva našich předních měst, zejména veliké
Prahy. Chce líčiti skutečný nynější stav náboženský v našich
velkoměstech na základě vlastní i od jiných čerpané zkušenosti,
musí se tu a tam dotknouti neblahých poměrů, nechce však
nikde posuzovati jednotlivých osob; píše za tím účelem, aby
v"nynější kritické době dal podnět k přemýšlení a vyzval kněžstvo
našich velkoměst, aby konečně zanechalo osobních neshod a z lásky
k Ježíši Kristu chopilo se svorně účinné práce pastorační. Marně,
ojedinělé volání, marné snahy jednotlivců, marná práce jedno
stranná; musíme si konečně uvědomiti své poslání, těžké své
postavení, a všichni svorně a současně přikročiti k dílu všestranné
pastorace. Proto zmíním se nejprve povšechně o základních
podmínkách našeho působení kněžského, a teprve potom zmíním
se o různých oborech pastorační práce naší.

Předpoklady duchovní správy v českých velkoměstech.
Pozoruji—li náš lid, shledávám tytéž základní příčiny jeho
odkřestaňování se jako v cizích velkoměstech, avšak vycituji též
jeho slovanskou individualitu, vliv historického našeho vývoje nábo
ženského a soudobé působení protivníků katolické víry; pročež
pokládám za důležité, abychom si uvědomili duševní stav českého
člověka, jenž jest silně determinován zmíněnou individualitou
našeho lidu, historickou skutečností a vlivy současných kulturně
náboženských činitelů; proto pojednám nejprve o těchto třech
předpokladech naší pastorační činnosti.
Stopujemeli minulost i přítomnost českého lidu v oboru
náboženském, poznáváme v Čechu duši věřící a zbožnou; víra
přechází u něho snadno v pověruazbožnost projevuje se značnou
mravní přísností. V naší minulosti nenajdete bezvěrectví, za to
však veliké náboženské nadšení; shledáte dosti národních nábo
ženských pověr, méně však hlubokého proniknutí dogmatických
pravd křesťanských; poznáte ideální, rigoristické mravní zásady,
avšak málo pochopení pro universální potřeby současného lidstva.
A takovou zůstává duše českého člověka i dnes. Bylo by klamem
mysliti, že náš lid nemá nebo nechce víry a ideálů nábožen—
ských, ať člověk pracující nebo inteligent, každý Čech jest vhloubi
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duše své člověkem věřícím a zbožným.*) Bohužel jeho víra není
pevně katolická, snadno uchyluje se k pověře, lehkomyslně se
odvrací od přesných zásad dogmatických i mravních katolické
církve a slepě v náruč se vrhá novým směrům duchovního života.
Pravdu toho zdaliž nepotvrzuje v minulosti doba českých mravo—
kárců XIV. století, náboženské nadšení husitsko-bratrské, v nej
novější pak době ohromné rozšíření pověry okkulisticko-spiriti
stické v Praze i na venkově?
K této přirozené náladě náboženské našeho 'lidu druží se
náboženský vývoj v naší vlasri. (Jech nemůže zapomenouti své
rázné doby husitsko-biatrské; v této době vidí utopický ideál
náboženského nadšení, přísného mravního života, z ní ssaje v sebe
odpor proti sobectví a, bohatství šlechty a vyššího kleru, z ní
čerpá nechuť k apoštolské stolici římské. V našem liduv tkví
předsudek proti universalismu katolické církve, nechut k Rímu
a odpor proti bohatství kleru. Ideálem českého člověka jest víra
a náboženství česko-katolické, vyžadující mravní dokonalosti a
evangelické chudoby jeho služebníků, víra nepoutaná Rímem
a dogmaty, spíše osvědčovaná láskou a lidumilností. Tak ovšem
duše našeho lidu zůstává sice věřící, náboženskou, avšak ne upřímně
katolickou. Poslouchejte mluvu našeho lidu, čtěte na př. letošní
úvahy husitské v různých listech, a dáte mi jistě za pravdu.
Z uvedených, přirozených a historických podmínek našeho
lidu těží nepřátelští činitelové kulturně-náboženští, česká věda,
vyznání nekatolická a novodobé duchovně—náboženské hnutí.
Ve vzdělanosti jsou Čechové bez odporu velmi pokročilí
a zvláště městské obyvatelstvo má mnoho příležitosti k sebevzdě
lání. PůsObí tu živé slovo, působí veřejné knihovny a čítárny,
působí denní tisk. Vzpomeňme jen, kolik universitních extensí,
kolik poučných a odborných přednášek vykoná se každoročně
v naší veliké Praze i ve městech venkovských, ano každou neděli
uvádí jich několik denní tisk. A jaký jejich obsah a jejich ideový
směr? Mnoho jich zabíhá do otázek duchovně-náboženských,
historických a íilosohckých, málo jich provanuto duchem kato—
lickým, ano některé přímo s tendencí protikatolickou; přednášejí
pak buď členové našich vysokých škol s vyloučením theologické
fakulty, bud odchovanci našich hledačů neb popíračů boha. Při
rozeno. že z těchto přednášek nevniká do české duše úcta ke
katolické církvi a jejímu kněžstvu.
Český člověk toužící po vzdělání všestranném a po pravdách
duchOvních nespokojí se přednáškou, nýbrž též horlivě čte; čte,
co mu poskytují knihovny a čítárny, co mu předkládají noviny
denní. Pozorujme, jak veliká příiežitost četby, co a kdo čte.
V Čechách máme —- podle zemské statistické kanceláře z r. 1914
3885 veřejných českých knihoven, na 1092 českých obyvatelů
připadne průměrně jedna knihovna; v těchto knihovnách uloženo
*) Srv. zajímavý článek prof. Foustky v >Naší doběc roč. XXII.: »Hus,
česká reformace a nový člověk.:

ohromné množství svazků knih, tak že na 100 obyvatelů připadá
průměrně -— jak uvádí »Vlastc ročník XXXI. strana 922 —
392 svazky; pražská veřejná knihovna obsahuje 98.794 svazky
různých literárních děl. Zde tedy uloženo veliké kulturní bohatství,
odtud čerpá mnohé vědomosti náš lid, a buduje svůj životní názor.
Co podávají veřejné knihovny a čítárny? Pražská na př.
veřejná knihovna a čítárna obsahuje spisy a revue nejrozmani
tějšího obsahu, spisy zábavné, poučné i vědecké, velmi snadno
přístupné všem společenským vrstvám. ]est mi pouze nápadno,
že nenalezl jsem tu zařazenou >Vzdělavací knihovnu katolickom,
že tu nejsou některé katolické publikace, ačkoliv nutno uznati,
že tu mnoho knih náboženských i katolických, a že správa
knihovny by ochotně vyšla vstříc každému přání po katolické
četbě. Choulostivou věcí jest okolnost, že vypůjčovati si mohou
knihy a v čítárně volně všechno čísti všichni, mládež středo
školská i jiná, které jest jinak zakazováno čtení jistých knih
a časopisů. Podobný stav věcí jest asi i v jiných našich městech.
Intelligenci naší a kruhům odborným otvírají se mimo to četné
veřejné knihovny a čítárny, jako v Praze universitní, musejní,
různé odborné i spolkové knihovny, tak že jest tu velmi hojná
příležitost k sebevzdělání, ke studiu, k práci literární. Co se čte
z tohoto bohatého materiálu knižního? Statistika lidových veřej
ných knihoven zaznamenává, že nejvíce byl čten ]irásek, Rais,
Třebízský a Ign. Hermann. Neklamu-li se, jest toho příčinou
značné rozšíření jejich děl v našich knihovnách a četba ve městech
venkovských. U nás poměrně nejvíce čte se literatura zábavná,
méně poučná a dosti slabě odborně vědecká. Potvrzují to tu
a tam varovné hlasy, stesky, že naše veřejnost dává přednost
literatuře lehké, méně cenné před literaturou hlubšího obsahu,
umělecké ceny neb vědecké úrovně.*)
V Praze a též ještě ve větších městech venkovských ——
podle
mé zkušenosti a úsudku — čte se dosti málo literatura odborná,
vědecká, mnoho se přeje literatuře románové, hovící vášni lidské,
dosti též se čte literatura, obírající se otázkami života duchov
ního, náboženského, zábrobního.**)
Kdo nejvíce čte? Nemýlím li se, v městech našich knihy čte
hojně mládež dorůstající, polointelligence ženská i mužská za—
městnávaná v různých kancelářích, pak slečny a dámy, jimž
životní dráha uepřidělila mnoho zaměstnání. Pozorujte naše lidi
ubírající se ráno do kanceláří neb večer z nich, všimněte si
denního programu našich dam, a dáte mi za pravdu. — Jest až
nepochopitelno, jak zvykl si náš lid denní novinářské četbě; od
posledního dělníka až k vysokému úředníku a průmyslníku
spatříte v rukou našich mužů denní list, a to hlavně Nár. Poli
tiku, Právo Lidu, Nár. Listy, Čas. Jsou známy domácnosti, kde
panuje veliká bída, ale noviny tu býti musejí. Jest nad slunce
') Srv. na př. literární projevy z. š. i. Bílého i jiných.
**) Data vypůjčení knihy na její první stránce to dosvědčují.

jasnější, že tato ohromná četba jak knih tak novin má obrovský
vliv na smýšlení našeho lidu; a ježto jest dostatečně známo sta
novisko našich denních listů a knih ke katolickým zájmům, nelze
se diviti, že náš lid vždy víc a více se odcizuje katolickému
smýšlení a katolickému knězi, že stává se indiferentním nábo
žensky, v čemž jest ještě utvrzován činností náboženských spo
lečností nekatolických a spiritualistických moderních proudů.
Podle stavu z r. 1910 má veliká Praha podle náboženského
vyznání 533.527 katolíků, židů 28.759, evangelíků helvetských
7250, evangelíků augsburkských 4376,'ostatních vyznání 1610
a bez vyznání 2380 osob. V počtu osob »ostatních vyznání: a »bez
vyznání: jsou tedy zahrnuti pravoslavní, starokatolíci, evangelíci
různých směrů i společnosti náboženských státem neuznávaných.
Počet tedy nekatolíků veliké Prahy není veliký, jest však zají
mavo pozorovati, jak se všude uplatňují. Všimněme si na příklad
středu Prahy: zde na ploše asi 1 km2 máme vedle několika
katolických chrámů tři židovské synagogy, chrám pravoslavný,
kostelíček starokatolíků, kostel evangelíků lutheránských, kostel
evangelíků helvetských a reformovaných i anglikánských, jinde
pak mnohé modlitebny náboženských společností; a denní tisk
oznamuje jejich pravidelné i mimořádné pobožnosti. Zvláště uplat
ňují se židé v oborech hospodářských a evangelíci v životě
kulturně-náboženském, veřejném i soukromém. Při malém po
měrně počtu evangelíků působí značný jich počet na pražských
školách národních, středních, odborných i vysokých, v úřadech
iredakcích, mají zastoupení téměř ve všech našich veřejných
sborech, vykonávají značný vliv na náš veřejný život a nábo
ženské smýšlení, prohlašujíce se dědici ideí Husových, ačkoliv
musejí doznati, že české husitství nemá nic společného s reforv
mací německou.*) A v soukromí působí četní evangeličtí nadšenci
ibez vyznání mohutným tlakem oportunním na neuvědomělé
naše katolíky a tak je připravují k náboženskému indiferentismu
a k odpadu od církve katolické. Katolíci.pak z náboženské tole
rance ke všemu mlčí neb ještě přikyvují.
Konečně pronikají k nám rozmanité novodobé proudya po
věry, monismus, Spiritualismus, okkultismus a pod., jimiž naši
lidé jsou strhováni. rozrušování, odpoutáváni od klidného pře
mýšlení a katolických zásad.
Shrneme-li nyní vše uvedené a popatříme na náš městský
lid, mezi kterým máme působiti, musíme konstatovati asi toto:
Náš velkoměstský lid jest ve svých názorech nestálý, neurčitý,
ve věcech náboženských stále rozrušovaný, někde až apatický,
v celku jest odcizen katolickému životu, církvi a knězi. Lid děl—
nický jest v jádru svém dobrý a zbožný, odcizen však knězi
nedostatkem chrámů, osobního styku a předsudky sociálně—hospo—
dářskými; jsem však přesvědčen, že obětavé působení mezi tímto
lidem jest nejvděčnější prací knězovou. Naše řemeslnictvo a živnost
*) Srv. čl. »Češti evangelíci a Hus: v »Naší Doběc r. 1915 číslo červnové.
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nictvo bývalo základem náboženské obce, mělo nejen úctu ke
kostelu a knězi, ale plnilo též náboženské povinnosti; dnešní
jejich dědicové zachovávají sice většinou vnější konservativní kato
lickou tradici, avšak vnitřního katolického života v nich pramálo;
zaujati odborovými zájmy, záslepeni pyšným sebevědomím a za
strašení hlukem moderní polointelligence odciz'ují se prakticky
katolickému náboženskému žiotu, odcizují se i knězi.
Mladý dorost obchodní a úřednictvo bylo vychováno šablono
vitě, hledá své blaho pozemské, na Boha a kostel nevzpomene.
Intelligence naše pak jde moudře s proudem doby, respektuje
osobní vlastnosti kněze, avšak ve své světové učenosti podceňuje
vše katolické, kritisuje nejen kněze, ale i Boha katolického. Není
též bez významu, že mnohé naše dívky a ženy velkoměstské
dostávají výchovu moderní, že pak mnohé vzdělané ženy v ná—
boženském ohledu jsou nyní u nás snad horší než muži.*) Lze
tudíž říci, že obyvatelstvo našich velkoměst velikou většinou jest
vnitrně odcizeno katolické víře a kněžstvu, katolických nábožen
ských povinností (nedělní mše sv., sv. zpověď, posty) neplní,
svých duchovních pastýřů ani nezná, kněze trpí, ale z veřejného
života vylučuje. Taková jest naše skutečnost; či snad přehánímř
Kéž bych přeháněl! Kolik mužů z osady vykonalo velikonoční
sv. zpověď? Jaké procento katolíků jest přítomno celé mši svaté
v neděli? Kdo se postí? Letos namátkou ptal se pražský katecheta
dítěte v pátek, co mělo k obědu; ačkoliv je dítě chudé a ve
středu a v pátek se v Praze maso nyni neprodává, mělo k obědu
párky (uzenky). Pražský kněz přišel náhodou do rodiny, která
bydlí v témže bytě 30 let, jest zbožná prý, ale nevěděla, kdo
jest v jejich osadě kaplanem, ačkoliv tam kaplan týž přes 15 let
působí a fara jest sotva 5 minut vzdálena. ——
Jiný kaplan, "půso
bící na osadě již 2 roky, přišel křtít do domu, z něhož jest viděti
přímo do jeho kaplanky, a domácí se divili, že jest na jejich
osadě nový kaplan. A naopak kolik pražských kněží, zejména
kaplanů, zná své osadníky osobně?
Přiznávám však, že naše obecenstvo a veřejnost uznává
kněžské požadavky v ohledu finančním, že v osobních věcech
vychází ochotně vstříc, ale to není z úcty ke stavu duchovnímu,
to jest milosrdenství 'jakési knězi prokazované mimo veřejný život.
Ve skutečnosti jest náš velkoměstský klerus — aspoň pražský —
at již svou vlastní vinou nebo z jiných příčin, na rozdíl od našeho
kleru v minulosti, vyloučen z veřejného života národního. V našich
národních korporacích kolik jest kněží z velkoměst? Ve veliké
Praze, kde přichází tolik záležitostí nábožensko-právnícb a vý
chovných, není v zastupitelstvu jediného kněze, a se zlou asi by
se potázal, kdo by žádal tam kněze. Kněz -— podle názoru
našeho lidu — patří do kostela, "a nikoliv do parlamentu, do
radnice, do různých veřejných komisí, do učených společností.
*) Místo klášterního vychování zavedlo se lycejní, kde náboženská
výchova téměř zaniká!
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Theologie katolická nemá místa v české vědě, spisy katolických
pracovníků non leguntur jakožto a priori jednostranné.
Takový jest náš stav v naší matičce Praze i ve městech
jiných a přece bystrý pozorovatel musí si říci, že by takový býti
nemusil, že jádro našeho lidu jest dobré i disposice naší doby
vhodná. Vzpomeňme některých toho dokladů veřejných i sou
kromých. P. Jemelka jest v našich velkoměstech (Praze,- Plzni)
dobře znám, jeho kázání přeplněna posluchačstvem . . . Na Stra
hově tísní se sta lidí, čekajících v hluboké zbožnosti kazatele
opata Zavorala . .. I v jiných kostelích bývají tu a tam zajímavé
podobné zjevy. Totéž platí o životě spolkovém, kde dobří pra
covníci vykonali mnoho! V soukromí mnohem více utajeno. Tak
mnohý náš křesťan velice by si vážil kněze svého, kdyby ho
blíže poznal, i víry katolické, kdyby ji lépe poznali ]istý úředník
při zaopatřování své tchyně poznal domácího kněze a vyslovil
se pak ke své choti asi takto: Byl jsem překvapen jeho intelli
gencí a kdyby byli takoví i jiní kněží, byl bych věřícím člo
věkem. Jiný muž, dělník, pronesl asi tato slova k jistému knězi,
jenž navštívil jeho nemocnou ženu: Velebný pane, jsem socialista,
ale věřte, že i my máme dobré srdce, když vidíme obětavou
lásku kněze, přijďte jen mezi nás, uvidítel
Z těchto ukázek jest patrno, že schází nám vzájemně se po
znání; jest tu úrodná vinice, která čeká své vzdělavatele, dělníky
Páně. Jest záhodno, aby na tuto vinici bylo vysláno dostatek
dělníků, ne dělníků ledajakých, nýbrž dělníků svorně, jednotně
a upřímně pracujících, dělníků, kteří vyznamenávají se potřeb
nými schopnostmi mravními, nezištnou obětavostí. a všestrannou
vzdělaností. O těchto dělnících, duchovenstvu našich velikých
měst, zejména Prahy, budiž mi dovoleno pronésti několik myšlenek.
(Příště dále.)

Neúplné matriky
Nemíním se zde zmiňovati o' zaviněných nebo nezaviněných
nedostatcích; matriky nyní podléhají takové kontrole, mají tak
přesné instrukce, že zřídka v nich uvízne chybička.
Než zvláštní okolnosti mohou zaviniti tu onu neúplnost. Při
stěhovalo se do Čech a jiných zemí mnoho polských uprchlíků,
mnoho rodin hostila naše vlast; ti nebožáci neměli času, aby Sl
vzali to nejnutnější a nejpotřebnější, mnozí přišli bez lepšího šatu,
bez peřin, bez peněz. Kde by je napadlo, aby si vzali s sebou nutné
listiny, domovské, křestní a oddací listy. ]ak těžko bylo zvěděti
jejich jméno, příjmení, příslušnou obec, někteří nevyznali se v písmě
a čtení.
A tu narodilo se těmto emigrantům dítko, jež nutno zapsati
do matriky. Ani se nevědělo, je-li manželské, otec prý jest
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u vojska, bylo nutno zapsatí, co se vyzvědělo na těch lidech, ne
znajících ani česky ani německy. Byla to potíž.
Mnohdy naši lidé nemohou udati nationale, datum narození,
oddavek; mnohem hůře bylo při zápisu polských uprchlíků. Málo
věděli ze svých genealogií, nesnadno jim bylo rozuměti, překru
covali jména. Teště uměl-li někdo psáti, aby nejhlavnější na kuse
papíru napsal. Nebyli z jednoho místa, dříve se ani neznali, ne
uměli ani správně jména obcí napsati.
Dobrácky ke všemu přisvědčovali: vTak, take, jenom když
to bylo odbyto Při několika zápisech do matriky narozených
nikdo neznal nationale, datum narození a oddavek rodičů. Bylo
nutno zapsati: »Dle udání.< I hejtmanství jindy tak přísně vyža
dující správnost populačních tabulek spokojila se s přibližným
udáním.
Kterýsi pisatel matriky na zkoušku poslal dopis do Haliče
s dotazem, nedostalo se mu odpovědi.
Ty nedostatky zůstanou a bude je nutno napravovati po
válce, až se všechno uklidní a úřady budou pracovati v místech,
odkud utečenci pocházejí a zde matričných úkonů potřebovali.
Mnohý však zapomene, kde byl na čas, „kde se mu dítko
narodilo. Jak těžké bude potom hledání po čase křestního listu.
Proto jistý duchovní hned je píše ex offo a stranám dává do
rukou, aby si daly doma narození dítek zapsati do matriky. ]est
otázka, vrátí-li se všichni do svého spustošeného domova, a
kdyby se tak stalo, podrží-li u sebe ony listiny. Jeden ji třeba
ztratí, druhý k nepřečtení ušpiní, někam založí. Nebo na lehkou
váhu to klada, ani farnímu svému úřadu nepředloží.
Lépe učiní-li tak duchovní zdejšího farního úřadu po válce
a oznámí v„Haliči úřadům narození, aby se znalo místo a jednou
mohl vydán býti správný křestní list.
Někteří uprchlíci zde zemřeli, po čase bude třeba úmrtních
listů k výmazům, k dědictví, vdovám k novému sňatku. Zase
bude hledání a pátrání.
Umírají zde také děti, chlapci, ty budou jednou vypisovati
k odvodům, do školy, budou vedeni jako živí, poněvadž se nyní
nemohla dodati zpráva o úmrtí k náležitému poznamenání.
Bylo by snad dobře uveřejniti v polských listech soupis na
rozených a zemřelých, aby farní úřady věděly, kam se obraceti
o výpisy. Tak by se předešlo mnohému pátrání a hledání v po—
zdějších letech.
Sňatků polských uprchlíků bude méně. Jiná starost svírá je,
než aby vstupovali do stavu manželského. Mladí muži slouží bez
toho u vojska. Stalo se však, že Čech si bral Polku, která mu
sila zažádati o dispens, nemohouc se vykázati křestním listem.
Mezery jsou v matrikách úmrtních, neboť ani nemohou býti po
znamenána úmrtí padlých a jinak nezvěstných vojínů. O tom už
vyšly v novinách instrukce, ale vdovy vyžadují úmrtní listy hned,
aby dostaly pojistky, podpory, za čas budou vstupovati do no
vých sňatků.

jako mimochodem podotýkám, že, všechny listiny matriční
potřebné k získání podpor a pensí po vojínech jsou kolku prosté
(ve vojenské záležitosti), jak výslovně _se vyjádřilo c.k. hejtman
ství v určitém případě. Smrt nepřítomného (dle nařízení 12. října
r. 1914, č. 276 ř. z.) se předpokládá: 1. když uplynulo 70 roků
od jeho narození a 5 roků od poslední zprávy ojeho žití anebo
30 roků odjeho narození a 10 roků od poslední zprávy o něm;
2. když ve válce byl těžce poraněn anebo jako účastník války
stal se nezvěstným aod konce tohoto roku, kterým válka skon
čila, 3 léta uplynula, aniž by do té doby zpráva otom, že žije,
došla; 3 když se nalézal na lodi, která utonula, aneb v jiném
blízkém nebezpečí smrti a 3 léta jest pohřešován.
ádost může podati každý, kdo má na tom zájem a podává
se u krajského soudu, kde nezvěstný měl své řádné bydliště.
Soud rozhodne, vyslechne svědky, provede důkazy, žadatele může
vyslechnouti pod přísahou. Ale žadatel nemusí čekati (70, 30. 3
roky), ale může podati žádost rok před uplynutím těch lhůt.
Jde-li o nezvěstného, jenž byl v nebezpečí smrti, může býti po
dána žádost hned po události. Prohlášení se však nemůže státi
do tří let. Při novém sňatku vedle prohlášení za mrtvého, třeba
dalšího prohlášení, že manželství se pokládá za zrušeno.
Neúplné budou matriky též těch, kteří nemají svého du
chovního, jenž by zápisy vedl, a posílají zprávy na okresní hejt
manství do matrik »státníchc, jak je nazývají.
Stůj zde konkretní případ:
Na jisté farnosti zemřela osoba tak zvané české reformované
státem neuznané víry, a poněvadž nebyl na blízku hřbitov evan
gelický, pochována na vykázaném místě na hřbitově katolickém.
Tito posílají zápisy na hejtmanství a nedávají si cvičiti děti v ná
boženství ani od evangelického pastora. Po čase při zavádění.
hřbitovních knih dopsal si katolický farář o potřebné údaje do
této knihy o oné zemřelé osobě. Ale došla zpráva, že tam ne
byla učiněna ani zmínka o úmrtí, ani nebyl zaslán lékařský ohle—
dací list. Záležitost předána k prozkoumání četnictvu, aby se vy
zvědělo, kdo to před časem zemřel a kam se ohledací list poděl.
Zápis doplněn po mnoha nedělích v matrice a knize hřbitovní.
Co by se dělo, kdyžby takové opominutí učinil pisatel matrik
katolíků!
A takových případů bude mnoho. Záleží na osobě, udá-li
případ k zápisu. Lidé se domnívají, že se ani do matrik nezaná
šejí na př. děti mrtvě narozené, tedy jistě podobné případy ne
udávají. Ani úředník—člověk bez víry — tak učiniti nechtěl, až ho
jiní nabádali, aby tak učinil. Do listiny napsal, že to přihlašuje,
nutno-li vůbec mrtvě narozené děti oznamovati do matrik. Ten
plod v přípise nazval »bez vyznání-, hejtmanství to přeškrtlo a
připsalo »bez konfessec.
Na katolících se přísně vyžaduje, aby ohlašovali mrtvě na
rozené, mus'í se zapisovati do matrik narozených i zemřelých, a
člověk bez vyznání ohlásí, neohlásí, pochybuje, má-li tu povin
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nost. A to úředník! Jak se v podobném případě zachová dělník,
jemuž za těžko připadá takové oznamování a neučiní toho z po
hodlnosti, lhostejnosti. Tu by měla obec dohlížeti, aby se ohlá
šení dělo a matriky byly úplné.
To jsou některé ukázky, některé případy, jak vzniká ne
úplnost, kterou bude třeba jednou napraviti.
asem jest mně hledati v matrice židovské, která se delší
dobu vedla na katolické faře. Jaká tu neúplnost, jak nedostatečná
nationale udávána! A nebylo to vinou farářů, kteří katolické ma
triky vedli zcela správně. Ale židé posílali na faru neúplné údaje
a oznamovali porody, úmrtí, svatby pozdě, bezpochyby na ur—
genci, příležitostně. Viděti to, že data nejdou po sobě. Jak těžké
odtud vypisování ke škole, k odvodům, jaké třeba opatrnosti,
aby nebyl někdo vynechán! Jak těžko napsati rodový list, jímž
by se příbuzenstva dokázalo, nejsou-li uvedeni předkové z dru
hébo pokolení.
Vyžaduje-li se správnost matrik, at se provádí všude u ka
tolíků i židů, u konfessi i u lidí bez vyznání.
ad.

Ý

Upozorňujemena Provolání,

otištěné na třetí

a čtvrté straně obálky!

o Dušičkáchvzpomeňte předevšim vdov asi
“rotků po padlých válečniclchl

LISTY HOMILETICKÉ.
Válečná kázání dra. jos. Schofera pro dobu
vánoční
Podává lan Nep. Jos. Holý O. Praem., farář v Holišově.
1.

Hod boží vánočníi
!)r. _70r. Salta/er.

Potěšné myšlenky k slavnosti pokoje za války národů.
_ Nikdy se nepociťuje navštívení válečné bolestněji než na
Stědrý den, kdy se rozsvěcují svíčky na vánočním stromku. Vzemi
nepřátelské zmocňuje se vojína touha po domovu, doma schází
otec, bratr, manžel, syn. Svíčky svítí dnes smutně. Nade všemi
starostmi jednotlivců vznáší se otázka: )Jak dlouho ještě válka
potrvářc
V tomto hrozném navštívení neposkytuje pozemská moudrost
dosti útěchy. Proto se utíkáme k jeslím betlemským. K nim po—
kleklo za 19 set let mnoho lidí neštěstím navštívených, a nikdy
ještě neodešel kdo odtud bez útěchy.
P o j e d n á n í.

1. Sv. Lukáš počíná svou zprávu o tajemství vánočním takto:
Za onoho času . . . od syrského vladaře Cyrina.
Světová říše římská, císař August, vyrčení pro celou říšil
Máme tedy před sebou nařízení, které vychází od nejvyšší moci
na zemi, celou říši obsahuje a zřejmě vysokým, pyšným účelům
slouží. At byly úmysly k tomu jakékoli, zajisté mělo toto vy
rčení slávě a moci Augustově sloužiti. Tak to bylo vymyšleno,
tak to bylo provedeno.
A přece! Ono císařské nařízení sloužilo vlastně zcela jinému
účelu. Musilo sloužiti tomu, o němž psáno jest: )jako rozdělení
Rádce duchovní.

O
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vod, tak jest srdce královo v ruce Hospodinově; kamkoli bude
chtíti, nakloní ho.: (Přísl. 21, 1.) Toto císařské nařízení bylo
poslem božím, který obě chudé, neznámé osoby v daleké zemi
židovské, Josefa a Marii, vedl z Nazareta do Betlema, bylo vy
konávajícím orgánem slova prorokova: >Aj ty Betleme . . . ..
Mich. 5, 2 August byl sluhou betlemského dítěte, ještě dříve,
než se narodilo.
Dle císařského vyrčení zanesli sv. rodinu s božským děťátkem
do státních rejstříků. Římský císař a jeho úředníci netušili, že
hoch, který byl o prvním svátku vánočním do listin říšských za
nesen, svůj prapor jednou rozvine na pahrbcích íma a že odtud
také celého světa dobude. Toto zanesení do císařských listin
stalo se východiskem, dle kterého světové dějiny léta počítají.
S tímto zanesením odpadl letopočet dle let mocných tohoto
světa. Věčným úmyslům božím musilo vyrčení císaře Augusta
sloužiti.
Mocné plány předcházely válku národů dnešní doby. Myšlenky,
“z nichž se zrodily, nebyly asi nepodobné myšlenkám starého Ríma
za časů Augustových. Vedly k mocnému, krvavému zápasu. Zdali
původci plánů, kteří hrůzu válečnou roznítili, zkoušeli je o vůli
boží, kdo by chtěl tuto otázku kladně zodpovědětiř Skoro bychom
mohli mysliti, že si mohli z pohana Augusta lepší příklad vzíti.
Ale jako jistě římský císař za doby narození Kristova Věčnému
a jeho vůli sloužiti musil, ač ani v nejmenším na to nemyslil,
právě tak jisté jest, že i plány, které k nynější světové válce
vedly, a i tato válka sama od božské Prozřetelnosti do služby
Nejvyššího postaveny jsou. Bůh ví, proč a k čemu to je, i když
je to našim očím zakryto.
jsme tak šťastni, že císař náš Bohu nejvyššímu sloužiti chce,
že plány své měří dle přikázání božích; v tom spočívá veliká
útěcha a naděje. Kéž vtělená Moudrost vede ruku jeho! Tak se
stane krvavá služba na bojištích službou boží a tím dílem po
žehnání.
Tím neztrácejí, tím získávají osoby našich panovníků, jejich
vlády, jejich zařízení a říše, naše vlast. Vůli boží konati, přiká
zání jeho zachovávati, pokorně se před nimi skláněti přineslo
ještě vždy požehnání. At to tvor uznává nebo se tomu posmívá,
přece tomu je tak: Bez božího požehnání marné lidské namáhání.
2. Israelitovi to bylo tvrdé, skoro nesnesitelné býti pod cizí
vládou; dokonce počítati »lid božíe, určití počet hlav bylo kdysi
i Davidovi za zločin pokládáno. Nyní přichází pohan a nařizuje
součet, a to snad za tím účelem, aby se »lidu božímu- uložily
daně Byla to proto hořká, bolestná cesta, kterou vyrčení od
israelitů požadovalo. A přece vypravuje sv.- Lukáš: >A šli

všich ni . . . těhotnoua

Pohnutky. které jednotlivé israelity k rejstříkům vedly, byly
asi rozdílné. Více než jeden šel, poněvadž se římské moci obával
nebo od ní něco doufal. U Marie a ]osefa byly to zajisté nej
šlechetnější pohnutky, které je do Betlema vedly. Cizí vládu
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snášela jejich oddanost Israeli zajisté tak těžce, jako každý jiný
člen jejich lidu. Ale poznali v tom vůli boží. Viděli v císaři
římském a jeho zástupci Cyrínovi vrchnostenskou moc, od Boha
zařízenou. Spatřovali v rozkaze vůli boží; ale vůli boží konati

bylo pro ně povinností svědomí. pro kterou nebylo odkladu.
Znali slovo proroka Malachiáše. V cestě do Betlema spočívalo
naplnění zaslíbení. Přibližovala se hodina milosti, na kterou
Israel tak toužebně čekal, kterou viděti bylo radostí každého
pravého israelity.
Viděli přes staletí do věčnosti a tam za rejstříkem císařovým
»knihu životaa_ Vtělený Syn boží přišel, »aby své vyvolené do ní
zapsal:, jak jeden církevní otec podotýká. Viděli proudy po—
žehnání, milosti, života, jak se po “staletí vylévají do nesčetných
duší a do věčnosti. Viděli, jak tyto proudy se vylévají k »otcůmc,
kteří očekávají hodinu milosti, aby se Spasitelem do věčné vlasti
se dostali.
Tak byla pod plány římského císaře milost boží skryta. Ano,
římská říše měla býti základem pro království víry, milosti
a pokoje Ježíše Krista, pro jeho sv. církev.
Cesta z Nazareta do Betlema byla daleká; chudoba nepo
skytovala příjemnostl; posvátné osoby pocitovaly těžký tlak cizí
vlády, ještě více však odpadnutí lidu, příčinu, proč bylo žezlo
odňato od Judy. Ale právě tak zůstalo to, co Marii v požehnané
hodině přes rty přešlo, od té doby radostným obsahem jejího
myšlení a cítění: vUjal se Israele, služebníka svého.
Co zvěstoval archanděl Gabriel, co zastínění Duchem sv.
způsobilo, co Alžbětě vychvalovala, přenášelo přes utrpení, dalo
nebeskou slast do ubohého srdce. Spaseni světa mělo počíti, Syn
boží se měl naroditi. Co bylo proti tomu trochu utrpení, námaha
po cestě, navštívení lidu! .
Cetli jsme v době válečné více rozkazů. Těžké oběti, mnoho
slz bylo v nich pro lid náš obsaženo. Naší útěchou byla a jest
při tom jistota, že rozkazy ty vyplývaly z povinnosti, byly zkou-_
mány na právu a Spravedlnosti.
Rozkazy ty dala autorita Bohem daná. Poslouchati jich jest
povinností svědomí, nebot platí slovo: »Boha se boj a krále
v uctivosti mějlc; platí tu příklad Marie a ]osefa; platí slovo
Spasitelovo: »Dávejte, co jest císařovo, císařilc

Když vyšlo vyrčení od císaře, »šli

vši chnic.

O dnešní

době možno říci totéž. Císař volal — a přišli všichni. Císař
volal — přišli všichni vojáci a důstojníci v záloze, přišli dobro
volníci. Císař volal, a přišla matka a obětovala syna, přišla sestra
a obětovala bratra, přišla manželka a poslala muže, přišly děti
a podávaly otci ručičky na rozloučenou. Císař volal — a přišel
lid, služka přinesla své úspory, vdova svůj haléř, milionář tisíce.
Císař volal, a přišel lid opět, šel opět do kostela a modlil se tak
vřele. Císař volal apřišla křesťanská láska. Sla na bojiště, obva
zovala a ošetřovala raněné, šla k vdově a sirotkům a nesla

jim útěchu.

*
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Mnozí přišli a našli, že není jiného spasení ani pro národy
než v tom, který dnes v jesličkách leží.
Když Maria a Josef šlido Betlema, ani jim nenapadlo nená—
viděti Římany. Nenávist, neláska k bližnímu jest právě hřích.
Hřích pak neměl k nimpřístupu.
Příklad jejich září i pro naši
dobu. Právo, které si mečem zaopatřiti musíme, nezavírá v sobě
nenávist nepřítele; duch a přikázání Kristovo ji zapovídá. Ani
tehdy, když nepřátelé vás nenávidí, nesmíme stejným spláceti.
Cím jednotlivé duše blíže u jeslí stojí, tím svědomitěji budou plniti
tyto základní požadavky »knížete pokoje:. Proto také napomíná
sv. Otec zvláště kněze, kteří slovo boží hlásají a milost jeho sdě
lují. Proto odvrzme od sebe všelikou nenávist nepřítele!
Ani ve válce není zrušeno přikázání: Milujte nepřátele své!
Ani ve válce nesmíme zapomínati, že každý člověk jest obrazem
božím, že jsme všichni dítkami jednoho Otce, že Syn boží pro
všechny lidi na svět přišel, v jeslích svůj vykupitelský úřad po—
číná,'že církev svou založil pro všechny a nebe pro všechny
stvořil.

Tyto myšlenky byly vůdčí hvězdou šlechetné dvojici knížat,
kteří 28. června 1914 v Serajevě zemřeli. Učinili totiž v Hallu
v Tyrolsku dojímajícr odkaz. Podařilo se jim opraviti kostel.
v němž odpočívá arcivévodkyně Markéta rakouská a zavésti tam
věčné klanění se nejsvětější Svátosti oltářní. Zakladací listina za
vazuje jeptišky modliti se za osobní a politické nepřátele násled- '
níka trůnu a jeho choti, aby Bůh všem, kteří jemu a jeho choti
zlé činili nebo činiti chtěli, zlé dobrým odplatil a je do radostí
věčných uvedl — tedy i srbské vrahy. Tak krásný pomník
křesťanské šlechetnosti si tam postavili Když Prozřetelnost po
stavila tento šlechetný příklad na počátek světové války, měla
k tomu zajisté nejlepší úmysl. Věřícímu Lřeetanu není nesroz

umitelný.
Syn boží v jeslích hlásá jej lidstvu: Láska! Pokojl Kéž se
knížeti pokoje v jeslích betíemských zalíbí darovati lidstvu brzy
kýžený mír, proměniti nenávist v lásku. To je naše modlitba
a naděje o letošních vánocích. Modlitba ta bude vyslyšena, když
lidé budou míti dobrou vůli Bohu slávu vzdávati, neboť to jest
vůle boží: »Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle.<
3 Zástupy přišly do Betlema. Pro všechny mělo město
Davidovo místo. Jenom pro Marii a ]osefa nemělo místa. Zamít
nutí sv. osob nedotýkalo se jich tak jako spíše Syna božího. >Do
vlastního přišel, a svoji ho nepřijali.:
Toto chování otcovského města bolelo. Bolelo obě sv. osoby,
bolelo teprve hořce Syna božího; nebot viděl až do základů,
které toto zamítnutí zavinily, viděl všechny smutné následky od
padnutí od Boha, ukřižování na Golgotě, ztrátu trůnu Davidova,
zkázu města ]erusalema, rozptýlení lidu israelského do všech
končin zemských. Toto chování zasloužil si spíše každý jiný než
ten, jehož zásluhami měly všechny milosti dostati se vyvolenému
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národu, pro něhož tak často hříchy lidu odpuštěny byly, ve
kterého otcové doufali, po němž tak toužili.
Pro všechny bylo místo v Betlemě, jen pro Syna božího
nikoliv. Žije dále ve své církvi a zde má stejný osud. Jsou duše,
mají místo pro všechno, mají čas a peníze, zájem, lásku pro
všechno, jen pro Ježíše Krista schází jim brzy čas, brzy láska;
nemají již místa pro Krista a jeho církev, pro slovo boží a službu
boží, pro modlitbu a svátosti.
Světová válka se svou i pro hluché uši a zatvrzelá srdce
srozumitelnou řečí i v tom nápravu přivedla. Přemnozí našli opět
cestu k sv. svátostem, naučili se opět skláněti kolena a sepínati
ruce. Ježíš našel opět místo v srdcích jejich. »V příkopech naučí
se člověk opět modliti,c píší vojíni s pole. Ale přece jsou i nyní
duše, které řeči boží o událostech světových nerozumějí, hlas
boží neslyší a směleji cestou hříchu kráčí. V Jerusalemě žila také
tato třída lidí, kteří mají uši a neslyší, oči a nevidí. K vůli nim
Spasitel nad městem plakal. Přišel rok 70. a s ním trest boží.
Modleme se, aby přece všichni bez výjimky, i zatvrzelí,
slyšeli hlas boží a Kristu místo připravovali ve svých duších,
místo ve veškerém svém jednání a aby tak pro sebe a pro vlast
zadrželi trestající ruku boží, aby jeho požehnáníz nebe vyprosili.
Není místa v Betlemě pro Syna božího. Maria a Josef jdou
bez nářku za město. Tam nacházejí chlév a hledají zde byt pro
chladnou zimní noc. Zde se Spasitel narodil. Maria obvinula ho
plénkami a položila do jesliček. Chudoba, odříkání, obět, tyto
tři věci obklopovaly jesle, aby uvítaly Pána světa a daly mu
průvod na pozemské pouti. Uprostřed nich blahoslaví Pán chudé,
blahoslaví ty, kteří kříž svůj na se berou a ho následují.
Milliony lidí od té doby vyvolili si kříž chudoby, odříkání,
oběti a nesli ho zmužile a udatně cestou životní. Mnohý statný
vojín nalezne o těchto vánocích u jeslí betlemských útěchu v touze
po domovu, zmužilost a obětavost pro odříkání a nebezpečí ži
vota. Střelecké zákopy a jeskyně pastýřské nejsou si tak nepo
dobny. Mnohá matka bude v těchto dnech u jeslí klečeti a dívati
se do mateřských očí ženy, která vzdálená od domova dítě své
do plének zavinula a do jeslí položila. Betlemská matka jí řekne:
Potěš se se mnou, když syn tvůj daleko od domova v zemi ne
přátelské prodlévá. Jemu hrozí kule nepřátelské, po mém Synu
pasou vojíni Herodovi, přichází hodina, která mne s ním na cestu
křížovou volá, tři hodiny mne pod kříž staví. Potěš se se mnou!
Přines tu obět, přines ji statečně! Otec nebeský nedá se překo—
nati velkodušností. Bude-li ti však těžko, velice těžko na cestě utrpení,
pojď sem, pohled na chlév, pohled na jesličky, viz to dítě, viz mne, jeho
matku! Pojď, pojď k jeslímí Máš li křivdu &pronásledování trpěti,
je to zajisté bolestné. Kde je však křivda, kde pronásledování
bolestnější než to, které trpí Ježíšek v jeslích a s ním Maria
a Josef? A přece — žádná žaloba, žádné reptáníí Tiše a silně
se bolest snáší. Nechce—lise ti podařiti křivdu a pronásledování
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trpělivě snášeti, pojď [: jeslím, poklekni a dívej se do očí betlem
ského dítka. Pojď na srdce mateřské, a půjde to.
4. Bůh je důsledný. Když se v lidské podobě ukázal a v chlévě
v jeslích svůj trůn zřídil, chudobu, odříkání a obět za průvod
kyně si vyvolil, poslalo nebe posly své, aby zvěstovali radostné
poselstvía zvali ku první audienci. Byli to pastýři, tedy mužové
chudoby, práce, odříkání, které anděl navštívil. Jim řekl: »Ne
bojtež se . . . v jeslích.: (Luk. 2, 10.—13.)
V chudobě, práci, odříkání zachovali si tito mužové, co tak
mnohý v prvním domě betlemském ztratil, zbožnou víru otců,
touhu lidu po Spasiteli, proto měli radostnou víru, kterou po
selství andělskému vstříc přinášeli. Chlév a jesle, dítko v plénkách
na seně a slámě, nízkost a chudoba je nezaráží; neboť vždy ještě
jest způsob boží vyvoliti si nízké, aby vykonal veliké, oceniti
cenu duše a šlechetnost srdce, pozemskou moc a velikost v jejich
nicotě ukázati. ]en jedno jest veliké: Bůh a jeho dílo!
Aby povýšili cenu duše, šlechetnost srdce, aby obé odměnili,
ale také aby zvěstovali, že v tomto dítku v jeslích přes chudobu
všechna moc a velebnost boží se skrývá, přichází anděl Páně,
objevuje se »množství vojska nebeskéhOc, zpívají podivuhodný
zpěv slávy: Sláva . . . Byly to prvotiny věřící obce, které sám
Bůh po bok Syna svého volal. Chudé a v haleně dělnické, ale
bohabojné a nábožné, tak si je nebe vyvolilo, tyto prvotiny
v království Syna svého.
V Athénách seděli mudrci na svých stolicích, v Římě mocní
tohoto světa ve svých palácích, v ]erusalemě učení židé, kteří se
nasycovali kulturními statky své doby. K nim nebyl anděl Páně
poslán. Nebyli pozváni, aby přšli k jeslím. Nebyli připraveni.
Scházela jim cena duše, šlechetnost srdce, víra a touha proroků
a praotců. Kde jsou dnes jména velikých z té doby, kde skutky,
kde koruny, kde titule a pocty, zkrátka vše, na čem srdce jejich
lpělo.> Obraz pastýřů stojí u každých jeslí, slávu jejich hlásá
o vánocích každé dítě křesťanské ve všech dílech světa, církev
slaví druhou mši sv. jako pastýřskou. Zář andělů jest ještě dnes
nad nimi vylita a září dále až do posledního dne, kdežto oni
sami šli tam, kde andělé přebývají.
Největší počet lidí je zapřažen po celé dni do jha práce.
Není jim popřáno účast bráti na tak zvaných kulturních statcích.
Válka zvláště zapřáhla naše vojíny do školy těžkého odří
kání, práce a obětí. Tím i srdce jejich bylo připraveno, aby bylo
vnímavější pro útěchu víry a milosti, aby přišlo blíže k Bohu.
Skola odříkání byla pro pastýře jako i navštívení války pro nás
požehnáním. Vede nás k Bohu zpět. »Pastýři mluvili vespolek:
Pojďme až do Betlema. . . I šli chvátajíce, a nalezli Marii a josefa
i nemluvňátko v jeslích položené.: Dříve než naši vojíni do války
šli, řekli si také: Pojďme k Ježíši! A šli chvátajíce, očistili v krvi
beránkově své duše a posilnili se tělem a krví toho, jenž vjeslích
byl položen, v eucharistii. Mnohým bylo toto sv. přijímání pokrmem
na cestu do věčnosti, a rouchem svatebním, s kterým do pole
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táhli, ozdobou duše, se kterým před krále nebeského vstupují.
Druzí, kteří ještě před nepřítelem stojí, cítí se štastnými, když
mohou opět před oltářem pokleknouti, ke stolu Páně přistoupiti.
Spasitel pod způsobou chleba jest vojínu, člm byl v jeslích pastý

řům: Spasitelem:
Bella premunt hostilia
da robur, fer auxiliuml
Ti, co dorna zůstali, chvátají také do Betlema, do kostela
před svatostánek s růžencem v ruce k Marii, pomocnicí křesťanů.
Přichází matka pro syna svého, sestra za bratra, děti za otce,
manželka za manžela, duchovní správce za své ovečky, veškeren
lid pro syny vlasti:
Bella premunt hostilia,
da robur, fer auxilium!

Poslední cesta jest, kterou všichni nastoupiti musíme, ať
v poli, ať v nemocnici, at doma, hodinka ta přijde jednou pro
každého. Proto prosme dnes u jesliček pro nás všechny 0 šťastnou

hodinku smrti!

5. »I divili se . . . skládajíc je v srdcisvém.: (Luk. 2, 17.—19.)
Dni betlemští šli ke konci. Lid, který tam spěchal, divil se;
mluvilo se ještě o tom, co pastýři vypravovali, o chudých ro
dičích s podivuhodným nemluvňátkem z Nazareta, ale potom
chodilo vše jako dříve, a nemyslili již na to, že Spasitel se již
narodil.
Ale Maria zachovávala všecka ta slova, skládajíc je v srdci
svém. Pro ni přešli sice dni, milosti však nebeské v ní zůstaly
a rostly v srdci jejím.
Tak tomu má býti i s náboženskou obnovou našeho lidu.
Přejdou dni zkoušky, ale zůstati má základ šťastné budoucnosti
našeho lidu: pokorná, bohabojná, zbožná, věřící mysl, jak ji
navštívení boží vytvořilo. Náš lid nesmí již zapomenouti na
Betlem, na mysl pastýřskou, na modlitbu, víru a bohabojnost.
Bude-li tomu tak, tu zachová si lid veliké ponaučení, jak je
hlásá lldstvu navštívení boží, bude je skládati v srdci svém,
uvažovati o něm, aby se stalo pravidlem jeho myšlení a jednání,
pravidlem svědomí jednotlivců, rodin, obcí, států; tak se postará
lid, aby vzrůstající pokolení uvedena byla v ducha otců, v jejich
víru, bohabojnost, obětavost a aby v tomto duchu dále upevňo
vána byla. Jest to jediná cesta k míru a pokoji. »Stáva na vý

sostech Bohu: a potom »pokoj lidem dobré vůleu ajiný základní
kámen nemůže nikdo položiti, než který jest položen, který jest
Ježíš Kristus.: (I. Kor. 3, 4.) Nikdo nemůže jiný základní kámen
položiti pro štěstí a blaho lidu, nikdo. žádný státník, žádný
mudrc, žádný vojevůdce. Pro štěstí a blaho lidu položil Všemo
houcí základní kámen, a tento kámen spočívá v jeslích: Ježíš
Kristus, včera a dnes a na vždy.

II.

Svátek sv. Štěpána.
Dr. A. Huber.

lVlySImučednické.

Není-liž nápadné, že na pokojný Hod boží vánoční, kdy se
ukázala dobrota a vlídnost Spasitele našeho, následuje bojovný
svátek sv. Štěpána. Včera jsme slyšeli chvalozpěv andělů: »Na
zemi pokoj lidem dobré vůle- — a dnes vidíme, jak krvelační
lidé zlostným řevem pokoj ruší a učedníka Páně kamením ka—
menují' jako zločince. A přece jest sv. Stěpán jeden z nejšlechet
nějších, hrdina boží, jehož mysl vyznavačskou, jehož mysl odří—
kání a utrpení všichni obdivujeme. Proč církev sv. postavila sv.
Stěpána nejblíže k jeslím? Poněvadž nejprve a úplně pochopil
krvavě vážného ducha křesťanství, kterého nám Jezulátko při
neslo. Duch křesťanství jest mysl mučednické, která činí nás
schopnými přinášeti každou obět, i obět života. je to ona obě
tavá mysl, které nás božský Mistr slovem a příkladem učí, když
praví: »Nedomnívejte se, že jsem přišel pokoj poslat na zem.
nepřišelť jsem poslat pokoje, ale meče (Mat. 10, 34.); neboť
jsem přišel rozdělit lidí, dobré od zlých, věřící od nevěřících,
tak že sami domácí pro jméno mé svazky rodinné rozloučí. »Kdo
miluje otce nebo matku více než mne, není mne hoden, a kdo
více miluje syna nebo dceru více než mne, není mne hoden . .
Kdo nalezne život svůj, ztratí jej — t. j. kdo život svůj sobecky,
nesprávně miluje, ztratí jej; a kdo ztratí svůj život pro mne
nalezne jej v životě věčném.: (Mat. 10, 37. 39.) Těmito slovy
nakreslil sám Spasitel mučednickou mysl křesťanství; on, nej
větší mučedník všech časů a zemí, který přišel svědectví vydati
pravdě a svou mučednickou smrtí na kříži celý svět vykoupiti,
volá k nám o svátku sv. Štěpána: Chcete-li býti mými pravými
učedníky jako sv. Stěpán, musíte býti ne-li krvavými, alespoň
nekrvavými mučedníky, kteří jsou ochotni pro Boha všechno
obětovati a všechno trpěti. Učte se ode mne, učte se od sv.
Štěpána, učte se ode všech mučedníků mučednickému duchu
křesťanství, učte se víru svou vyznávati, odříkati se a trpěti.
Chceme dnes tohoto mučednického ducha křesťanství poznati a
si jej zamilovati, chceme se učiti víru svou vyznávati, odříkati se
a trpěti.

Pojednánt
I. Mysl vyznavačská.

Krvavé mučednictví počínalo pravidelně neohroženým vy
znáním víry: jsem křesťan, věřím v Syna božího ]ežíše Krista.
Mučedníci byli pevní ve víře, naději a lásce k Iežíši Kristu, pro
něhož žádná obět nebyla jim příliš “veliká. Tak vydávali otevřeně
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a bez bázně svědectví pro pravdivost a velikou cenu křesťanské
víry; dali statky, krev, tělo i život pro Krista a jeho církev.
Máme-li i my takové smýšlení? Máme-li i my takovou
zmužílost, která i život v šanc dává, když toho vyžaduje obrana
věčných statků? Zajisté, uebe má pro nás zrovna takovou cenu
jako pro sv. mučedníky, i my jsme povinni pro všechny síly
napínati, bychom ho získali. Jisté jest dále, že i Bůh nám svou
milostí pomáhá a že s touto milosti můžeme podobné věci pro
vésti jako sv. mučedníci, jen když vážně chceme. jak to? Duch
mučednický má své kořeny v živé víře; roste a sílí v naději;
vyvíjí se k úplné zralosti láskou všechno přemáhajíci. Tím jsem
naznačil prameny síly krvavého a nekrvavého mučednictví, jsou
to tři božské ctnosti: víra, naděje a láska. Když se v těchto
ctnostech řádně cvičíš a je v skutek uvádíš, když je v celém
životě slovem a skutkem dokazuješ, jsi také mučedníkem v ji—
stém smyslu, protože pro tyto ctnosti přinášíš mnoho a to často
dosti velikých a těžkých obětí, ano i vždy připraven býti musíš
i život obětovati, když přijdeš v nebezpečí ztratiti jednu z nich.
jmenovitě víra vyžaduje rozhodnou mysl vyznavačskou.
Víra žádá na tobě pokorně podrobiti se neomylnému učitel
skému úřadu církve sv., žádá od tebe »obět rozumuc, tak že se
vzdáti musíš vlastních názorů ve věcech víry, všechny pochyb
nosti překonati a skalopevně nepochopitelná tajemství sv. víry
za pravdu míti musíš. Víra od tebe žádá, bys ji také zevně slo
vem a skutkem vyznával svědomitým účastenstvim na službách
božích-, přijímáním sv. svátostí. Víra na tobě také žádá, bys bez
bázně také veřejně katolického náboženství hájil, když na ně
bezbožní lidé útočí. Nepřihází-li se, že nejen víru tvou, nýbrž
i tebe pro tvé náboženské přesvědčení napadají, tobě se posmí
vají, spílají & příkoří činí. Slovo sv. Pavla k Timotheovi (2, 3. 12.)
platí i dnes: »Všichni, kdo pobožně živi býti chtějí v ]ežíši
Kristu, protivenství trpěti budou.
Od našich vojínů, kteří na prapor přísahali, očekáváme, že
zmužile hájiti budou vlasti své a že je žádné námahy a nebezpečí
neodstraší. Tim větší věrnosti a zmužilosti jest nám třeba, kdyžtě
se u nás jedná o nejvyššího Pána, o přísahu na prapOr kříže,
o věčnou vlast. Proto pryč se vší nerozhodnosti. »Kdo není se
mnou, proti mně jest,: dí Kristus. Pryč se zbabělou bázní lidskou!
Nebylo liž by hanebné, kdybychom pro výsměch nebo pozemské
výhody zbaběle porušili svou povinnost věřiti a víru svou vy
znávati, jak se leckdy děje bohužel u katolíků, kteří pro časné
ohledy do zapovězeného manželství vstupují a tím víru svou ba
nebně zrazujíř Víru svou nesmíme pro nic na světě zraditi. Sláva
tomu, kdo svou víru zmužile vyznává a hájí. Tomu platí slovo:
>Kdo mne vyzná před lidmi, toho i já vyznám před Otcem
svým nebeským.. Běda však tomu, kdo zbaběle prapor kříže
opouští a před protivníky křesťanství se schová. Takovým zba
bělcům platí druhé slovo Páně: »Kdo mne zapře před lidmi, '
tohoi já zapru před Otcem svým v nebesích.
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II. Duch odříkání.

Když stáli sv. mučedníci pro své zmužilé jednání před sou
dem, obyčejně pokoušeli se nepřátelé rozličným pochlebováním
a sliby odvrátiti je od víry. Lákali je čestnými úřady, bohatstvím,
rozkošemi k odpadu. Ale marněl Naučili se již dávno pro
Krista Ježíše zříkati se všech pozemských statků, již dávno se
cvičili v odříkání, byli zvyklí sebe zapírati a umrtvovati. A proto
odpovídali, nadšeni duchem odříkání, se sv. Pavlem na všechno
lákání a pochlebování: »Všechny věci pokládám býti škodou
pro vyvýšenou známost Ježíše Krista, Pána svého, pro něhož
jsem všechno ztratil a mám za lejno. abych Krista získala
(Filip. 3, 8.) Co se pozemský smýšlejícímu člověku cenným býti
zdá, pokládali sv. mučedníci za bezcenné, by Krista a nebe
získali; spojovali tedy s myslí vyznavačskou ducha odříkání.
Bez ducha odříkání nehodíme se ani k nekrvavému ani ke
krvavému mučednictví, a proto také ne do království nebeského.
Když nejsme povoláni ke krvavému mučednictví, jsme alespoň za—
vázáni k nekrvavému mučednictví, které podstatně v odříkání a
sebezáporu .záleží. Kdo by mohl o tom pochybovatiř Zdaž
Kristus tak často rozličnými obraty nepoukazoval na nutnost od
říkání, sebezáporu, následování jeho? Poslyšte, jak tvrdě se vy
slovujel »Kdo miluje otce neb matku více než mne — není mne
hoden.< Tím praví: Kdo pozemským ohledům přednost dává
před povinnostmi křesťanskými, kdo pro království boží není
ochoten všeho se zříci,nemůže býti učedníkem Kristovým. A Kristus
pokračuje: »A kdo nebéře na sebe kříže svého a nenásleduje
mne, není mne hoden.< A dále dí: »Tak tedy každý z vás, kdo
se neodřekne všech věcí, kterými vládne, nemůže býti mým učed
níkem.< (Luk. 14, 33.) Kolikrát jste již slyšeli slovo Páně: »Kdo
chce za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj
mne!: Tedy všichni křesťané mají přesnou povinnost odříkati se.
Jak se může a má tato povinnost plnit?
Tu nejprve poukázati dlužno na naprosto nutné věci, odří
kati se všeho, co Bůh a svědomí nám zapovídá. V tom jsme
úplně za jedno: musíme se vystříhati všech nespravedlivých my
šlenek, žádostí, slov a skutků; musíme sebe přemáhati, t. j. roz
hodně odpor klásti, když nás vlastní zlá žádostivost nebo špatní
lidé nebo ďábel ke hříchu přivábiti chtějí. Abychom provedli
až do nejmenšího toto nutné odříkání a zdržování se všeho ne
dovoleného, potřebujeme k tomu zajisté nemalé energie; náleží
k tomu silný, tvrdý jako železo duch odříkání, bychom vytrvale
odporovali všem hříšným žádostem, bychom křižovali tělo své
s hříchy a žádostmi, jak dí sv. apoštol. (Gal. 5, 24.) Než kdo by
chtěl zvláštěvnynější době válečné hříchům hověti, kdy se tisíce
vojáků musí odříkati tolikerých příjemných, ano potřebných věcí ?
Jak? Udatní vojáci musí v poli často po celé dní a měsíce postrádati
tak mnohého — a ty bys neměl takou mysl odříkání, by ses od—
řekl alespoň sprostého ukájeni vášně své? Hanba ti, kdybys v této
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hrozné době, kdy tisíce jsou bez chleba a přístřeší, hříchu bověti
chtěl! Nyní máme se odříkati, lecčeho postrádati — nejen v poli,
ale i doma. Odřekni se velkodušně a statečně všeho, co ti svě
domí zapovídá! Nuž doufejme, že duch odříkání se ještě více
rozšíří; v této vážné době odřekneš se tu atam také dovolených
věcí, zvláště tanečních zábav, přepychu v šatech a ozdob. Tím
také zůstane ti něco na červený kříž, na podporu vdova sirotků.
Nyní je doba válečná, doba odříkání. Tu nesmí nikdo zůstati po
zadu !, Všichni za. jednoho a jeden za všechny! Duch odříkání,
který zaujal nyní všechny šlechetně smýšlející, má vás také nad—
chnouti, abyste umrtvovali sebe, své sobectví a obětovali se ve
službě dobré věci — vše z lásky k Bohu a k bližnímu! Vizte,
to je nekrvavé mučednictví, smýšlení mučednické!
III. Mys! trpělivá.

Nejsilněji ukazuje se mučednictví v hrdinné mysli trpěti.Po
dívejte se na sv. mučedníky! Pohanský soudce odsuzuje je na
smrt. A jak hrozné způsoby vymýšlí lidská ukrutnost! Jsou na
smrt mučeni, rozsekáni, zmrzačení. kamenováni, v kusy roztrhání;
předhazuji se divokým šelmám, házejí se do vřelého oleje, na ledě
se nechávají zmrznouti, házejí se do ohně, do moře — krátce, všech
možných ukrutností se používá, aby odvrátili věrné učedníky od
Pána. Než učedníci zůstávají neochvějní, nebojí se těch, kteří za
bíjejí tělo, ale duše zabiti nemohou; raději se bojí toho, který
i duši i tělo zavrhnouti může'do pekelného ohně. (Mat. 10, 28.)
Jejich nepřemožitelná mysl trpěti stává se smrtivzdorností vše
obětující, která i smrti jde s radostí vstříc. Vícekrát zapěli
Chvalozpěvy a děkovali Bohu z plné duše, že byli za hodny
uznáni pro jméno ježíše pohanění trpěli. (Skutk. ap. 5, 41.) Síla
Ducha sv.,Utěšitele, je posílila, že nedbali bolestí a podivuhodnou
mysl k utrpení měli, tak že se sv. apoštolem Pavlem (2. Kor. 7,
4.) jásali: »Naplněn jsem potěšením, mám hojnou radost ve vše
likém soužení našem.: Uplně pochopili blahoslavenství Páně:
»Blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest krá
lovství nebeské . . .:
Jak veliká, podivuhodná byla mysl sv. mučedníků v utrpení!
Sotva dojde k tomu, že někdo z nás bude směti trpěti krvavé
mučednictví; ale jisté jest, že nikdo zdospělých nedostane se do
nebe bez utrpení. Jen křížová cesta vede do nebe. Vede-li se
člověku stále jen dobře, je to na pováženou. Tu nám hned na
mysl připadá bohatec, který po hodování pohřben byl v pekle.
Nemůžeme míti ráj dvakrát; nemůžeme zde samé radosti poží
vati a tam s anděly se radovati. Kdo chce býti pravým křesťa
nem. musí zde s Kristem mnoho trpěti a tak vejíti do jeho slávy.
(Luk. 24, 26.)
Tak jest pravda: musíme skrze mnohá soužení vcházeti do
království božího. (Skut. ap. 14, Zl.) Alespoň musíme prodělati
nekrvavé mučednictví, chceme-li jednou sKristem a jeho svatými
,.
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se radovati. K nekrvavému mučednictví poskytuje nám válečná doba
mnoho příležitostí. Není-liž to jaksi mučednický život, jaký naši
vajíni v poli vedou ? Kolik utrpení, bolestí, nebezpečí smrti denně
prodělávají! Jak mnozí jsou hrozně zraněni— a kolik jich umírá
pro vlastl Jak velice potřebují ducha k utrpení!
Ale i my doma potřebujeme zmužilostivutrpení. Na místech,
kde válka zuří, přišlo utrpení v mnohonásobné podobě: spálené
domy a vesnice, zpustošená pole a louky, uprchlictví, hlad a
nouze provázejí válku. Také přicházejí k tomu nakaždvé nemoci.
Ale i tam, kde válka nezuří, vidíš mnoho utrpení, starost o mi
,láčky v poli, bolest nad raněnými, zajatými nebo padlými. Jest
skutečně to i pro nás doba nekrvavého mučednictví, doba, v níž
více než kdy jindy potřebujeme zmužilosti v utrpení. Prosme
stále o tuto zmužilost, o trpělivost v soužení, o sílu !( snášení
těžkého válečného kříže. Obživujme stále tuto zmužilost důvěr—
ným pohledem na sv. mučedníky, sedmibolestnou Pannu Marii,
na'Spasitele na kříži. A potěšujme seradostnou naději v nebe
skou odplatu. Krátká jest bolest na zemi, věčná rad05t nebeská.
»Toto nynější kratičké a lehké soužení naše působí v nás pře
velmi velikou váhu slávy věčné.: (2. Kor. 4, 17.)
Mysl vyznavačská, duch odříkání, zmužilost v utrpení působí
křesťanskou mučednickou mysl, té zvláště v nynější době potře—
bujeme. Odkud prýští prameny síly pro mučednickou mysl?
Prýští z ran zraněného Spasitele. Tam čerpej každodenně! Připoj
se k Ukřižovanémul Věř v něho, doufej v něho, miluj ho nade
všechno,.modli se k němu, spojuj se s ním často vesvatém při- _
jímání a pocítíš, že z něho vychází posvěcující a oblažující síla,
která tě podobným činí sv. mučedníkům co do zmužilosti a bla
ženosti.

III.

Konec roku.
KZÁWaWh

»Já jsem Hospodin, Bůh tvůj':

(Ex.20,50

Vážná hodina shromáždila nás dnes v chrámě božím: sv.
Sylvestra po druhé ve světové válce. Hrozným bojištěm zdá se
býti tento svět. »Národ povstává proti národu, království proti
království, a jsou morové a hladové a zemětřeseníc (Mat. 24, 7.)
Země, voda, vzduch zaznívají hrozným rachotem ničících nástrojů,
které moderní doba tak chytře vynalezla. Městaavenkov jakoby
se měly státi velikou nemocnici a hřbitovem. Nevyslovitelné bo
lesti přicházejí na lidi. Snad by se měla po dlouhém boji splniti
i další přlpověd Páně: »Všecky tyto věci jsou počátkové bo
lestířc (Mat. 24, 8.)
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Není poahybnosti: v této světové válce odehrává se kus
soudu světa. K fariseům, kteří prosili, aby Pán jim znamení s nebe
ukázal, řekl Pán (Mat. 16, 2.—4.): »Když bývá večer, říkáte: jasno
bude, nebo jest červené nebe, a ráno: Dnes bude nečas, nebo
červená se zasmušilé nebe. Způsob tedy nebe umíte rozsouditin
Výčitka Páně trefila by i nás jako onen »národ zlý acizoložnýc,
kdybychom v tomto krvavém boji spatřovali jenom »zamotané
klukac přirozených příčin. Zde mluví Všemohoucí za bromu a
blesku podobně jako na hoře Sinaj: »Má jest všecka země. A vy
budete mi za království kněžské a národ svatý.: (Ex. 19, 5. 6.)
Z této světové války volá Pán k nám (Ex 20, 5. 6.): »já jsem
Hospodin, Bůh tvůj silný, horlivý, navštěvující nepravosti-otců
na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří nenávidí
mne, a činící milosrdenství nad tisíci těm, kteří milují mne a
ostříhají přikázání mých.
Nuže slyšme:

l. Mluví sv. Bůh — věř v něho a boj se hol
II. Mluvívšemohoucí'Bůh — důvěřuj v něho!
llI. Mluví milosrdný Bůh — miluj ho a služ mul

Pojednání.
1. Ve světové válce
v něho a boj se ho!

mlví svatý Bůh — věř

Víra v Boha a bázeň boží jest základem veškerého nábo
žensko-mravního, jakož i sociálního a kulturního pořádku lidstva.
Přirození a kulturní národové staréa nové doby podávají dějinný
důkaz. Tu se uplatňovalo v poslední době hnutí do lidu vnášené,
které slovem, písmem a všemi prostředky cílem mělo: Pryč od
Boha, pryč od Krista, pryč od církve. Novodobé pohanství bylo
na obzoru.
Kolikráte připadla vážnému znateli tohoto žalostnébo stavu
na mysi slova žalmisty Páně (73, 22. 23.): »Povstaniž, Bože, srd'
při svou: pamatuj na pohanění svá, kteráž se dějí od nesmysl
ných celý den. Nezapomínej na hlasy nepřátel svých: pýcha
těch, kteří tě nenávidí, vystupuje vždycky.: A vskutku, Pán po
vstal v prvních dnech mobilisace. Bylo nám, jako bychom slyšel.i
hromový hlas: >]á jsem Hospodin, Bůh tvůj.: Bylo to nové zje
vení nejsvětějšího Boha. I lid se doma mobilisoval, chrámy se
plnily, lid se modlí se žalmistou: n]ak milí jsou stanové tvoji,
Hospodine mocností . . . Hospodine, Bože zástapů, vyslyš mo
dlitbu mou: ušima pozoruj, Bože jakubův. Ochránce náš, popatř,
Bože: vzhlédni na tvář Pomazaného svého.: (83, 2, 9. 10.)
Jak často řikala nevěra našim mladým mužům do ucha:
Není Boha — smrtí se vše skončí. Mají-liž naši hrdinové, kteří
vykrváceni bojiště pokrývají, míti se svou nadějí a snahou, se
vší obětavostí stejnou cenu jako zvířata, která vedle nich leží?
Nikoli, žije nejsvětější Bůh, a naši padlí hrdinové jsou pádným
důkazem nesmrtelnosti lidské duše-: »Věřím v život věčný..
'
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Zdaž i my v této vážné hodině nechceme pamatovati na zá—
klady našeho náboženského života, na víru a bázeň boží? »Spra
vedlivý z víry žije.: (Řím. 1, 17.) Můžeme-li i my říci: Ziji z víry
a dle víry? Není—ližveliké nebezpečí,? že toto mocné zjevení nej
světějšího Boha ve světové válce půjde kolem nás a trvale nás
vnitřně neočistíř Chceme Pánu vlažností a nevděčností odpláceti,

že naše vlast česká jest uchráněna válečného pustošení? Já jsem
Hospodin, Bůh tvůj,c volá k nám, a ty mu odpíráš úctu v denním
životě, zanedbáváš denní modlitby, zneužíváš jména jeho ke klení,
znesvěcuješ den sváteční, zanedbáváš vésti k Bohu příkladem a
slovem dítky a podřízené své, žiješ v nenávisti a nepřátelství,
smilstvem poskvrňuješ tělo své. šidíš svého bližního, a lež a po
mluvu máš ve zvykuřjděme do sebe a pamatuj si: »Boj se Boha
a ostříhej jeho přikázání, to je celý člověk.: (Kaz. 19, 13.)

II. Ve světové válce mluví všemohoucí Bůh——
důvěřuj v něhol
Mocným hromovým hlasem volá _válka do našeho přesyce
ného a hrdého světa: *Marnost nad marnost, a všechno jest
marnost.: Vždyť zahanbeno bylo veškeré umění diplomatů;
všechny řeči v mezinárodních mírových spolcích & o světovém
míru objevily se jako měnící se bubliny; všechny snahy našich
vzdělanců, na půdě kulturního společenství a pod nátlakem kultur
ního pokroku utvořiti neutrální půdu k dorozumění ztroskotaly
se o surovost lidských a národních vášní: pomstychtivost, vlády
chtivost a lakomství zvítězily nad svědomím, právem a sprave—
dlností.
Nedejme si však vtéto hodině samokritikyoSylvestru vlastní
oko zakaliti nad svým osobním podílem viny na duchu této doby,
která nyní před soudem stojí. V jistém smyslu a rozsahu platí
nám všem slovo žalmu (13, 3.) : »Všichni se odchýlili . . ., není,
kdo by činil dobré, není ani jednoho.: Byli jsme všichni vděční
v desítiletích míru, které za sebou máme? Zdaliž jsme si katolíci
sami neubližovali v nelásce a nespravedlnosti k pohoršení dobrých
a k posměchu nepřátel? Nepůsobily doby míruapokroku vnitřně
zhoubně na široké vrstvy, tak že mnozí mínili, že bez Boba se
obejdou? Nebyli jsme, jak jeden biskup pravil, na nejlepší cestě
do Paříže — do města bezbožnosti, nemravnosti a požitkářstvíř
jak hanobili lidé neděle a svátky prostopášnostmi? Kolik rodičů
pustilo uzdu spořádanému rodinnému životu a řádné výchově
dětí? —
Tu přichází všemohoucí Bůh ve světové válce jako za hřmění
bromu a volá k nám jako kdysi k andělu církve laodicejské: >Toto
pravím Amen, svědek věrný apravdivý, kterýž jest počátek stvo
ření božího: Vím skutky tvé, že nejsi studený ani horký, ó bys
byl studený nebo horký; ale že jsi vlažný a nejsi ani studený
ani horký, počnu tě vyvrhovati z úst svých. Neboť. pravíš: jsem
bohatý a mám hojnosta ničeho nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný
a ubohý a chudý a slepý a nahý. Radím tobě, abys sobě koupil
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ode mne zlata ohněm zkoušeného . . . a mastí sílící pomaž- očí
svých, abys viděl. ]á, které miluji, kárám a trestám.: (Zjev. 3,
14.—19.)
Pocitujeme trestání Všemohoucího: Z domu odebírá se syn,
dva, tři, pět synů z jedné rodiny;poslední »s Bohem., a i man
žel, otec loučí se s domem a krbem, manželkou a dětmi. jaký
to byl Štědrý den v mnohých rodinách! Nejistota: žije-li ještě,
je-li zajat, raněn, mrtev v zemi nepřátelské — a jistota: padl,
pohřben ve společném hrobě! K tomu se připojuje obluda bídy,
nemoc, nezaměstnanost, zdražování všeho. Ano, Všemohoucí nás
těžce navštívil. Ale také nám dosud ukazoval svou všemohoucí
ruku a neopustil nás, když jsme volali: »Neboť není nikdo, kdo
by za nás bojoval, než Všemohoucí.: Naše důvěra vjeho pomoc,
naše modlitba a pokání nebyly zahanbeny. Až dosud nám Pán
pomáhal. Zajisté vše jsme vynaložili, abychom úplně vyzbrojeni
stáli proti přemoci nepřátel. Jako křesťané víme, že nikoli koně
a vozy, nýbrž Pán rozhoduje ve “velikém boji národů. Věčně prav—
divým zůstane slovo žalmu (32, 16.-—21.): »Nebývát král zacho
ván silou velikou . . . . Duše naše očekává Hospodina . . a ve
jménu jeho svatém doufáme.<
Modleme se dnes o vytrvalost v naději. Malomyslnost nechť
nás neochromí, i když zkouška déle potrvá. Držíme s mnoho
zkoušeným pěvcem (žalm 30, 15.16): »Já v tebe doufal, Hospo
dine, řekl jsem: Bůh můj jsi ty,v rukou tvých jsou losové moji.<

III. Ve světové válce mluví konečně milo

srdnýadobrotivý Bůh—milujhoasluž mul

»Bůh jest láska.! (I. Jan. 4, 8.) I ve světové válce zůstává
Bůh láskou.]ako křesťané musíme všechno pozemské soužení po
zorovati s nejvyšš'ho stanoviska víry. Jest to otcovská ruka boží,
která nás z lásky navštěvuje. 'Sv. Pavel jde ještě dále. Souženl
jest mu milostí boží. »Nám jest dáno pro Krista, abyste netoliko
v něho věřili, ale také pro něho trpěli.: (Filip. 1, 29.) Aby nás
vyhojil od neduživých výrostků ducha doby, přikládá nebeský
Otec jako lékař hrozný nůž války na nás, posílá své neúprosné
moci, bídu a smrt, na národy. Chce nás všechny vnitřně uzdra—
viti a posíliti. Proto musí všichni trpěti, hříšníci i spravedliví;
spravedliví, aby obstáli ve zkoušce ctností & zásluh si získali,
hříšníci, aby se káli za své hříchy a věčně nezahynuli. »Trpí-li
co úd jeden, trpí spolu s ním všichni údovén (I. Kor. 12, 26)
Ovšem zůstává nám tato navštěvující láska boží velmi často
nepochopitelná. Ne všichni obstojí ve zkoušce jako kdysi trpělivý
]ob, aby se při nešťastné zprávě modliii z odevzdaného srdce:
»Bůh dal, Bůh vzal, budiž jméno Páně pochváleno.c Ale kdo hy
se odvážil reptati proti Bohu? »Slitování boží jde na všechny
tvory jeho.: (Zalm 144, 9.) Teprve ve světle věčnosti objeví se
nám jasně tyto záhady božské otcovské lásky. Nyní nám musí
postačiti slovo proroka Jeremiáše: »Já vím myšlení, kteréž já
myslímo vás, dí Hospodin, myšlení pokOje a ne trápení, abych

vám dal konec a trpělivost. I vzývati mne budete, a půjdete, a
modliti se ke mně budete, a já vyslyším vás.: (jer. 29,11.—13.)
Ano, tato slova věčné lásky osvědčila se při vypuknutí a
trvání války. Jiskra lásky boží, ještě doutnající v tak mnohých
srdcích pod popelem světáckého ducha, rozpálila se bouří vá
lečnou opět. Vzývali lidé doma a vojíni na poli Boha, modlili se
k němu vřele a horlivěji než jindy. Válka nás naučila bledati &
milovatiBoba nade všecko, naučili jsme se jednomu potřebnému:
Boha milovati a duši svou spasiti, abychom »se odřekli bezbož
nosti a světských žádostí, střízlivě a spravedlivě a pobožně živí
byli na tomto světě, očekávajíce blahoslavené naděje a příští
slávy velikého Boha a Spasitele našeho ]ežíše Kristac. (Tit. 2,
11.—13.)
Boha nade všechno a bližního jako sebe milovati, to jest
hlavní přikázání křesťanského náboženství. Zkouškou pravé lásky
k Bohu jest láska k bližnímu. jak krásné ovoce přinesla tato
láska na poli! Tarn najdeme hrdinské důkazy bratrské lásky
proti příteli a nepříteli, tam spatříme lékaře, ošetřovatelky, kněze,
jak radostně se o zraněné a umírající starají; kdo spočitá všechny
dary, které zraněným nízcí i vysocí poskytli. Neumdlévejme
dobré skutky konati. jak můžeme-. »Kdo by měl statek tohoto
světa a viděl by bratra svého, an trpí nouzi, a zavřel by vnitř
nosti srdce svého před ním: kterak láska boží zůstává v něm?
Synáčkové moji, nemilujmež slovem ani jazykem, nýbrž skutkem
a pravdou l<<(I. jan. 3, 17. 18.)

Tak nám na konci roku válečného zbývá jenom jedno:
U víře a naději, v pokoře a v duchu pokání, v posvátné službě
lásky boží a k bližnímu podrobiti se nejsvětější a spravedlivé,
všemohoucí a dobrotivé otcovské ruce boží. Ano, Bůh jest, Bůh
žije, to napsala válka krvavým pérem do dějin národů.
Bůh žije a my ho vzýváme. Nejsvětější, spravedlivý, vše
mohoucí a dobrotivý Bůh žije, to jest veliká událost uplynulého
roku 1915. — Nezapomeňme na to nikdy!
Za všechno dobré na těle i na duši, ano i za všechen kříž
a navštívení v uplynulém roce jemu, dobrotivému: Deo gratias!
Babu díky! Za všechny hříchy a chyby: Parce nobis, Domine!
Smiluj se nad námi, Pane! Pro všecky naše prosby a přání:
Exaudi nos, Domine! Vyslyš nás, Panel Kéž nám nový rok při

nese mír a pokoj: Dona nobis pacemljednou však zůstaň závětí
v novém roce, at nám přinese štěstí a požehnání nebo bídu a
smrt: Chceme se modliti vřele se sv. Pavlem (Řím. 14, B.): »Buď
že jsme živi, Pánu jsme živi: bud' že umíráme, Pánu umíráme.
Proto bud že jsme živi, bud' že umíráme, Páně jsme.:
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lv.

Nový rok.
A. Stumpf.

»Neboj se, neboť já s tebou. jsem a požehnám tobě.:
(Gen. 26, 24.)

Letošní novoroční zvony mají zvláštní zvuk, neodzvánějí jen
starému roku, nýbrž i důležité době v dějinách národů. jak malé
zdají se nám události, které nás jindy v tento den zde zaměst
návaly! Srdce naše je dnes také plné, zraky naše jsou zúženy
hroznými věcmi, které nám starý rok přinesl jako zůstatek
z předešlého roku: válku.
Svět myšlenek, proud citů proniká z tohoto navštívení dnes
naše duše. Mám jim zde na posvátném místě dáti výraz. Chcete
v chrámě slaviti nový rok. Hledal jsem slovo Páně, které by
nám světlo přineslo do této noci. Tu jsem četl v 1. knize Mojží—
šově, jak se Bůh ukázal v cizí zemi těžce zkoušenému lsákovi

a jak mu řekl: »Neboj se. . .:
A slovo to platí i nám. »I k tobě v novém roce volám : »Neboj
e , praví Hospodin, ':nebot já s tebou jsem a požehnám tobě.:

Pojednání.
1. »Bůh je s námi,< nebot bojujeme pro světový řád, žádáme
zadostučinění za vraždu sarajevskou. »Bůh je s námi,: nebot "boju
jeme za nejlepší ve světě: za vlast a domácí krb. Ze všech
chrámů, ze všech srdcí ozývá se: Nebojíme se, Bůh je s námi
a požehná nám.
Na prahu nového roku díváme se nazpět. Byly to těžké
doby, ale důvěra nás nezklamala. Bůh byl s námi a požehnal
nám. Za to mu děkujeme.
Naši nepřátelé počítali, že budou národové rakouští roztržení,
nesjednoceni. A hle, jako jeden muž povstali a pomátli naději
protivníků. Skoro všechny rozdíly přestaly. Tam v zákopech jsou
dnes knížecí syn a dělník, učenec a rolník. Byl jsi s námi, Pane,
a požehnal jsi nám. Za to ti děkujeme.
jak krušné doby prožili jsme od počátku války! Naše země
byla ušetřena hrůz válečných. Chceš-li věděti, co to znamená,
podívej se na Belgii, severní Francii, Polsko, Tyroly a jiné země,
jaké je to požehnání, když nemáme válku v zemi naší. Nemají
tam kostela, kde by se shromáždili, opouštějí rychle své příbytky,
hledají útočiště v jiných krajinách, domy a stodoly jsou rozbity,
pole zpustošena, s tváří lidí zírá hlad. Ty jsi byl s námi, Pane,
a požehnal jsi nám, děkujeme ti za to.
Zajisté i na nás jest bolestno slaviti nový rok. Rodina je
doma, ale otec v poli, synové jsou v zákopech. Vám zvláště,
kteří se třesete o své miláčky, vám dnes dim zaslíbení Páně:
»Neboj se, já s tebou jsem a požehnám tobě.: Obětovali jste
Rádce duhovm'.
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mu je, když jste se s nimi louč.li, v jeho ochraně byli po celou
dobu. Nuže, douíejte i dále! Kdysi žádal Bůh na Abrahamovi
jediného syna jeho, ale navrátil mu ho. když viděl, že i tuto
obět přinésti chce. Nevím. jaké úmysly Bůh s vašimi miláčky
má, ale vím, že je více miluje než vy je můžete milovati, že jest
s nimi a že jim žehná. Buďte proto dobré mysli a modlete se
s odevzdaností: Děkujeme ti za to, Pane.
A nyní mám mluviti o požehnání a díku k vám, kteří zde
ve smutečních šatech stojíte. Je vás dnes tu tolik v novém roce.
A jde mi to samému hluboko do srdce, sám jsem je znal, ruku
na rozloučení jim tiskl a žehnal jim, když odcházeli. A přece.
byt i v slzách, žehnám jejich hodině smrti v cizí zemi. Není li
to veliké zemříti pro vlast? Když se obětují za nás, nestojí-?i
zcela blízko u našeho Spasitele, který se za nás všechny obětoval?
»Tak mladý a již zemřeln Ano, Bůh se nedívá na délku let.
Žebná i nejkratšímu životu, když to byl život s ním. »Ale byl
to otec; co bude z manželky a dětí?: Nebojte se; Bůh se na
darmo nenazývá Otcem vdov a sirotků. Bůh ještě nikoho ne
opustila ani je neopustí. Zvláště těm platí slovo: »Neboj se,
neboť já s tebou jsem a požehnám tobě.- Vím, že žal váš dlouho
ještě potrvá. Takové rány hojí se jen pomalu. A lidé při tom
mohou tak málo pomoci. Ale když vám to přichází příliš za
těžko, pojďte sem do chrámu, poklekněte před kříž nebo obraz
bolestné Rodičky boží, vezměte svého Spasitele do srdce a nechte
ho tam mluviti. Shledáte, že vám požehná. Ne nadarmo položila
církev sv. jméno ]ežíš na práh nového roku. Ukázala tím ubo
hému, zkoušenému lidstvu cestu ke Spasiteli.
Nenadáli jsme se, že budeme nuceni válku vésti i přes tento
nový rok. A ještě nevíme, kdy jí konec bude. Ale dosud jsme
zakusili, že mnoho záleží na dobrých vůdcích. S díkem pohlížíme
na své vítězné velitele, s láskou a úctou k osobě panovníkově.
Ale on sám stále poukazuje na vyššího Pána, na Hospodina zá—
stupů, který řídí osudy národů. Jemu jsme doporoučeli svou vlast,
svou domovinu, bratry a syny ve vojště, své umírající hrdiny
v každodenních modlitbách. Nezahanbil nás. Ať jiní hledají spo
jence po celém světě, naší jedinou starostí jest, aby Pán byl
s námi. V novém roce budou od nás požadovány ještě větší
oběti a strádání. Ale nebojíme se. Pán nám je ukládá. On ví,
k čemu jsou dobré. Právě v nejtužším navštívení jest Pán nám
nejblíže a žehná nám.
2. Když mluvím o požehnání, myslíte asi nejvíce na vítězství
a vzrůst moci. Ano, kdo by se nemodlil za konečné vítězství
a blaho vlasti? Nevíme, co Bůh pro nás určil, a pokorně poddá
váme se jeho svaté vůli. Ale jedno požehnání jsme již zakusili,
milost, která jest důležitější než přirozeně výsledky: lid se k Bohu
obrátil. Prožíváme náboženskou a mravní obnovu. Jaký to byl
dojímavý pohled, viděti vojíny u stolu Páně před odchodem na
bojiště, by svého Spasntele s sebou měli. Co vypravují polní do
pisy o službách božích a o sv. přijímání v poli! V zákopech
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modlí se růženec. U padlých nalézá nepřítel modlitební knihy
otevřené na „stránce, kde jsou modlitby umírajících. Z víry roz
!ožil se nad našimi vojíny duch posvěcení, požehnání. Bůh by!
s nimi a žehna! jim. A jak tomu zde doma! Shromažďovali jste
se zde a modlili se růženec, přistupovali jste častěji než před tím
ke stolu Páně.
,
Zůstane-li to tak i dále, i= když doba navštívení pomine?
Nyní nevěra mlčí. V takové bídě cítí sama celou svou ubohost.
Ale pozdvihne opět hlavu. A jako dříve bude se chlubiti: »Svou
silou vysvobozen jsem.: (Soudc. 7, Z.) »Vojenský duch, naše
technika, naše hospodářská houževnatost jedině nás zachránily.
Potom nezapomínej, co jsi zakusil v době nouze. Drž se pevně
víry své! Nezapomínej, čím ti byla církev sv. v těžké době. Když
muži venku bojují, máte vy, křesťanské ženy, pevněji stavěti
chrám rodinný.

Před nepřítelem nalezli opět přemnozí Boba. Jak se budou
radovati, když se navrátí a dovědí se: i rodina má se k němu
opět obrátila, matka se nyní s dětmi modlí a i před jídlem a po
jídle zní stříbrný hlas dětský. Jak blažené takové shledání! Jak
by se tu splnilo slovo: »Já jsem s tebou a požehnám tobě.<
V době válečné viděti lze, jak působí škodlivě !živý duch.
Již před válkou škodí! velice církvi sv. Otrávi! veřejný život
.a tisk. Tomuto lživému duchu chceme válku vypověděti. Chceme
odhoditi všechno povrchní, všechno zářící zdání. S novýmrokem
nový život! Jednoduchý, prostý a pravdivý má býti opět život
náš. Bůh jest pravda, žehná pravdě. Tak i bude s námi a po
žehná nám.
Neivíce prohřeši! se lživý duch proti lásce. Zrodilť se z ne
návisti, z ďábla. Proto je celý svět proti nám. Kéž se z toho
přiučíme! Pak bychom my, katoličtí kněží, nemusili se brániti
proti z!omyslným pomluvám. Pak by se protivy v naší vlasti
jinak vyrovnaly. Nikdo by nemusi! jednati proti svému pře
svědčení, a přece by láska vládla i vůči jinověrcům a jinak
smýšlejícím. Naše touha nese se o novém roce po míru; ale
proto právě chceme válku vypověděti veškeré vespolné, nená
visti, veškeré rodinné nenávisti, veškeré strannické nenávisti, veškeré
nenávisti vůči jinak smýšlejícím. Bydlíme v jedné vlasti, boju
jeme všichni pro blaho potomků. Krev bratří našich staví na
tomto blahobytu. Buďme sjednoceni! Království boží jest krá
lovství lásky. Bůh lásky 3 pokoje bude pak s námi.
Tak dáváme s Bohem uplynulému roku. Nikdo na něj ne
zapomene. Léta míjejí, Bůh však zůstává stále týž. K němu po
zdviháme srdce svá v první den nového roku. Jemu doporoučíme
církev a vlast svou, naše bojovníky, naše raněné, naše mrtvé,
dům a krb, ale zcela zvláště duše své. Pane, ukaž se nám i v této
době. Propůjč nám zmužilost a vytrvalost. Dej útěchu všem
zarmouceným a milost všem umírajícím. O Pane, buď s námi,
ó Pane, žehnej nám!
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V.

Neděle po Novém roce.
Dr. A. Kz'erer.

Na Srdci Páně.
Kolem jesliček viděli jsme předešlý týden vedle sv. Štěpána
a neviňátek sv. jana evangelistu. On, apoštol lásky, má nám dítě
betlemské ukázati v_nejlepším světle, ve světle lásky jeho božského
Srdce. Sv. ]an náleží k Srdci Páně. Tarn kdysi spočíval při
poslední večeři, do něho se díval pod křížem, když bylo otevřené
a poslední kapku krve prolilo Znal Srdce Páně, on učedník,
»kterébo Ježíš milovala. Chce nás také vésti k Srdci' Páně. Jak
bychom všichni byli dobře skrytí na tomto Srdci, zvláště nyní
ve starosrech a hrůzách válečných! Tu může nám býti Srdce
Páně pevnou hradbou, která nás svou božskou ochranou obkličuje;
chce nám býti útočištěm, kde uprostřed války můžeme nalézti
sladký pokoj, útěchu a uzdravení pro všechny rány; chce býti
naší vlasti mocným a věrným spojencem, který nás ku pravému
míru dovede. Proto vzhůru se sv. Janem na Srdce Páně, betlem
ského dítěte!

Chci vám krátce ukázati, co tam sv. jan čerpal a co
i my tam n'alézti můžeme. Kéž nám mocná přímluva
sv. Jana dopomůže k tomu, bychom se na Srdci Páně obohatili
a občerstvili.

Pojednání.
I. Sv. Jan čerpal ze Srdce Páně světlo,

lásku

a zmu

žilost,
tři vzácné vánoční dary, kterých i my v této těžké
době tak nutně potřebujeme.
1. Nejprve obdržel tedy miláček na Srdci Páně mnoho ne—

beského

s větla.

Na Srdci jeho mohl dívati se na velebnost

boží, tehdy nazval ho Pán přítelem svým, poněvadž mu všechno
ukázal. Tu viděl vše veliké, jak je v evangeliu vylíčil. Tu viděl.
jak »na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha, a Bůh byl
Slovo<<; viděl tam ve velebnosti boží věčného Syna v lůně
věčného Otce, viděl Ducha sv., jak od věčnosti od obou vychází,
a poznal veliké tajemství nejsvětější Trojice. On, přítel Srdce
Páně, mohl také nejhlouběji nahlížeti do tajemství církve boží,
před ním odhalen byl závoj budoucnosti, a ukázány byly mu
všechny nádherné obrazy, které sepsal ve svém Zjevení, v útěšné
knize církve sv., obrazy o utrpení a pronásledování, ale také
0. konečném a slavném vítězství cirkve sv. Tak zářilo sv. Janu
do duše bohaté světlo, světlo ze Srdce Páně, světlo o Bohu
a jeho snoubence, církvi sv.
"

2. Na tomto světle samo sebou se rozpálil oheň pla
rn'enné lásky, tu se stal miláčkem Páně, který nosil lásku
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v srdci svém a s ní stále kázal. Na Srdci Páně poznal Boha
lásky, který své až do konce miloval (Jan 13, 1.), který jim nohy
umýval a sám se jim za pokrm dal. To ho nutilo slovem a písmem
vyznati: »Bůh jest láska . . . . Milujme Boha, neboť prve miloval
nás.: (I. jan 4, 16. 19.) Tu se naučil opakovati: »Synáčkové moji,
nemilujmež slovem ani jazykem,ale sktkem a pravdou !: (I.]an 3, IS.)
Tak mluvil, taki žil v lásce Kristově, žil jako věrný svědek
a apoštol boží, žil ve věrné službě bratří svých, »já Ian bratr váš
a účastník v soužení i v království: (Zjev. 1, 9.), jak sám do
svědčuje, který mezi mladými křesťanskými obcemi jako bratr
sdílel s nimi radost a žalost v lásce Kristově.

3. K lásce však náleží utrpení.

jsou zkouškou a korunou

lásky. I tuto pravdu poznal jan na Srdci Páně a k tomu čerpal

zmužilost

z něho. Viděl, jak Srdce boží hnalo Spasitele ke

krvavému křtu na kříži, viděl, jak se otvírá, se obětuje a pro
lidi se dává. Tu se naučil, že nelze Krista milovati bez utrpení.
Tu se také naučil trpěti, rád, bez reptání žal a pronásledování
snášeti; tu čerpal zmužilost >býti účastníkem v trpělivosti v Kristu
ježíšic (Zjev. 1, 9.), do vyhnanství a k mučení jíti, a když Bůh
nechtěl, by tak život skončil, snášeti dlouhé mučednictví apoštol
ské práce. Tak se stal ve škole Srdce Páně mučedníkem, ne sice
krve, nýbrž mučedníkem lásky, obětavé, trpělivé lásky. Tak se
obohatil Jan na Srdci Páně, byl bohat na nebeské světlo, na
božskou lásku a zmužilost k utrpení a k obětem.
II. Nepůjdeme-li i my jako sv. ]an k Srdci Páně, abychom
se tam obohatili jako on statky, kterých pro nynější dobu a pro
srdce svá potřebujeme? Není-liž Srdce Páně právě znamením pro
naši těžce válkou zkoušenou dobu?
1. Kdysi nalézal se lid boží v Egyptě v tvrdé bídě. Dlouhý
čas sténal pod těžkým potlačováním, zdálo se, jakoby byl Bůh
na svůj lid zapomněl. Než Bůh viděl jejich strádání, byl pamětliv
úmluvy své s Abrahamem, Isákem a jakubem a seslal jim pomoc.
Sám k nim sestoupil a ukázal se Mojžíšovi v hořícím keři. Z ohně
k nim pravil: »Já jsem, který jsemc, věčně věrný, věčně pravdivý,
Bůh vašich otců, viděl jsem bídu lidu svého a chci jej vysvo—
boditi. Proto vyslal Mojžíše, a ten lid vysvobodil.
I my se nalézáme v bídě, ve velikém soužení válečném. Za
pomněl Bůh na nás? Nikoli, sestoupil i k nám a ukazuje se
i nám v ohni Srdce svého. Stojí před námi jako líbezný Syn
člověka, na otevřeném boku vidíme jeho nejsvětější Srdce. jest
obklopeno křížem a trním a září v posvátném ohni. A z ohně
i k nám praví: »já jsem, který jsem:, zůstávám i v těžké době
věčně věrný Bůh, Bůh vašich otců, chci i vám býti zachráncem
a vysvoboditelem. To budiž vaším znamením, znamením útěchy
Srdce našeho Pána. K němu chceme se utíkati se všemi svými
starostmi a bolestmi, z_ něho chceme čerpati jako kdysi sv. ]an.
2. Zde chceme také světlo čerpati, nebeské světlo vánoční.
Potřebujeme takového světla shůry. Když nás neštěstí a bolest
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navštíví, zatemňuje se vše kolem nás, temná myšlenka nám na
mysl připadá: Může-li se Bůh na takovou bídu dívati a ji při
pustitiř Tak mluví temnota k utiskované duši. Tu potřebujeme
světla, a světlo nám svítí ze Srdce Páně. Tam je plamenné slovo:
Bůh jest láska! Bůh jest láska, i když zraňuje, i ve válce a ne
štěstí, dopouští a neopouští, všecko řídí ke spasení lidí. Tato
myšlenka budiž nám světlem, světlem ze Srdce Páně, myšlenka,
jest srdce, které i v' neštěstí na nás pamatuje, a toto srdce je
Srdce Páně, Srdce toho, bez jehož dopuštění se nic neděje, který
vše řídí vůlí svou. Stojí před tebou se svým Srdcem, klade ruku
na tebe jako kdysi na sv. jana a dí: »Neboj sele (Zjev. 1, 17.)
Č duše, dívej se k tomuto Srdci, slyš slovo lásky jeho, a každá
temná myšlenka pochybování necht odstoupí od tebe, buď jasno
v tobě světlem ze Srdce Páně.
A se světlem nechť vnikne do srdce tvého ze Srdce Páně
láska, zmužilá láska. »Milujme Boha, nebot prve miloval nás,:
řekneme se sv. janem o lásce Srdce Ježíšova. Tu vidíme, jak
nás miluje. Stal se bratrem naším, stojí před námi v obraze
Srdce svého, aby nás k sobě připoutal. Tu chceme ve vděčnosti
žíti, chceme jeho přání splniti a srdce své mu věnovati. Chceme
milovati tím, že jeho slovo zachováme a konáme, ce se Srdci
jeho líbí. Chceme milovati tím, že trpíme a ani před křížem
neustoupíme. Vidíme na Srdci jeho, že i před křížem neutíkal.
Vidíme již v Srdci nemluvňátka betlemského postavený kříž;
s božskou jasností viděl již tu na konci života svého kříž, ale
jako hrdina rozhodně volá: »Viz, přicházím, abych splnil vůli
tvou, Boželc (K žid. 10, 7.) Proto i my budeme čerpati zmužilost
ze Srdce Páně. Nenechává nás samotny v bídě; je u nás, bije
pro nás a jest stále pro nás otevřené. Sem chceme tedy vstou
piti, zde se potěšíme a posílíme, bychom milovali a trpěli, a potom
budou těm, kteří Boha milují, všechny věci, i nejtrpčí a nejtěžší,
k dobrému sloužiti.
Tak jsme se sv. janem nalezli Srdce Páně, poznali jsme
v něm znamení milosti a útěchy pro naši dobu. Nuže, také se
sv. janem chceme na tomto Srdci odpočívati. Kdysi řekla věrná
služebnice Srdce Páně: Bezstarostně jako dítě chci žíti na Srdci
svého dobrého Otce. I my jsme dítkami této lásky. Srdce Páně
jest i nám Srdcem nejlepšího Otce, věrného bratra a přítele. Tak
chceme také bezstarostně jako děti žíti na Srdci Páně plni lásky.
a dokud žíti budeme, trpěti, co nám. Bůh sesílá, a jednou šťastně
umříti, když nás Bůh povolá.

_ 87 __

Hod boží vánoční.
Tajemství plné okolnosti narození Páně.
»Nebojte se, neboaj, zvěstuji vám radost
velikou, která. bude všemu lidu.:
(Luk. 2, 10.)

Za sychravého a nevlídného zimního rána, jednoho dne, kdy
se psal rok 780. po vystavění Ríma, připravoval se v Nazaretě
jeden chudý muž na dalekou cestu. Vítr skučel venku a šedý
mrak snášel se nad městem; ale cesta jest neodkladná, císař
Augustus vydal rozkaz. Muže má doprovázeti mladá dívka, která
byla ve stavu požehnaném, z téhož rodu po předcích, jakého byl
tesař nazaretský, Josef, snoubenec Marie Panny. Po pětidenní
obtížné cestě hornatou krajinou Palestiny spatřují konečně cíl
své cesty, město na návrší, obklopené vinicemi, fíky a olivami:
město Davidovo, Betlem. Po všech cestách kolem přicházelo
mnoho lidí k městu, všecky silnice byly oživeny. Na velbloudech
seděly v nachových pláštích bohaté paní, na cestě doháněli je
a předjížděli sličně odění předáci národa, aby včas postarali se
o nocleh ve městě.
Pomalu a s únavou kráčeli naši cestující nazaretští k městu
Davidovu, kde se má vykonati sčítání lidu, všech z pokolení
]udova. Konečně došli svého cíle, přišli do Betlema, a poněvadž
se stmívalo, bylo třeba opatřiti si příhodného přístřeší. Hospody
byly již přeplněny hostmi, proto hledá Josef s Marií místa po
domech, klepá všude a prosí, ale Betlemští nechtějí ani otevříti,
nechtějí pustiti chudé a neznámé příchozí do svých příbytků.
Unaveni a sklíčeni ubírají se cestou z města, aby někde v blízkém
okolí pod střechou přes noc odpočinuli.
Konečně přicházejí k jeskyni skalní, opuštěnému chlévu, tam
pastýři za nepříznivé doby se skrývali se svým stádem. Chudí
a skromní naši cestující spokojili se tímto přístřeším, vešli, aby si
„po dlouhé a krušné cestě odpočinuli. A právěopůlnoci naplnila
se doba, kdy měl Vykupitel přijíti na svět. I porodila Maria
Panna syna, plenkami obvinula a položila jej v jesle. A byli tu
blízko pastýři, ponocujíce a stráž noční držíce nad stádem-svým.
A aj anděl Páně stál vedlenich, a jasnost boží obklíčila je, a báli
se bázní velikou. I řekl jim anděl: »Nebojtež se, nebo aj, zvě
stuji vám radost velikou, která bude. všemu lidu: nebo narodil
se vám dnes Spasitel, jenž jest Kristus Pán, v městě Davidově.
A to vám bude znamením: Naleznete nemluvňátko plenkami
obvinuté a položené v jeslích.< Ahned bylo s andělem množství
vojska nebeského chválícího Boha a prozpěvujícího: »Sláva na vý
sostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.c Zjevení zmi
zelo, umlkly Chvalozpěvy, procitli z překvapení pastýři a zvolali:
»Pojdme už do Betlema a vizme tu věc, jež se stala, kterouž
_ Pán ukázal nám.c .I přišli chvátajíce a nalezli Marii a ]osefa
i nemluvňátko položené v jeslích.

—88—
To jest dějepisná událost, která se stala v 65. témdni pro
roctví Daniela, kterou nám vypravuje evangelium, kterou stvr—
zují dějiny národů a kterou nám církev Kristova každoročně
o těchto svátcích připomíná a jež nedá se nikdy zprovoditi se
světa. Událost ta jest tajuplná, ale mnohem tajuplnější jsou
všecky okolnosti, jež ji provázely. O těchto okolnostech narození
Páně budeme dnes rozjímati.

Pojednání.
Velice by se zklamal, kdo by chtěl proniknouti závoj tajem—
ství božích, oslepl by duševně, jako oslepne tělesně, kdo by chtěl
hleděti do moře světel, slunečního žáru. Dokud jsme na světě,
můžeme zachytiti okem víry jen několik paprsků z nepřístupného
světla tajemství božích. Cim více se kdo poníží před Bohem,
čím blíže kdo čistým srdcem k Bohu přistoupí, tím více tajem
ství pochopí. Neboť »smyslný člověk nechápe věcí, které jsou
Ducha božího, ale bláznovstvím jsou jemu-, praví sv Pavel.
»Pyšným se Bůh protiví, ale pokorným dá svou milost,: praví
sám ]ežíš Kristus.
Spasitel přišel na svět za času císaře Augusta, v čas, kdy
odňata byla beria od Indy a cizinec Herodes se stal králem vy

voleného národa, jak byl patriarcha Jakub předpověděl. Národ
israelský byl tím velice stísněn, toužil po samostatnosti, po Mes
siáši; roztoužili se po knížeti pokoje i ostatní národové pod vládou
císaře římského se nalézající; a tak byl dle téhož proroctví
Vykupitel očekáván ode všech národů.
Spasitel narodil se v zemi judské, kterou obývali židé 11po
hanů nenávidění a opovržení; nenávist a opovržení padlo tedy
i na Vykupitele, ale Bůh neleká se překážek lidských, pravda
nebeská bude si klestiti sama cestu a světlo nebeské vnikati do
temností nejhlubších.
Národ israelský přece jediný ze všech uchoval si víru v pra—
vého Boha a byl tehdy rozptýlen po' celé říši římské, udržoval
stálé spojení s ]erusalemem; a tím víra v zaslíbenébo Vykupitele
přešla mezi všecky pohanské národy; byl to jedině národ israel—
ský, který byl proroky na příchod Vykupitele připravován, aby
skrze něho vyburcováni byli z temností bludů a neřestí všichni
národové a zatoužili po pravdě a svatosti života.
Spasitel narodil se za doby zimní. Svět byl blízko smrti,
život jeho vychladnul v lásce k Bohu a odumíral. Musil přijíti,
kdo by nový život mu vdechl a k novému životu rozehřál.
Byl tehdy nejkratší den a nejdelší noc. Před Kristem noc
lži, nevěry a bludů zapudila den pravdy a spravedlnosti. Přichází
Spasitel, rozptyluje říši noci do krajin temností, nastává den
světla, stále delší a mohutnější.
Spasitel přichází na svět o půlnoci. V duši národů panovala
půlnoc a hluboké temno; neměly světla víry. Přichází Kristus,
světlo světa, jež osvěcuje každého, přicházejícího na tento svět.
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Slunce spravedlnosti a pravdy vychází od východu, osvěcuje
rozum lidský nebeským učením, zahřívá srdce a vůli lidskou
milostí nebeskou, přináší nový život celému světu.
Spasitel přichází, když lidé spali. Před Kristem nalézalo se
lidstvo v hlubokém spánku duchovním, omámeno bludy a hříchy,
v nichž hledalo radosti a klidu, těšilo se prázdnými sny, jež se
rozplynuly jako pára a zanechaly srdce nepokojné a zraněné.
Přichází Spasitel a rozhání tmy, vlévá duši lidské klid a radost
nevýslovnou.
Spasitel volí za příbytek jeskyni skalní, jež jest obrazem
velebných chrámů křesťanských, kde Kristus na oltáři ustavičně
přebývá, a jež také jest obrazem katolické církve na skále zbu
dované, aby zůstala bez úrazu až do skonání světa.
Spasitel přichází a po jeho straně stojí josef a Maria Panna.
Vidíme před sebou trojici pozemskou. Pěstoun josef zastupuje
nebeského Otce, 'dítě, vtělené Slovo, jest Syn boží, a Maria, choť
Ducha sv., plachá a čistá holubice, jež ve skalních skrýších obývá,
zastupuje tu Ducha sv.
A Spasitel sám jest tu největším tajemstvím. Syn boží, pán
veškerého světa, v jeslích mezi pastýři. Nebeský pastýř, který
řídí stáda těles nebeských, leží mezi pastýři pozemskými, aby
sám byl pastýřem duší lidských, hledal a spasil, jež zabloudily
a nalézají se v nebezpečí smrti.
Spasitel stává se rovný člověku, pokořuje se, že andělé nad
tím žasnou, aby probudil ze sna hříšného lidi, kteří pýchou chtěli
se státi rovnými Bohu. Ne,en člověkem stal se pán veškerého
tvorstva, ale služebníkem všech, nejchudším a ne imenším, aby
člověka z nízkosti a pravé chudoby duševní pozvedl nejen ke
služebníkům božím, ale k dítkám nebeského Otce.
Za příbytek volí si Spasitel chlév, poněvadž chce býti be—
ránkem, který má býti obětován za spásu lidstva. »Ejhle, beránek
boží, který snímá hříchy světa !
Odpočívá Spasitel v jeslích ]esle jsou místem, kam se dává
píce a pokrm pro ovečky; stále odpočívá Kristus v jeslích na
oltáři, ve svatostánku, odkud své ovečky tělem svým a krví svou
.nasycuje. Kristus je pravým chlebem, který s nebe sestoupil, aby
byl pokrmem duší lidských. Proto se narodil v Betlemě, coz“
znamená: v městě chleba.
Spasitel objevil se v bílých chudičkých plenkách, aby nám
ukázal, že ustavičně tak chce přebývati mezi námi, v plenkách
nepatrného bílého chleba, v nejsvětější Svátosti oltářní. ]ak chudý
a nepatrný zdá se býti pod touto způsobou, a přece ukryt tu
mezi námi Bůh tak veliký a vznešený! Jediný jen jest tu rozdíl;
v plenkách bylo ukryto božství, na oltáři však v nepatrné hostii —
zastřeno božství a člověčenství zároveň.
Spasitel přichází na svět jako malé dítko bezmocné a chudé.
Dítko nezná rozdílu, usmívá se na každého, na dobré i na zlé,
otvírá své ručky a vztahuje ke každému. A není člověka sebe
kleslejšího a tupějšího, aby nebyl nevinným úsměvem dítka po
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těšen a obměkčen. Spasitel chce býti stále dítkem, aby nikdo
nikdy se ho nelekal, ale každý pokaždé mohl se s důvěrou
přiblížiti a pomoci se dovolávati; vychází vstříc našemu citu,
našim potřebám, aby celou duši naši zaujal, k sobě připoutal.
Slovo stává se tělem, člověkem, ono Slovo, jež bylo na po
čátku u Boha a nyní sestupuje do lůna přečisté panenské Matky,
aby nás k čistotě povzbudilo, neboť jen ti budou Boha viděti
a pochopí tajemství božích, kteří jsou čistého srdce.
Slovo stává se tělem a volá k sobě nejprve pastýře chudé
a pokorné a pak teprve moudré a učené krále východní; aby
nám ukázal, že chudých duchem jest království boží a pokorní
nejdříve pochopí jeho lásku k lidem a svou vlastní nehodnost,
neodmítá ani bohatých ani učených, přiblížují-li se v pokoře
a pevné víře a lásce horlivé.
Slovo stává se tělem a volá pastýře k sobě, aby byli prvním

hlasateli jeho příchodu; apoštoly si volí později a jejich nástupce,
aby byli pastýři duší lidských a hlásali evangelium, radostné
poselství všem národům až do skonání světa.
Dvě zvířata přivádí josef, aby zahřívala božské dítě; Spasitel
neštítí se ležeti mezi nimi. Jedno z nich považovali v Starém
Zákoně za čisté a druhé za nečisté, jež nesmělo býti obětováno;
a nyní společně klečí u jeslí a nevědomky klanějí se svému
Stvořiteli a Pánu, naznačujíce budoucí stádo Kristovo, Israelity
a pohany, dobré i zlé, spravedlivé i nespravedlivé, kteří všichni
budou se nalézati ve stádci Kristově, v církvi sv., aby tu nalezli
očištění a posvěcení.
Chudičký betlemský chlév jest obrazem velebného kato
lického chrámu a celé církve svaté. jak malý a chudý zdá se
býti v očích tělesných, jak veliký i vznešený, hledíme-li naň
očima duše!
"
Andělé udali pastýřům znamení, dle něhož mohou poznati

Spasitele. A jaká to byla znamení? Naleznete Spasitele na zlatém
trůně na hradě královském v přepychu a bohatství? Nebyli by
se ubozí odvážili vkročiti na toto místo, a nebyli by tam ani
připuštěni. Nejchudší byli by odhánění od Spasitele světal Jiné
znamení udali andělé: »Naleznete nemluvňárko plenkami ovinuté
a položené ve chlévě v jeslíchlc Pastýři věřili a svět po celých
2000 let dal jim za pravdu. Takovým chtěl býti Vykupitel, a jen
takový získal si srdce všech, nejchudších i nejbohatších. »Kdyby
se byl Vykupitel narodilvkrálovském paláci,<<volá jeden světec,
»okrášlen zlatem a drahokamy, a seděl na klíně královny, v tako—
vého bych nikdy neuvěřil; ale že se narodil v chudičkém chlévě,
v největší chudobě a nedostatku, že odpočívá na klíně nejchudší
matky, padám před ním k zemi a v prachu se kořím: to je
pravý Bůh, který pokorou a ponížením uchvacuje srdce všech lidí.<
A pozorujeme-Ii celý život Spasitele, co tu nových a ne
vystihlých tajemství, všude ta chudoba, pokora, odříkání, od
jeslí až ke kříži.
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Počátek a konec života Spasitelova provázen těmitéž okol
nostmi. Chudý přišel na svět a chudý zase svět opouští. Na svět
přichází jako slabé dítko, se světa odchází jako nejslabší, ač si
mohl pomoci.
Když se narodil, neměli proň místa v Betlemě; když umíral,—
neměl, kam by hlavy položil. Když se narodil, zabalen byl v plenky,
když umíral na kříži, byl život jeho nepatrnou plenkou zastřen.
Když se narodil, půlnoční tma zakrývala jeho narození; když
umíral, zatmělo se slunce o samém poledni. Když se narodil, byly
jesle tvrdé jeho kolébkou, když umíral, tvrdý kříž jeho lůžkem.
Kdo z vás, drazí křesťané, se aspoň na chvíli vážně zamyslil.
aby nemusil zvolati: »Pane ježíši, věřím, že jsi pravý Bůh a klaním
se ti a klaněti nepřestanu. Tvé ponížení je zárukou mého po
výšení, tvá chudoba zárukou mého obohacení, tvá slabost zárukou
mé síly. Klaním se ti, Pane Ježíši Kriste, a dobrořečím tobě,
neboť skrze jesle a sv. kříž svůj ——svět jsi vykoupil.:

'

»Blahoslavený jest, kdo se nebude horšiti nade mnou,: pravil
božský Spasitel. Kdo z vás bude se ještě horšiti nad chudobou
a ponížeností Kristovou? Povzneste se jen duchem nad tuto chu—
dobu a nízkost a spatříte Boha velikého a mocného, Pána celého
světa. Poznáte, jak vysokou cenu má u Boha chudoba a pokora!
Abychom to pochopili, musíme se státi dítkami. »Nebudete-li
jak maličké pachole toto,< pravil _Pán Ježíš, »nevejdete do krá
lovství nebeskéhoa Ditko staví si Betlem, co vznešeného spatřuje
na nepatrném chlévu, chudičkých jeslích, prostých pastýřích
a jejich ovečkách! hledí na vše okem víry; Bůh stal se dítkem
lidským, aby nás učinil dítkami božími. Nedá dítko svůj Betlem
za zlato celého světa, jež u něho nemá ceny nejmenší. Stojí
u stromku vánočního a každý dárek na něm je mu nade vše
milým, cítí, že ho Bůh miluje, a láska boží je mu nade všecko !
Světlo se stromku naznačuje světlo světa, samého Ježíše, který
nám svítí na cestě tohoto života!
Pokořme se, budme dítkami, a pochopíme tajemství naro
zení Páně.
Sestra císaře Maxmiliána II., Markéta, o vánocích nejraději
zdržovala se u jesliček, jež si dala zříditi. Chovala bóžské dítě
a prozpěvovala vánoční písně a nazývala se chůvou ve službě
Panny Marie. U jesliček byla nejšťastnější. Cítila tu lásku boží
k lidem a učila se lásce k bližnímu. Proto 'o svátcích těch byla
zvláště štědrou ke všem, kdo se pomoci dovolávali. jednou při
nesli k ní chudé dítě, jež nemělo šatu, a prosili o kousek oděvu.
Neměla již, co by dala ze svého, a proto spěchala k jesličkám,
a vypůjčila si zlatem prošívaný pláštík, kterým Ježíška přioděla,
a darovala chudému dítěti; u jesliček po dětsku omluvila sebe
řkouc: »Odpusť, milostivý ježíšku, že jsem tě o pláštík připravila;
ty jsi řekl: Kdo se ujme jednoho z nejmenších, mne se ujímá.
Vzala jsem pláštík a dala ho tobě v chudém onom dítku, aby
netrpělo zimou; vím, že jsem ti největší radost způsobilac
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Kdyby lidé pochopili tajemství jesliček, poznali by tu své
povinnosti k Bohu a bližnímu. Nebylo by závisti, nesvárů a ne
přátelství, nebylo by válek, nebylo by tolik hořkosti na světě!
Až poznají lásku Boha k lidem“a naučí se lásce k bližnímu, budou
naplněni pokojem, který nám přinesl Syn boží s nebe. Buďme
dítkami před Bohem, země naše bude pak rájem, obrazem ráje
nebeského.

V. Str/z.

Na svátek sv. Štěpána, prvomučednika.
Radost za utrpení, utrpení za radost.
»Království nebeské trpí násilí, a kteří
násilí činí, uchvacují je.< (Mat. 11,12)

Po radostném svátku Narození Páně světíme dnes památku
mučednické smrti, narozenin pro život věčný, sv. Stěpána, který
první dal život za Krista, násilím uchvátil království nebeské.
SvÍ Štěpán, jak jsme slyšeli ze skutků apoštolských, byl pln
milosti a síly, věděl, v čem záleží pravá moudrost křesťana, a sice
v následování ]ežíše Krista. Neúnavně hlásal slovo boží, těšil
opuštěné a zarmoucené, sbíral pro ně almužny, snášel ochotně
protivenství od nepřátel, obětoval život za pravdy nebeské, a při
mučednické smrti modlil se za své nepřátele.
Pro Ježíše obětoval všecky radosti světa a snášel utrpení
všeho druhu. 'A právě v těchto dvou vlastnostech obsaženy jsou
všecky ctnosti křesťanské, celý život pravého křesťana.
Obětujeme-li své radosti Pánu ]ežíši, dá nám za ně své
utrpení, obětujeme-li mu své utrpení, dá nám za ně svou radost.

Pojednání
1. Dáme-li Kristu své radosti, dá nám za ně své utrpení. —
Chceme-li od Boha něčeho dosáhnouti, musíme mu také něco
obětovati. Ačkoli náleží Bohu všecko, co máme, chce býti přece
ve své dobrotivosti naším dlužníkem, dáme-li mu z toho něco,
co nám dal, přinášíme-li mu to za obět. Nejvíce těší Boha,
poněvadž tím nejvíce prospíváme sobě samým, odříkáme-li se
z lásky ke Kristu věcí nejen nedovolených ale i dovolených,
zapíráme-li sebe, učíme-li se v odříkání, následujeme-li Ježíše
Krista. Dáme-li Kristu své radosti, dá nám za ně své utrpení,
totiž cenu svého utrpení, své zásluhy a milosti. Záměna jest to
tedy zajisté velice výhodná: za trochu marných a pomíjejících
radostí světských dá nám odměnu ze zásluh svého utrpení.
Co jsou vlastně radosti světské? nic jiného než chvilkové
rozjaření duše nad nějakým dobrem pozemským a pomíjejícím.
Radost světská trvá chvíli, a trvá-li déle, přestane při posledním
úderu srdce člověka, při jeho smrti. V slzavém údolí však není
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pravé radosti, nevychází-li z Boha, a bývá pokaždé brzy vystří
dána zármutkem a bolesti. Radosti světské jsou buď dovolené,
jichž Bůh nezapovídá, které neurážeji Boha a neškodí duši lidské
ani zdraví tělesnému; aneb radosti nedovolené, hříšné, které jsou
proti Bohu, urážejí Boha, škodí'duši i tělu, a zanechávají oškli
vost v duši a zklamání. Takové rado=ti nezasluhují jména radostí,
nejsou hodny, aby se člověk na chvili jími obíral.
__3 Bůh slušných radostí nezapovídá, chce, aby se člověk radoval
ze svého života, z ovoce své práce, z vděčnosti dítek a svěřených;
nezapovidá, aby hledal dovolených zábav, by ducha unaveného
osvěžil, dále odměňuje ty, kteří se zábav a radosti světských
ztikají z lásky „k Bohu, poněvadž jest to vždy k velikému pro
spěchu duše. Cim vice hledá člověk raoosti dovolených, tím více
otupuje pro radosti vyšší, nadpřirozené, a brzy shání se i po
radostech nedovolených a hříšných.
Sv. Alžběta, markraběnka duryňská, při vší své přísnosti byla
vždy veselé mysli a nikoho nezarmoutila, ano brala i podílu při
světských slusných zábavách. Sv. Apollonius sám naplněn radosti
čistou řikával: »Ať se rmoutí pohané a nevěrci, ale křesťané,
majíce naději na radost věčnou, nechť se radují ze svého života.:
Sv. Ignác z Loyoly byl stále veselé mysli i jiné povzbuzoval
k veselosti říkávaje: »Kdo slouží Bohu věrně, nemůže býti smuten;
kdo se Bohu odcizil, nemůže býti vesel :
Křesťan, který se boji Boha a miluje jej nade všecko, umí

svou radost obětovati Bohu, a proto radost jeho jest radostí nad
přirozenou, a takovou Bůh také odměňuje mnohonásobně. »Dej
mi svou radost, volá Pán ježíš, a já ti dám své utrpení, cenu své
oběti, poklad svých zásluh, pokoj a radost, o níž svět nemá po
něti.c Proto říkávala sv. Scholastika: »Kdyby sladkost, kterou
Bůh dává svým služebníkům, známa byla světu, zřekl by se celý
svět pošetilých a marných radosti, a sloužil by dnem i noci Bohu.:
Pohané neznali pravé radosti, poněvadž ji neuměli zasvětiti
Bohu a světskými radostmi opojení vyhledávali radostí hříšných,
rozumného člověka snížujicích a proto nedůstojných.
Zásadou jejich bylo -— užiti světa, a když všecky síly byly
vyčerpány, vzíti si život a utéci ze světa nevděčného.
Mnozí jejich učenci,'kteři hlásali odříkání, zůstali osamoceni,
néměli vyznavačů Epiktet učil: »Zdržuj se a snášejc, ale takovi
mudrci byli _u zkaženého světa považováni za blázny a byli na
posměch. Nalezli se mezi pohany i hrdinové, kteří se uměli za
příti, aby se nesnížili ve své lidské důstojnosti, ale bylo to více
z vypočítavosti, z ohledů časného prospěchu, nežli ušlechtilosti
duševní.
Macedonský král, Alexander Veliký, přemohl ve válce Daria,
krále perského, zajal krále, jeho ženy i dcery, které byly ne
obyčejně krásné. Pohanšti vítězové zneužívali válečné kořisti,
zajatých žen.
Alexander však, když ho zvali, aby se šel na krásu jejich
podivat, pravil: >Nechci býti přemožen od žen zvítěziv nad muži..
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Měl tolik cti, že nechtěl býti otrokem náruživosti, otrokem žen
přemožených. A Darius také velebil za to Alexandra řka: »Veli
kého vítězství dobyl Alexander nade mnou, ale většího ještě
vítězství dobyl nad sebou.
A právě v tom je velikost člověka, umí li přemáhati sebe,
krotiti své vášně, a stává se ještě větším, činí-li tak z lásky k Bohu
a ozdobě své duše. U pohanů proto byly takové příklady velice
řídké. I mnohé dívky raději braly si život, nežli dáti se zneuctíti
od nepřátel. To vše byly jen pohnutky přirozené, z bázně, aby
nebyla čest poskvrněna. A mnohem výše stojí křesťan, který tak
činí z lásky k Bohu a z bázně před znesvěcením své duše.
A mezi křesťany nalézáme také příkladů do nekonečna. Malé
dítky zahanbují v tom i nejstarší a nejváženější osoby světské.
.Před malým sv. Stanislavem báli se i nejotužilejší hodnostáři
vojenští promluviti neslušné slovo, že by byli od něho pokáráni.
Sv. Alois, z hraběcí rodiny, měl býti dle plánů otcových
vojínem. Poněvadž se zdál býti v dětských letech příliš vážným
a zbožným, vodívali ho do divadel, kde se hrávaly írivolní kusy,
aby tu byl otupen a k vojenství spíše měl náklonnost.
Ale sv. Alois miloval Boha nade vše, bál se hříchu jako zla
největšího, a proto nosil do divadla s sebou knihu náboženskou,
čítal v ní. kdy diváci hltavě chytali každý pohyb herců a smáli
se neslušným vtipům. Už jako malý hoch uměl se zříkati nejen
radostí nedovolených, ale i dovolených a slušných, poněvadž
nosil ve svém srdci největší poklad, svatou víru, & bál se, aby
o ni nebyl připraven.
Tak ubohý a pošetilý jest, kdo hledá radost ve hříchu, který
přináší vždycky hořkost a zklamáníí Co má z toho pyšný a cti
žádostivý, je-li u světa chválen a oslavován, koří-li se vše jeho
úsudku, má-li kolem sebe plno pochlebníků, kteří si pak z něho
posměch dělajířjak vysoko nad ním stojí křesťan pokorný, který
nedbá přízně lidí, nehledí ani v pravo ani v levo, ale kráčí rovně
\! plnění svých povinností náboženských, raduie se, že se líbí
Bohu, že jest duše bez úhony a plná pokoje a čisté radosti. Co
má z toho člověk smyslný, který za požitky se honí, nezřízeným
chtíčům holduje, když si tím zdraví podrývá, duši znesvěcuje, pod
nerozumné zvíře klesá, o vážnost lidí se připravuje a Boha si
učinil nepřítelem? jak vysoko nad ním stojí křesťan, který umí
vládnouti nezřízeným žádostem, umí se ovládati, myšlenky, žá
dosti, řeči a skutky Bohu zasvěcovati! I nejspustlejší člověk musí
míti před ním úctu a leká se jeho pohledu.
Co má z toho člověk jenom po penězích a mamonu se ho
nící, když nenalézá v nich pravého pokoje, ale jako slepý a hluchý
upadá stále hlouběji v jejich otroctví, šlape všecky zákony lásky
a Spravedlnosti, až se v divokém shonu po nich ustará, naplněn
bolestí, že nemůže vzíti je s sebou na věčnost, ale zanechati dědicům
nevděčným, s duší pak ubohou bez zásluh dostaviti se před soud
nou stolicí boží?
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Jak vysoko stojí nad ním křesťan, který se poctivě živí, 0 ne
spravedlivý peníz nedbá, peněz nabytých svědomitě používá ku
blahu rodiny, ke slávě boží a prospěchu bližníhol —Spravedlívý
obětuje vše Bohu, aby měl ustavičně dobré a čisté svědomí. »A
dobré svědomí, praví sv. Hugo, jest požehnaná role, zahrada roz
koší, zlatý odpočinek, radost andělská, poklad královský, dvůr
boží, zapečetěná kniha, jež má býti v soudný den otevřena.< —
»Utíká bezbožný, praví písmo sv., an ho žádný neboní; ale spra
vedlivý jako lev smělý bude beze strachu.: (Přísl. 28.)
Dejme tedy svou radost Pánu Ježíši, a Ježíš dá nám ovoce
svého utrpení, pokoj a nebe.
“
2. Dáme-li Pánu Ježíši své utrpení, dá nám za to svou_ra—
dost. Kdo z lásky ke Kristu rád trpí, kříže a obtíže života po
zemského ochotně nese, toho odměňuje Kristus radosvtí, o níž
svět nemá ani ponětí. Radost tu pocítil také sv. Stěpán. Cím více
byl pronásledován, čím více příkoří se mu činilo, čím více vy
hrožovalo, tím byl. spokojenější & neohroženější. Když pak byl
už v rukou nepřátel, kteří se připravovali kamením sprovoditi
nenáviděného Siěpána se světa, že v Kristu kázal a stále nových
přívrženců Kristových získával, ukázal se mu Kristus na nebi,
naplnil jej ještě větší láskou, že pln nadšení zvolal : „Aj, vidím ne
besa otevřená a Syna člověka stojícího na pravicí božíc, jakoby
chtěl říci: »Ted' teprve se nebojím vašich vyhrůžek, nelekám se
ani smrti nejhroznější, obětují život a vše utrpení za Krista, po
něvadž jedině v Kristu jest radost a štěstí největšílc Tak obě
toval první mučedník, sv. Stěpán, všecko utrpení a život za Krista,
a došel radosti, jíž mu nikdo nikdy odejmouti nemůže.
Tak umírali apoštolé a učedníci Kristovi, radujíce se, že
mohou trpěti pro Krista a život zaň obětovati. Tak obětovali
utrpení a život milliony mučedníků a s jásotem podstupovali nej
krutější muky, vědouce, že dojdou radosti, jaké svět dáti nemůže,
a radost ta bude nevýslovná a nekonečná. Byli křižování, do
vařícího oleje házení, dravé zvěři předhazováni, řezání různými
nástroji, smůlou natíráni a za živa upalování, na skřipci nataho
váni, týrání mukami, jakých jen peklo mohlo vymyslití, ale to
vše zvětšovalo jejich radost, ač lidé světští je považovali za blouz
nivce a pošetilce.
Každému však není dopřáno té milosti, aby život svůj dal
za Krista. Ale každému křesťanu jest možno utrpení života po
zemského Kristu ohětovati a za to už na světě nebeské radosti
zakoušeti.
Je li kdo chudý, může chudobu zasvětiti Pánu Ježíši, který
v největší chudobě na svět přišel a v největší chudobě na kříži
zemřel.
Je-li kdo v nemoci, může nemoc zasvětiti Pánu Ježíši, který
zmučen neměl na sobě místečka zdravého a v největších bole
stech umíral.
.
Je-li kdo v neštěstí, může své neštěstí zasvětíti Pánu Ježíši,
který po celý život jen samá příkoří snášel.
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]e-li kdo pracemi a povinnostmi stižen, může je zasvětiti
Pánu Ježíši, který neznal odpočinku v práci pro slávu boží a
spásu lidí.
Proto velikých obětí jest schopen jediné ten, kdo miluje
Boha nade vše a bližního pro Boha jako sebe samého.
Chcete-li poznati rozdílu mezi obětí lidskou a obětí láskou
boží posvěcenou, čili nadlidskou, dejte se v nemoci ošetřovati
nejprve od osoby světské, která slouží za mzdu světskou, a pak
ošetřovat od osoby,jež slouží za mzdu nebeskou, z lásky ke Kristu
a spáse duše bližního.
Ošetřovatelka světská, nemá li lásky k Bohu a bližnímu, bude
konati práci jen za peníze, za denní odměnu, bude se vás štítiti,
máte-Ii nemoc nakažlivou aneb jeli tělo nemocí zohyzděno, a je
celá šťastná, když se povinnosti zbaví a může si pohověti, nedbá
více i kdyby nemocný bolestmi se svíjel a umíral. Ošetřovatelka,
která miluje Boha nade vše, a vidí v nemocném jedině samého
Krista, nedbá námahy, nezná odpočinku, dnem i nocí hotova
sloužiti, neštítí se sebe horší nemoci, neleká se nákazy, pro Krista
hotova trpěti, vše i život obětovati.
Odtud pochopíte, jak se lidé trestají, dávají-li si bráti své
náboženství, odcizují-li se Bohu a tímisvým bližním. Pravé lásky
a pravé radosti nalezneme jen mezi upřímnými a horlivými kře
sťany, a nespatříte jich mezi moderními pohany. Není lásky, není
obětavosti, jeden proti druhému, poněvadž neznají více Krista a
jeho přikázání. Važme si svého náboženství, starejme se všemožně.
aby ho poznali všichni. a změní se poměry společenské, nebude
tolik nářku, nebude tolik nespravedlnosti, nebude vražedných bojů,
ale láska bude panovati mezi lidmi.—Budeme-li obětovati Kristu
všecku svou radost, dá nám za ně ovoce svého utrpení, odměnu
nevýslovnou; budeme-li mu obětovati všecko své utrpení, naplní
nás svou radostí, jíž svět dáti nemůže ajiž také nikdo nikdy ne
odejme od nás. — Království nebeské trpí násilí, a jenom ti ho
uchvacují,

kteří násilí mu činí!

V. M. Va'clzal.

Nový rok. Obřezání Páně.
(Kdy bude nový rok pro každého z nás šťastným.)

V čem záleží pravé štěstí.
»jáť jsem počátek a konec.< (lan II.)

Na potkání přejí si dnes lidé vzájemně šťastný nový rok
a vzdálení činí tak dopisy a telegramy. Všecka ta přání byt byla
sebe upřímnější, nemají moci, aby rok učinila šťastným. A co
bývá často přání pouze ze zdvořilosti společenské, z vypočítavosti,
neupřímných a prázdných slov pronesených ústy: srdce však
přeje kolikrát i pravý opak. Když král macedonský, Filip, na
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stoupil vládu, spěchal kde kdo, aby mu blahopřál. Král byl mile
překvapen, pohřešoval jediného Barlaama, proslulého filosofa,
který se s přáním nedostavil.
Dal si ho jednou zavolati a tázal se, proč také mezi upřímně
smýšlejícímí se nedostavil. Barlaam však odpověděl: »Milostivý
pane, kde se tolik lže, nedbá se pravdy; v hluku prázdných slov
nedal bys na přání upřímné. Zůstal jsem doma, v samotě před
nesl jsem přání samému Bohu a prosil, aby ti dal poznati, že
všecka ta přání nepomohou, jestliže sám ke štěstí ruky nepři
ložíš.c Král mu poděkoval a na tato slova mudrcova nikdy ne
zapomněl.
Všichni jsme vladaři, všichni vládneme statky, jež nám Bůh 
svěřil, všichni každým novým rokem nastupujeme vládu a pře
jeme si vzájemně, abychom šťastně panovali, ale sebe krásnější
a upřímnější přání nemá moci, aby ke štěstí pomohlo, jestliže
sami ruky nepřiložíme a dle sil se nepřičiníme, aby rok byl pro
nás opravdu šťastným.
V čem záleží pravě štěstí a jak můžeme sami k němu
dojíti, to bude předmětem dnešní novoroční promluvy.

Pojednání
Stojíme na prahu nového roku, který zastřen před námi
oponou a nikdo neví, přinese-li radost či zármutek. Stojíme
u brány zahrady, jež mlhou jest zastřena, a nevíme, zda je to
zahrada květů či hřbitovní pole. Proto si přejeme štěstí navzájem,
aby každému nový rok přinesl radost a štěstí, ušetřil bolesti a
zármutku. Ale v čem pravé štěstí záleží, o tom malokdo uvažuje,
hledá ho, kde ho není, a leká se toho, kde se nalézá. A kdy—
bychom se ptali různých lidí, v čem štěstí záleží, každý nám dá
jinou odpověď, každý ho hledá jinde, než by hledati měl, až
konečně unaven Vyznává upřímně, že došel zklámání, Pohané,
kteří neznali Boha a svého účelu na světě, hledali štěstí ve slávě,
v penězích a užívání světa. Čím více však se za štěstím honili,
tím většího zklamání nalázali. Byl to hon za bludičkou, za svě
télkem, jež najednou zmizelo a zanechalo unaveného lovce v zou.
falství; byl to hon za motýlem, který, kdykoli se zdálo, že užje
polapen, zase uniknul. Proto přední filosofové pohanští zoufalí
nad štěstím na světě, a učili, že ho může člověk dosáhnouti jen
šťastnou smrtí — na věčnosti. Ptali se jednou mudrce Sokrata,
považuje-li krále perského, tehdy slavného a bohatstvím oplýva—
jícího, také za šťastného. Sokrates odpověděl: )je mi neznámo,
jak je moudrým a ctnostným, neboť jen ty dvě věci činí člověka
šťastným.: Chtěl tím říci, že člověk každý jest sám strůjcem
svého štěstí a může ho dosáhnouti, je-li jen opatrným a žije dů—
stojně, jak člověk žíti má; že štěstí nespočívá v bohatství, ve
slávě aneb radostech pozemských; poněvadž zavádějí a oslepují
člověka, který jich neumí řádně užívati, a vedou ke zkáze. Tak
soudil jeden z nejpřednějších filosofů pohanských.
Rádce duchovní.

7
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Dodnes hledají moderní pohané štěstí v penězích, ve slávě
a užívání světa — a poněvadž jim v tom překáží Bůh a zjevené
pravdy sv. náboženství, v zaslepenosti rozumu a zkaženosti srdce
upírají Boha a posmívají se nebeským pravdám, běží za světél
kem svého rozumu vášněmi zaslepeného, zavírají oči před sluncem
pravdy věčné, až zklamáni poznávají, že jsou na kraji propasti a
záhuby; štěstí nenašli, důstojnost lidskou pošlapali, cesty k Bohu
neznají aneb ostýchají vrátiti se kajícně, a proto v zoufalství umí
rají. Ztracený život a hrozná věčnost!
Nikdo dosud nenašel štěstí pouze ve slávě, penězích a uží
vání světa. Kdo je hledal, každý zklamán musil ke konci života
zvolati, byl-li upřímným, co řekl král Maurů, Abdurrahman III.,
který žil 50 let v slávě a bohatství, milován od poddaných, obáván
od nepřátel. užíval všech radostí pozemských, a přece na konci
života vyznal, že po celý život nebyl ani 14 dní šťastným. Proto
také anglický fIlOSOfLocke ve svém listu k příteli Collinsovi ně
kolik dní před svou smrtí napsal: »Dvě věci mohou učiniti
šťastným: dobré svědomí a naděje na jiný živote, čili vědomí, že
koná člověk své povinnosti křesťanské, a nalézá se v přízni boží;
a poněvadž celý život na světě jest jen řadou utrpení a námahy,
těší se člověk na pravé štěstí jenom na věčnosti, kde nebude
více bolesti, ale hojné odměny, čisté radosti, za šťastně vyko
nané povinnosti života pozemského.
Obě pravdy, jež pronesl pohanský filosof Sokrates, a kře
sťanský filosof Locke, podrobněji a jasněji naznačuje apoštol ná—
rodů sv. Pavel v dnešní epištole, an praví: »Ukázala se milost
Boha Spasitele našeho všechněm lidem, vyučujíc nás, abychom
odřeknouce se bezbožnosti a světských žádostí pobožně, spra
vedlivě a střízlivě živi byli na tomto světě, očekávajíce blaho
slavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho
Ježíše Krista.: — Bůh sám ukazuje nám, jak možno na světě
dojíti štěstí a spokojenosti. Syn boží přišel na svět, aby nám cestu
ke štěstí svým životem ukázal.
První krok ke štěstí jest, abychom se odřekli bezbožnosti
a světských žádostí, které připravují křesťana 0 pokoj duše a
požehnání boží. Bezbožným jest, kdo hříchem Boha opouští, bez
Boha žije, Bohu se protivuje; opouští pramen vody živé a kopá
si cisternu rozpukanou, jež vody udržeti nemůže. Bezbožný nemá
nikdy pokoje. >Naděje bezbožného,< praví Písmo sv., »jest jako
pejří, kteréž vítr zachvacuje, a jako pěna tenoučká, která vichřicí
bývá rozptýlena, a jako dým, kterýž se větrem roznáší.c (Maudr.
5, 24.) Hřích jest vzpoura proti Bohu, odvrácení se od Boha a
obrácení se k věcem světa. Hříšný pokoje nikdy nenalezne, po
něvadž pokoj toliko z Boha vychází. »Hříšná radost plodí ža
lost,c praví české přísloví. »Bezbožný jest jako prach, kterým
zmítá vítr od svrchu země-,c praví žalmista Páně. (l.) »Hřích
jest propast hořkosti,: praví sv, Makarius. A raduje-li se mnohý
ze hříchu, radost je strojená, zvrácená. )Nemohu pochopiti,c praví
sv. Tomáš Aquin., »jak člověk, vědom smrtelného hříchu, může se
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íeště smáti a vesel býti a pokojně spáti, jsa tak blízko věčného
zavržení.: Vždyť cesta bezbožných jest tmavá, a nevědí, kde
klesnou. (Přísl. 4.) Aby se křesťan hříchu ubránil, musí bdíti nad
nezřízenými žádosti, přemáhat pokušení a varovat se příležilostí
ke hříchu. ]ako se oči kouřem zatemňují, tak oheň zlé žádosti
zaslepuje rozum, že nevidí pro duši žádného nebezpečí. ]ako
plevel dusí osení, tak zlá žádost potlačuje símě ctnosti a udu
šuje slova Kristova. Zlá žádost jest jako divá zvěř, hledá ukojení
a nedá srdci pokoje, dokud není násilně potlačena.
Ke hříchu svádí tělo, svět, ďábel. Tělo přemáhej postem,
svět horlivostí v povinnostech, ďábla modlitbou a sv. přijímáním.
»Kdo jsou Kristovi, tělo své ukřižovali s hříchy ižádostmi,<
(Gal. 5.), praví sv. Pavel. Kdo nosí v srdci Krista Ukřižovaného,
naučí se snadno křižovat své tělo, a v duši vládne Kristus, kníže
pokoje. Křesťan, který se umí přemáhati, jest nejšťastnějším člo
věkem na světě, — ustavičným hrdinou, neboť největší vítězství
záleží v přemáhánl sebe.
Nestačí však zbaviti se hříchu a odporovati zlým náklon
nostem, odříci se bezbožnosti a světských žádostí, ale třeba také
křesťansky dále žíti: pobožně, spravedlivě a střízlivě, abychom
jednou došli splnění naděje, příští slávy, jak sv. Pavel v dnešní
epištole uvádí; třeba milovati Boha, bližního a sebe sama.
Pobožnost záleží v tom, abychom na Boha stále myslili
a srdce své modlitbou povznášeli, ve spojení s Bohem své po
vinnosti konali.
Pravá pobožnost, praví jan Zlat., podobá se velikému ohni,
který tím více se rozněcuje, čím prudčeji vítr naň doráží; malý
oheň však snadno větrem pokušení hasne. Setrváš-li ve zbožnosti,
zakusíš brzy sladkosti a vyznáš, že světské rozkoše jsou hořkou
žlučí proti sladkosti nebeské, a že jediný den v pobožnosti strá
vený převyšuje tisíc let radosti světské.
Bůh, který jest pánem nejvyšším, Otcem nejdobrotivějším,
od něhož vše máme, a který nám zase vše může vzíti, bez jehož
vůle ani vlas s hlavy naší nepadá, Bůh, který nás tak miloval,
že v těle lidském na svět přišel, aby' nám cestu ke štěstí pra
vému ukázal, který za štěstí naše tolik trpěl a k našemu štěstí
a spáse neustále na oltáři mezi námi v nejsv. Svátosti přebývá,
Bůh, který nás milostí svou předchází a provází, od hříchů
očišťuje a za pokrm duše se dává: takový Bůh zasluhuje přece
naší pozornosti mnohem více nežli svět, který jen svými statky
na cesty svádí, duši znepokojuje, o Boha připravuje a v zoufal
ství bez pomoci zanechává. A Pán ]ežíš příkladem svým ukazuje,
jak máme býti Bohu za vše vděčnými a jak ve službě boží státi
se šťastnými. »Pokrm můj jest činiti vůli Otce mého, který jest
v nebesích,c to bylo jeho heslo, vtom hledal štěstí a slávu.
Chceme-li býti šťastnými, buďme zbožnými. Zbožný křesťan se
rád modlí, Bohu zasvěcuje své práce, starosti a utrpení, vše
z rukou božích vděčně přijímá, buďto dobré nebo zlé, v utrpení
*
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nereptá, věda, že koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje, že
utrpením odpykává si tresty za různé nedokonalosti a že ode—
vzdáním se do vůle boží Boha si nakloňuje, že Bůh za to od—
měni jej pokojemaštěstím už zde na zemi. Zbožný křesťan spěchá
rád ke službám božím a nedá se zdržeti žádnou překážkou, věda,
že Bůh mu tu obět vynahradí mnohonásobně; zbožný křesťan
spojuje se rád se svým Bohem ve sv. přijímání, věda, že tu do
stává nejsilnější zbraně proti hříchu, a záruku slavného zmrtvých
vstání a života věčně blaženého. Zbožný křesťan s úctou vyslo
vuje jméno boží, jména svatých, v úctě má a váží si osob Bohu
zasvěcených, je v díle božím podporuje, před bezbožci hájí a
chrání. Zbožný křesťan rmoutí se nad tím, je-li Bůh urážen, a
hledí horlivostí nabraditi chladnost vlažných křesťanů; nevstu
puje do řad nepřátel" církve sv., ale stará se, aby byl neohrože
ným vyznavačem víry sv., ochráncem dědictví Kristova, církve
sv., živou ratolestí vinného kmene ježíše Krista. Tisíce světců
volá k nám s nebe: »Chcete-li na světě dojíti štěstí a na věčnosti
štěstí nevýslovného, milujte Boha nade všecko, z celého srdce,
ze vší mysli, ze vší síly= jediné v Bohu naleznete odpočinutí a

pravé radosti.
S láskou k Bohu spojena jest však také láska k bližnímu,
která se osvědčuje křesťanskou spravedlností. — Proto volá sv.
Pavel v dnešní epištole, abychom nejen pobožně, ale také spra
vedlivě živi byli. Spravedlnost jest ctnost, kterou ochotně dáváme
každému, čím jsme mu povinni. »Spravedlnost ta, jak praví sv.
jan Zlat., skládá se z mnohých jiných ctností; neboť jediná
ctnost nepůsobí ještě spravedlnost, jako jediná deska není korá
bem a jediný kámen domem.<
Spravedliví mají býti rodiče k dítkám, dítky k rodičům;
vrchnost k poddaným, poddaní k vrchnosti světské a duchovní;
představení k podřízeným, podřízení k představeným; službo
dárci k služebným, služební k službodárcům; řemeslníci a ob
chodníci k zákazníkům, zákazníci k řemeslníkům a obchodníkům;
spravedliví máme býti všichni k dobrodincům, k nešťastným,
opuštěným, nemocným a chudým. Sedm přikázání z desatera
týká se bližního; nesmíme škoditi bližnímu na zdraví, na nevin
nosti, na majetku, na dobrém jménu, ale přispívati k jeho štěstí
a spáse duše.
V každém bližním máme viděti samého Boha, ]ežíše Krista;
co vykonáme bližnímu, učinili jsme samému Kristu a od něho
vezmeme odměnu.
'
Kdo jest k bližnímu spravedlivým, nosí nebe v srdci, neboť
praví Písmo sv.: »Spravedlnost a pokoj se polibily.: (Žal. 87.)
Nesmíme bližního posuzovati ani odsuzovati. To náleži Bohu.
K sobě přísnými, k bližnímu však milosrdnými. »Buďte milosrdní,<
praví Pán Ježíš, :jako Otec váš nebeský milosrdný jest.<
(Luk. 6.) »Blahoslavení milosrdní, neboť milosrdenství dojdou.:
V prokazování milosrdenství, v konání skutků lásky k bližnímu,
nalezneme největší útěchu a radost, o níž svět nemá ponětí.
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»Spravedlnost bez milosrdenství,c praví sv. Igateřina Sienská,
»jest více nespravedlnosti než spravedlností.< Cím více dobra
jsme prokázali bližnímu, tím větší odměna čeká nás na věčnosti,
tím větší štěstí cítímev duši na světě.
Abychom byli opravdu šťastni, musíme žíti střízlivě, čili mu
síme křesťansky milovati sebe.
Střízlivost či mírnost jest ctnost, kterou krotíme všecky ná
klonnosti zlé a věcí dovolených jen mírně užíváme. Sv. Vin
cenc Paul. nazývá střízlivost počátkem a koncem všeho života
duchovního.
_
Střízlivý křesťan zapírá sebe, krotí zlé žádosti, zříká se zby

tečných dovolených radostí, následuje Krista, který řekl: »Chce-li
kdo za mnou příjíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj
mne.c »Kteří jsou Kristovi,: praví sv. Pavel, »tělo své ukřižovali
s hříchy a žádostmi.: (Gal. 5.)
»Blahoslavení, kteří lačníte, t. j. kteří z lásky k Bohu a
sobě odpíráte si věcí dovolených, neboť nasycení budem,.
(Luk. 6.), srdce bude naplněno radostí, o níž jste neměli tušení.
Cím více kdo umí přemáhati sebe a odříci si věcí zbytečných,
tím větší vítězství slaví nad sebou a tím větší radosti pociťuje.
Dnes, v prvý den nového roku, kdy si přejeme navzájem
štěstí, dává církev sv. předčítati evangelium nejkratší celého roku,
kde se nám oznamuje, že osmý den po narození bylo dáno ne—
beskému dítěti Jméno ]ežíš. Osmý den po narození Páně, jeho
jmeniny, spojeny jsou s novým rokem, abychom s jménem ježíše
nový rok počali, s Ježíšem celý rok spojeni zůstali, s ním a
v něm práce své konali a v ]ežíši štěstí hledali.
Sv. Pavel v epištole naznačuje, jak to činiti máme. Třeba
odříci se bezbožnosti a světských žádostí a žíti pobožně, spra
vedlivě a střízlivě. Pak budeme moci bezpečně očekávati blaho
slavené naděje a příští. slávy velikého Boha, Spasitele našeho,
ježíše Krista. Dnes máme před sebou ]ežíše v jeslích, který nám

cestu ke štěstí ukazuje; ale týž Ježíš přijde ještě jednou jako
soudce, v den soudný, v nový rok celě věčnosti, aby nás, kteří
jsme v něm hledali štěstí na zemi, uvedl do věčného štěstí na nebi.
Sám se stal Bůh člověkem, aby své lidi učinil syny božími.
Čím více se přičiníme, abychom byli hodni slávy synů bo
žích, jaké se nám dostalo na křtu sv., tím větší sláva a štěstí
čeká nás na věčnosú.
»Radujte se a veselte, nebot odplata vaše hojná jest v ne
besích. Nyní se rmoutíte, ale zármutek váš obrátí se v radost,
kterou žádný neodejme od vás.:
V. M. Váchal.
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Na neděli po Obřezání Páně.
Napsal dr. Karel L. Řehák.

Jaký význam má útěk sv. rodiny do Egypta?
Dnešní sv. evangelium vypravuje nám o tom, kterak sv.
rodina- vrátila se k rozkazu božímu z Egypta, kde dle vůle boží
byla po více roků žila. Toto přebývání sv. rodiny v Epyptě jest
ale plno tajemství, o nichž dnes pro své vzdělání uvážíme. Pozo
rujme tedy celý ten dějl

Pojednání.
1. Sotva Pán ]ežiš na tento svět přišel, a tři mudrci-králové,
zdáli přišedší, byli ho uctili a jakožto krále svého obdarovali,
již počal ukrutný král Herodes pomýšleti na bezžití jeho. Poněvadž
mudrcové nevrátili se k němu z Betlema, aby mu oznámili, kde
a-jak novorozeného Messiášeadomnělého soupeře jeho na trůnu
národa židovského nalezli, dal povražditi v Betlemě i v celém
okoli všechny pacholíky do dvou roků staré, soudě dle výpovědí
mudrců, že novorozený král asi v tomtéž věku se nachází. Ale
koho mezi obětmi svými zavražditi chtěl, toho právě nezavraždilI
poněvadž Josef k rozkazu božímu, vybidnut byv v noci od anděla,
aby před zlobou Herodesovou uprchl do Egypta, učinil tak,
a bydlel tam pak potud, pokud nového nařízení neobdržel.

Předložmesi nyní otázku: P r o č m u sil Josef

prchati

před zlobou Herodesovou? Což nemohl všemohoucí Otec nebeský
úklady Herodesovy jinak zmařiti?

Pán Ježíš utekl se svými pěstouny do ciziny,

aby nás

příkladem svým poučil, že i my máme se cítiti na této zemi
cizinci. Proto také i v cizích jeslích jako_ novorozeně odpočíval,
v cizím hrobě po svém usmrcení uložen byl, nemaje po celý
život tolika svého, na čemž by byl mohl hlavu svou složiti. »Do
vlastního přišel, a svoji ho nepřijali,: napsal o něm sv. miláček

jeho jan. (1, ll.)
Pán Ježíš vy-hnul se zlobě Herodesově, aby nás poučil,
že i my máme se rádi vyhýbati lidem zlým, bohaprázdným, aby
nám neublížili, podobně jako se vyhýbáme i líté zvěři.

Pán Ježíš prchal h ned po narození

svém před krve

lačným Herodesem; a i nám se stává, že vrah duší, ďábel a ne
přítel lidí od počátku, právě po hodném přijetí svátosti, kdy
Kristus Pán vešel v podobě chleba do stánku duše naší, počíná
rád na nás dotírati obyzdnými pokušeními, aby Krista Pána
v srdcích našich ubil, a nás do záhuby uvedl. Prchejme tedy
ze svůdné společnosti, mocně odpírejme nášeptům ďábla ke
zlému, a i lákání pomocníků jeho mezi lidmi, abychom života
duše své uchovali.
2. Položme si dále otázku: Proč prchal Pán Ježíš se svými

pěstouny právě

do Egypta?

Vždyť,mohl snad utéci se
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spíše do některé země králů-mudrců, kde by ho byli dojista
přijali s náručí otevřenou?
Ale Spasitel náš ukazoval se ]ežíšem čili Spasitelem po celý
pozemský život svůjl Za doby jeho nebyl totiž žádný národ
sousední tolik pokleslým, jako právě národ egyptský. Tam kla
něli se býku, jako nějakému bohu, a oddáni byli zlým pověrám,
kouzlům i nepravostem. Tam tedy spěchal Spasitel, jenž byl na
svět přišel, aby vykoupil nejen židů, ale i pohanů. Přišel jakožto

světlo

světa

do Egypta, aby tam lidi osvítil v hrozných

bludech jejich; a proto i padaly tam modly k zemi při příchodu
jeho. Tam blíže města Heliopolisu, kde Pán Ježíš se svými
pěstouny přebýval, vyprýštil tehdy mocný pramen vody pro nápoj
sv. rodiny, ale i na zavlažování pouště; kterýžto pramen přivábil
tam později veliká družstva, do tisíců hlav přesvaté žijících
mnichů, z nichž pak svatá víra, křesťanský mrav a boží požehnání
rozlévalo se do širé země.'

Pán Ježíš volil dle lidského soudu v Egyptě

chudobu

a opuštěnost

bídu,

se svýmisv.pěstouny;ale z této

obětavosti jeho vzešlo národu tamnímu neskonalé požehnání.
A z toho beřme sobě naučení my, a sice to, že když se nám
snad někdy zdá, že Bůh stíhá nás různými nedostatky, činí on
tak z nejlepších úmyslů pro nás i pro jiné. A proto klaňme se
Prozřetelnosti boží, a nikterak nereptejme proti ní, ježto Bůh
sám vždy nejlépe ví, cokomu prospívá, a vše na světě co nej
dokonaleji pořádá vždy tak, aby bylo pro čest jeho a blaho naše.

3. jak se při tom všem zachoval sv. josef?

Věru znamenitě, příkladně! Když mu anděl Páně ve snách na
řídil: >Vstaň. vezmi dítě i matku jeho a utec do Egyptalc vstal,
a vykonal ihned téže noci, co mu bylo jménem božím nařízeno.
Netázal se: Proč mám utéci? proč mám právě do Egypta utéci?
kterak tam budeme žíti? Ale zanechal všeho, co měl; zanechal
i náčiní, jež ho mělo se sv. rodinou v cizině živiti, jehož by
ovšem oslík ani nebyl mohl unésti. Zanechav všeho, dal se Josef
ihned v noci na útěk, prve nežli mohl Herodes své ukrutné dílo
provésti.
Sv. Josef učí nás svým jednáním krásné ctností, jež se za

dnů našich stává čím dále tím řidší: totiž poslušnosti

k Bohu, ale i poslušnosti ke všelikým představeným a vrchnostem
duchovním i světským. Když uslyšel, to neb ono nakazuje Bůh,
ihned beze všeho otálení a rozvažování uposlechl. Tak když i císař
byl nařídil, aby se přiznal se snoubenkou svou ve městě svém
příslušném, přese všechno nepohodlí byl se s ní vydal na dalekou,
obtížnou i nebezpečnou cestu do Betléma.
Když mu anděl nařizoval, »utec do Egypta Ic ani mu nepo
věděl, jak dlouho bude mu tam přebývati a všeliké strasti i ne
dostatky snášeti, ale přidal toliko: »budeš tam tak dlouho, až
povím toběc, bys navrátil se do vlasti své. A Josef zůstal v Egyptě
tak dlouho, ač toto nařízené vyhoštění z vlasti trvalo po

celá létalc
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Takto jest nám sv. Josef opět učitelem. Mnobý stěžuje si
na vedení Prozřetelnosti boží, říkaje: Proč musím tento svůj kříž
nésti? čím jsem si ho zasloužil? Proč mám tak dlouho trpěti?

Ale prospívánám do vůle boží se odevzdávati,
činil sv. Josef Sv. Lidvína

jako

poražena byla jako mladá dívka

ku pádu na ledě od nezbedy, a těžce se poranila Také vzdychala
zprvu, proč má svá mladá léta proležeti na lůžku? Později po
přijetí svátostí se uklidnila, do vůle boží odevzdala, a pak po
38 roků v nemoci setrvala. Snad jako mladice zdravá nebyla by
se uchovala od hříchu; ale. v nemoci své stala se velikou světící
a učitelkou trpělivosti a odevzdanosti do vůle boží přemnohým.
A tak, až uzná Bůh za dobré pro nás, promění i naši žalost
v radost, a dopustí, aby po bouřích života nastal radostný jas
slunečný. Bůh sám nejlépe ví, co komu více prospívá.
4. Radostí naplnil se sv. Josef, když po dlouholetém, trpě
livém očekávání ukázal se jemu anděl ve snách opět, a pravil:
»Vstaň, vezmi dítě i matku jeho, a vrať se do země israelské.
Neboť zemřeli, kteří hledali bezživotí jeho.<< Radoval se Josefz na
řízení toho; ale zároveň stížen jest i zármutkem, an zvěděl z pří
povědi kněze Simeona v chrámu, že milého scho'vance jeho Ježíše
ve vlasti jeho čekají jen odpor, pronásledování, potupy a bolesti,
jež srdce matky jeho bodati budou jako meč! Na světě není
právě radosti dokonalé; nejsme pro svět tento stvořeni, ale toliko
máme se v něm připravovati pro přeblažený život na věčnosti.
Zde platí: »Blahoslavení lkající, nfboť oni potěšeni budoul
Jako Josef i po návratu z Egypta povinnosti své k Pánu
Ježíši co nejdokonaleji plnil, č.ňmež dle příkladu jeho i my,
abychom po strastech života tohoto také si zaslloužili vejíti
v radost Pána svého na věčnosti. Amen.

Slavnost Zjevení Páně neb sv. Tří králů.
Význam daru zlata.
Otevřevše poklady své, obětovali mu
dary: zlato, kadidlo a myrrhu.
(Mat. 2, 11.)

Místo chudých pastýřů spatřujeme dnes u jeslí betlemských
tři mocná knížata, tři krále v nádherných rouších, vprůvodu čet
ného komonstva, ani klečí u nohou božského dítěte a klanějí se
jemu, »Padše, klaněli se jemu: — praví sv. evangelium — na obě
tovali mu dary: zlato, kadidlo a myrrhu.<
Tak naplnilo se, co věštcové Starého Zákona byli dávno
předpověděli: »Králové Tharsis a ostrovové dary obětovati budou ;
králové arabští a sabejští dary přinesou.: (Ž. 71, 10.) »Všichni
ze Sáby přijdou, zlato a kadidlo nesouce a chválu Hospodinu
zvěstujíce.: (Is. 60, 6.)
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Má-li každá událost v životě božského Spasitele hluboký
význam, nepostrádají významu toho jistě také darové, které
z vnuknutí Ducha svatého přinesli sv. tří králové ježíškovi. »Viz,
co darovali,c volá sv. Fulgenc, »a víš také, co věřili.: A církev
sv. se modlí: »Tři vzácné dary přinesli mudrcové Pánu v onen
den, kteréžto dary v sobě skrývají božská tajemství..
Jaký význam mají darové sv. tří králův? Nemohouce pro
krátkost času se zabývati všemi třemi dary, uvažme dnes význam
alespoň daru zlata.

Pojednání.
Bylo zvykem ve východních krajinách, a to nejen u pohan
ských národů, nýbrž i u vyvoleného národa israelského, že chtěl-li
někdo předstoupiti před krále, přinesl jemu nějaký dar, aby mu
tak dal najevo svou úctu a si jej naklonil. Když královna ze
Sáby přijela do jerusalema, aby se přesvědčila o moudrosti Salo—
mounově, přivezla s sebou mnoho vzácných darů. »Přijevši do ]e
rusalema s komonstvem velikým a se zbožím a velbloudy nesou
cími vonné věci, a zlata velmi mnoho a kamení drahého, dala
králi stodvacet hřiven zlata a vonných věcí velmi mnoho, i ka
mení drahého.c (3. Král. 10, Z.)
Tento východní zvyk vysvětluje nám, proč sv. tři králové,
přišedše do Betlema, otevřeli své poklady a obětovali ]ežíškovi.
Návštěva jejich neplatila obyčejnému člověku, nýbrž vznešenému
knížeti, králi všech králů, Pánu nebes a země. Tomu“ nasvědčuje
otázka. kterou hned po svém příchodu do ]erusalema předložili
králi Herodesovi: »Kde jest ten novorozený král židovský?
Nebot viděli jsme hvězdu jeho na východě, ipřišli jSme poklonit
se jemu.: (Mat. 2, 2) Hledají tedy krále, jemuž chtějí holdovati,
krále, jemuž i hvězdy nebeské slouží, neboť takového očekávali
podle proroctví Balaamova: Vychází hvězda z Jakoba, povstává
žezlo z Israele; pobije knížata moabská, a zahubí všecky syny
Setovy.: (4. Mojž. 24, 17.)
A Spasitel ježíš Kristus jest skutečně králem.
Jako věčného krále označil jej archanděl Gabriel, když pravil
k Panně Marii: »Aj, počneš v životě a porodíš syna a nazveš
jméno jeho ježíš. Ten bude velikým a Synem Nejvyššího slouti
bude, a Pán Bůh dá mu trůn Davida, otce jeho, a bude kralo—
vati v domě jakubově na věky, a království jeho nebude konce.a
(Luk. 1, Bl.—BB.)

A Kristus Pán sám nazýval sebe králem, když na oíážku
Pilátovu: »Tedy králem jsi ty?: odpověděl: »Ano, jájsem král.<<
(jan 18, 37.) Jeho královská moc sahá daleko, neboť praví: »Dána
jest mi veškerá moc na nebi ina zemi,: (Mat. 28, 18.) Království
jeho není sice, jak sám praví, z tohoto světa, to však jeho krá
lovské důstojnosti není nikterak na újmu, nýbrž ke cti; nebot
kdyby bylo z tohoto světa, pak by zaniklo s tímto světem, což
však příčí se výslovně přípovědi: »Království jeho nebude konce.:
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Království božského Spasitele nezná též žádných mezí ani co
do prostoru, ani co do času. On panuje nade všemi, kdož v něho
věří, af putují dosud ve smrtelném těle tímto slzavým údolím,
neb odloživše tu tělesnou schránku, trpí v očistci či radují se
v nebesích; ty pak, kteří nechtějí v něho věřiti, položí jednou
jako své nepřátele za podnoží svým nohám. On jest pánem ne
beských knížat, která po pokušení na poušti přistoupila k němu
a jemu sloužila; na jeho pokyn bylo by mu nesčíslné množství
nebeských andělů přispělo v zahradě Getsemanské ku pomoci,
aby jej vysvobodilo z rukou jeho nepřátel.
To všechno zajisté zjevil Bůh třem králům, a proto tito
naleznuvše novorozeného krále židovského, nedbají nic na jeho
ponížení, nehorší se nad bídným stájem, v němž Spasitele světa
nacházejí, na chudých plenkách, do nichž jej zavinula jeho chu—
dčká matka, na bídném lůžku ze slámy a sena v jeslích, ano.
ani ta společnost nerozumných zvířat, již kolem Spasitele spatřují,
jch nezaráží.
Víra, která je nutila, aby se vydali na dalekou cestu, spojenou
s nesčetnými obtížemi a nebezpečenstvími, která je přivedla ke
stáji betlemskému, ta pravila jim také, žekrál nebes & země ne
potřebuje purpuru, žezla, skvoucího trůnu a ozbrojeného služeb—
nictva, aby ukázal svoji moc. Pod pokornou rouškou chudoby
poznávali »knížete pokojec, na jehož pásu skví se nápis: »Král
králů a pán pánůx Proto uznávajíce jeho vládu, otvírají své po
klady a kladou k jeho nohám to nejvzácnější, čeho jim může jejich
otčina poskytnouti: zlato, kadidlo a myrrhu. Zlato, nejvzácnější
ze všech kovů, podávají mu na znamení, že uznávají jej za svého
nejvyššího pána, z jehož rukou přijali své koruny, jehož moci
se podrobují.
Ježíš Kristus jest také naším nejvyšším pánem a králem; to
hlásají nám sv. tři králové darem zlata. Ježíš Kristus jest naším
králem, poněvadž nás stvořil. )On učinil nás a ne my sebe, my
pak ovce jsme stáda jeho; volá žalmista Páně (99, 3.). On po
volal nás z ničeho k životu, proto přináležíme jemu.
Kristus však jest naším králem též proto, že si nás vykoupil.
>Za velikou cenu vykoupení jsme: ——praví s'v. apoštol Pavel
(1. Kor. 6, ZO.) — za cenu předrahé krve ježíše Krista,: kterou
za nás vylil až do poslední krůpěje na potupném dřevu kříže,
aby nás vysvobodil z potupné poroby d'iblovy.
A my sami častěji uznali.jsme Krista svým králem; učinili
jsme tak při křtu svatém ústy svých kmotrů, když odřeknuvše
se ďábla, jsme slibovali, že chceme přináležeti Ježíši Kristu, jemuž
po celý život budeme sloužiti. Slib tento obnovovali jsme častěji
při sv. přijímání. Při sv. biřmování byli jsme zařazení mezi bojov
níky Kristovy, s nimiž společně chceme bojovati proti ďáblovi,
který se snaží božského Spasitele připraviti o nadvládu nad dušemi
lidskými.
'
Co jsme slavnostně slíbili, máme se snažiti též uskutečuiti.
Uznáváme-li Krista Pána svým králem, dokažme lo skutkem.
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Následujme příkladu sv. tří králů a obětujme mu též nějaké dary.
]sme sice chudí, nemáme zlata pozemského, máme však, co pře
vyšuje před Hospodinem cenu zlata; nebot ne zlato, které oběto
vali, bylo božskému Spasiteli milým, nýbrž úmysl, s kterým je
obětovali. Bůh totiž nehledí, jako lidé, na zevnějšek, ale na srdce;
proto měl také peníz vdovy velikou cenu před Hospodinem.
Zlato, které obětovali sv. tři kralové, bylo toliko odznakem
čisté lásky, která je pronikala; bylo odznakem jejich obětavé
lásky, která je měla k tomu, že ihned, jakmile spatřili zázračnou
hvězdu, opustili svou otčinu a všechno, co jim bylo milo a draho,
a vydali se na dalekou a obtížnou cestu do neznámé země, jen
aby mohli pozdraviti krále nebes a země, a pokloniti se jemu.
Rcete, drazí v Kristu shromáždění! Brání nám něco, tutéž
lásku věnovati a obětovati božskému Spasiteli? A něco jiného od
nás Spasitel nežádá. »Synu můj, dej mi srdce své a oči tvé at
ostříhají cest mých: (Přísl. 23, 26.,) volá k nám Pán ústy mudr
covými již ve Starém Zákoně. A v Novém Zákoně prohlašuje:
»Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé
duše své a ze vší mysli své. To jest největší a první přikázání.
Druhé pak jest podobné jemu: M=lovati budeš bližního svého jako
sebe samého. Na těch dvou přikázáních záleží veškerý zákon
i proroci. : (Mat. 22, 37— 40.)
Srdce tedy, plápolající láskou k Bohu a bližnímu, kterýž
k obrazu božímu jest stvořen; srdce, které nemá jiné touhy jako
líbiti se Bohu, které kráčí vždy cestou Páně a vždy věrně plní
vůli boží; srdce, plné vřelého soucitu s bídou a utrpením bliž
ního; srdce, které pečuje o časné, a ještě více o věčné blaho
bližního; zkrátka srdce, naplněné horoucí láskou, čisté jako ryzí
zlato, — toť první dar, který máme dnes přinésti novorozenému
Spasiteli, a dar ten bude mu milejší nade všechny poklady země.
Cítíme li však, že naše láska jest slabá, poklekněme u jeslí
božského Spasitele a prosme toho, který »přišel oheň na zem
pustit a nechce, než aby se vznítilc (Luk. 12, 49.), aby roznitil
v srdcích našich pravou lásku k Bohu a bližnímu. Neboť budeme-li
bohatí na tuto lásku, pak koupíme sobě za toto bohatství krá
lovství nebeské, v němž dopřáno nám bude jednou se sv. třemi
králi u věčné slávě se radovati. Amen.

Alaz'r Sládeček.

Slavnost Zjevení Páně. -—Sv. Tří králů.
Bez náboženství nelze se obejití.
»Nikdo nepřijde k Otci, leč skrze mne. <
(Jan 1,4 6)

Sv. Filip Nerejský měl v Římě přítele, slavného a zbožného
malíře. Jednou za rozmluvy v zanícení mluvil sv. Filip, jak do
jemným jest příchod sv. tří králů k jesličkám. Malíř chtěje mu
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učiniti radost, vymaloval tu událost; Pannu Marii, jak drží na
klíně nebeské dítko, sv. ]osefa, který stoje žasne nad neslýchaným
divem, tři krále východní, kteří klečí a klanějí se chudičkému
dítku_ a přinášejí dary, zlato, kadidlo a myrrhu. Podál stojí
nádherné komonstvo a vedle několik chudých pastýřů, kteří před
tím se už božskému dítku poklonili, a nyní provázejíce vznešené
cizince v pobožnosti se s nimi spojili. Sv. Filip hleděl na obraz
s velikým zalíbením a zvolal pln nadšení: »Obraz jest velice
poučný; hle, jak je to krásným, když lidé vznešení veřejně vy
znávají svou víru vedle lidí nejchudších a prostých.a A v pravdě,
velice jest dojemným, klečí-li před Bohem bohatý s chudým,
vznešený s křesťanem prostým, učený s neučeným Všichni potře
bujeme náboženství, jak v dnešní promluvě chci ukázati.

Pojednání
1. Náboženství záleží v poznávání a uctívání Boha a plnění
předepsaných povinností. Bůh sám se zjevil a pravdy nebeské
oznámil. Bůh stvořil nás pro sebe, chce všecky spasiti. Poslal Syna
svého jednorozeného na svět, aby žádný nezahynul, ale život měl
věčný, kdo v něho uvěří & dle víry bude žlti. Všecky potřebné
pravdy uloženy jsou v církvi katolické, která je vysvětluje, lidi
svátostmi posvěcuje a cestou za Kristem vede. Neboť není v žádném
jiném spasení, leč v Kristu Ježíši, Pánu našem. »Nikdo nepřijde
k Otci nebeskému, pravil Pán ]ežíš, leč skrze mne.: A co tu
podivuhodného vidíme hned u jeslí novorozeného Syna božíhol
Nejprve volá Bůh chudé, prosté pastýře, zatím co vše nalézá se
ve spánku a netečnosti. Těmto prostým lidem dostalo se milosti,
že první nerušeně mohli se Vykupiteli pokloniti, poněvadž toužili
po něm už.tak dlouho a těšili se na jeho příchod. — A tak
dodnes volá Bůh každého i nejposlednějšího z lidí, chudé, prosté
a neučené, a dává jim příležitost, aby nebeské pravdy poznali
a dle nich život svůj pořídili. V církvi sv. dostává se každému
poučení, co má věřiti, v co má doufati, co milovati, co činiti
a čeho se varovati, aby měl Bůh na něm zalíbení a jednou u Boha
nalezl vrchol štěstí a blaženosti. >]á jsem světlo světa, pravil
Pán Ježíš, kdo jde za mnou, nechodí v temnotách . . _. Kdo nejde
za Pánem _Iežíšem, přichází na scestí, zbloudí jistě, nepřijde
k Otci nebeskému.
Sv. náboženství dává člověku nejen světlo, ale i síly k dobrému,
útěchy v soužení a milosti pro život časný, pro smrt a život
věčný; staví nám na oči nejkrásnější příklady, zbožné a svaté
osoby ze všech stavů a ze všech národů, aby nás nadchlo pro
dobro; pomáhá manželům povinnosti jejich věrně zachovávati,
rodičům dítky řádně vychovávati, dítkám rodičů poslouchati,
pracujícím svědomitě povinnosti konati, představnným podřízené
milovati a dle zásluh odměňovati, nemocným, nešťastným kříž
trpělivě nésti, chudým nouzi ochotně snášeti a všem blaženě
umírati . . . .
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Už v Starém Zákoně znal cenu sv. náboženství starý Tobiáš,
těšil svého syna: >Neboj se, synu můj, chudý sice život vedeme,
ale mnoho dobrého míti budeme, budeme-li se báti Boha, od—
stoupíme-li od všelikého hříchu a budeme-li dobře činiti <
Náboženství učí umění, které zvláště pro chudé a prostě
jest výhodné a důležité, a sice umění spokojiti se s málem a býti
šťastným. Líčí nám Boha Otce nejmoudřejšího, nejdobrotívějšího
ředitele osudů lidských, který také s chudými dobře smýšlí, za
trpělivost hojně odměňuje, a radostí naplňuje, o níž svět nemá
ponětí Ukazuje nám na Ježíše Krista, který ač Syn boží byl,
z lásky k nám stal se chudým a pokorným, v chudobě žil
a v největší chudobě zemřel, chudý na oltáři mezi námi přebývá
a všecky stále volá k sobě, aby je učinil s'pokojenými a šťastnými:
»Pojďtte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, já vás
občerstvím; naleznete pokoj duším svým, pokoj, kterého svět

dáti nemůže..
Ukazuje nám na poslední soud, kde Bůh bez rozdilu stavu
a hodností každému odplatí dle skutků jeho; neboť před Bohem

větší má cenu chuďas zbožný nežli boháč bezbožný, větší cenu
člověk prostý a neučený nežli člověk vznešený a nejučenější,
schází-li mu víra a náboženství.
Jak vysoko stojí častokráte křesťan chudý a prostý nad
člověkem oplývajícím slávou, bohatstvím, učeností a světským
štěstím, nemá-li víry.
Paschal Baylon byl synem chudých rodičů španělských, kteří
nemohli ani řádně syna posílati do školy. Paschal sloužil za
pasáka u cizích lidí, učil se na pastvě čísti, až čítal lehce životy
svatých a Pána Ježíše. V přírodě viděl všude všemohoucnost,
dobrotivost a moudrost boží, klekával často na pastvě, modlíval
se a klaněl Pánu Bohu. V modlitbě nalézal největší útěchu, tak
že říkával: >>Útěchaa radost, kterou Duch sv. dává duším nábož
ným, převyšuje všecky radosti světské.: Svět kolem honil se za
radostmi světskými a hříšnými, a Paschal nikomu _nezáviděl, po
nich netoužil, těšil se z radostí vyšších, jichž svět nechápe.
V práci byl svědomitý, o pokrm dělil se s lidmi, kteří ještě méně
měli, než on, poučoval, povzbuzoval všecky, a napomínal, jestliže
kdo zle mluvil neb špatně jednal. Když byl přijat v řádu sv.
Františka za sluhu, považoval to za největší štěstí. Konal nejnižší
služby, nepřál si odpočinku, postil se a pokrm rozdával žebrákům;
stále vesel, nikdy zarmoucen říkával: »K Bohu máme míti srdce
jako dítě, k bližnímu jako otec, k sobě jako soudce.: Chudí se
hrnuli za ním, a když nemohl všecky poděliti pokrmem, natrhal
jim v zahradě květin, a prosil, aby byli trpělivi, až bude míti, že i na
ně se dostane. Zvláštním ctitelem byl nejsvětější Svátosti oltářní
a Panny Marie. Umřel na Hod boží svatodušní r. 1592, právě když
v kostele zvonili pozdvihování, líbaje kříž a vzývaje jméno Ježíš.
Jak je maličkým vedle toho světce muž sebe učenější, sebe
slavnější a bohatší, nemá-li víry, který nemá lásky k Bohu ani
bližnímu a duši své je největším nepřítelem!
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Na začátku IV. století žila v Iberii, Malé Asii, křesťanská

dívka nepatrná, Kristina, která byla apoštolkou pohanského ná
roda. Loupežníci námořní ji sem zavezli z Evropy a prodali za
otrokyní. Svým životem získala brzy všecky nejen domácí, u nichž
sloužila, ale všecky v okolí. Každý se divil její ochotnosti, po
slušnosti, sebezapírání a ctnostnému životu. Jsem křesťanka, říká
vala, a proto jest mojí povinností, abych sloužila Bohu, Ježíši
Kristu.c
Vypravovala všem o narození Páně, o životě a utrpení a bo
lestné smrti, 0 zmrtvýchvstání, nanebevstoupení, o církvi sv. a
útěchách sv. náboženství.
Lidé k ní nosili nemocné, a Kristina pouhým křížem je
uzdravovala. Uzdravila i královnu, která pak s králem přijala
křesťanství a brzy celý národ.
Jak se radovali všichni ze štěstí, jež v náboženství pravém
nalezli, a jak je bolelo, že dříve o Kristu neslyšeli!

Ejhle, jak potřebno je náboženství každému; ukazuje nám
cestu k Bohu, posiluje v neštěstí, chudobě, nemoci, utrpení, učí
nás odříkání, bohumilému životu, připravuje šťastnou smrt a bla
ženou věčnostl
Nemá-li chudý člověk náboženství, nežije-li z víry, pak nosí
v srdci svém peklo nespokojenosti, rozervanosti, nenávisti a zášti,
dopouští se mnohých nespravedlnosti a přečinů, až konečně peklo
pozemské vymění za peklo věčné. Zbožný však chuďas nosí při
vší bídě a protivenstvích pozemského života ve svém srdci pravé nebe.
Německý spisovatel Leopold Kist cestoval jednou v horní
Italii. Na cestě mezi Pellou a Varollo na vysoké stráni potkal
mladého muže, který nesl košík na zádech. Ač se prohýbal pod
tíhou břemena, byl přece vesel a prozpěvoval veselé písně. V koši
nesl hliněné nádobí anad ním na prkně seděly jeho dvě červené
a zdravé dítky, které zářily spokojeností. >Jsou ty dítky také na
prodejřc ptal se spisovatel. »Chraň Bůh, odpověděl muž, za celý
svět jich neprodám. Jsem chudý, živím se prodejem nádobí,
nosím od stavení k stavení po obcích, musím si chlebíčka trpce
vydělati, ale, díky Bohu, jsem zdráv, mám hodnou ženu, mám
zdárné děti, žijeme v spokojenosti, a to je největší poklad na
světě. Milujeme Pána Boha, Pán Bůh nám žehná, a nechtěl bych
měniti ani se samým králem.: — Takové šťastné lidi nalezneme
jenom tam, kde se dbá sv. náboženství.
2. Pán Bůh volal k jeslím novorozeného Spasitele také muže
slavné, vznešené a učené, kteří opustili domov a spěchali na
místo, kam hvězda betlémská ukazovala. I bohatým, vznešeným
a učeným lidem třeba jest náboženství. Neboť i tito musí jednou
umříti a vydati počet ze svého vladařství před soudcem věčným.
I u těch platí přísloví: Jaký život, taková smrt. — Chtějí li dobře
zemříti, musí také dobře žíti, a sice tak, jak si to přeje Bůh,
jak nám ve sv. náboženství ustanovil. Proto nalézáme mezi světci
nejen lidi chudé a prosté, nejen neučené, ale i vznešené, slavné,
bohaté a učené. Ba mnozí se zřekli dobrovolně bohatství a dů
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stojností, stali se chudými a nízkými, aby tím snáze Bohu mohli
sloužiti a sebe posvěcovati. Mnozí učenci na kolenou klaněli se
nejvyšší bytosti, svému Stvořiteli a Pánu veškerenstva, jehož vše—
mohoucnost, moudrost a dobrotivost v přírodě a zařízení světa
poznali.
I nejslavnějším, nejbohatším a nejučenějšim jest třeba nábo
ženství, neboť i tito musejí se báti Boha a jemu sloužiti, milo—
vati bližního, starati se o spásu duše, varovati se hříchu, dávati
příklad nižším, jmění svědomitě užívati, a nesmějí zneužívati hřiven
od Boha svěřených.
Také tito nevyhnou se nemocem, utrpení, ztrátám, neštěstí,
a proto potřebují také útěchy náboženské, síly a pomoci, aby
nepropadli zoufalství.
»Co prospěje člověku, pravil božský Spasitel, kdyby celý
svět získal, ale na duši škodu trpělřc Čím kdo výše stojí, tím
větší má zodpovědnost, tím hroznější bude smrt a tím strašli
vější věčnost, jestliže se zpronevěřil Bohu a ve hříchu zemřel.
Proto i největší nevěrci, kteří se nevěrou a bezbožností vychlou—
bali, a jež svět pro nevěru vynášel. zmoudřeli před smrtí a na
prahuťvěčnosti. La M e t r ie, francouzský lékař, který bezbožeckou
filosofií otravoval mládež, litoval svého poblouzení před smrtí,
volal kněze katolického, aby ho smířil s Bohem a svědomí upokojil.

Du Marsais

vydával spisy plné největší nenávisti proti

Bohu a náboženství, ale když se blížil konec života, volal zoufale
po útěše duchovní.
M a u p e r t u i s, učený hvězdář a člen akademie francouzské,
který holdoval nauce hmotařské, upiral Boha, nesmrtelnost duše
a život věčný, před smrtí odprošoval /Boha, přijal sv. svátosti
a umřel v náruči dvou kněží kapucínů. Marquis D' Ar gen t.
zuřivý nepřítel náboženství, odvolal na prahu věčnosti všecko
poblouzení. Jeho bratr, president D' Equibey, veřejně řikal, jak
pyšný kdysi a nevěřící bratr pokořil se před smrtí před Bohem.

Nevěrec Toussaint

proklínal před smrti své spisy a své

bludy, litoval pohoršení. jaké způsobil, přijal sv. svátosti, prosil
vlastního syna, aby se držel Boha, že všecko, co psal, nevychá
zelo z přesvědčení, ale jen, aby se jistým lidem zalíbil. ——A tak

mohl bych jmenovati ještě řadu učených nevěrců, kteří před
smrtí poznali, že pobloudili, a byli šťastni, že se jim dostal
útěchy sv. náboženství.
Zivot bez Boha, bez náboženství, jest život ztracený; a mnozí,
když se jim dostalo nějakého příkoří a zklamání, a neuměli na
lézti cesty k Bohu, skončili v zoufalství. V letech osmdesátých
hrála velikou roli ve světě pařížském pověstná 201etá Viktorína
D 11k l e r o v á, která vedla nádherný dům, honila se po zábavách,
zdobila se nejdražšími skvosty, bavila se s největšími boháči
a světáky, užívala všeho, v čem zkažený svět hledá radosti.
A jednoho dne, 18. března 1884, přišla z taneční zábavy, vzala
revolver a zastřelila se ve své ložnici. Měla všeho, užívala všeho,
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měla plno ctitelů 3—a srdce bylo rozervané, poněvadž bylo bez
Boha, bez náboženství.
Kdo slouží světu a jeho zásadám, dočká se pokaždé nevděku
a zklamání. Svět lichotí, a když oběti své zneužil, pohrdá jí
a pohazuje, jako bezcennou hračku.
V únoru r. 1884 byla v Riedenburku u Bregence ve Vorarl

berku zvláštní slavnost. Lidumil lékař. dr. Stemmer,

slavil

primici a oblékal svou vlastní dceru Hedviku v řeholní roucho
panen božského Srdce Páně. Týž lékař působil dlnuhá léta před
tím v různých městech Virtemberska a 15 let v tuttgartu. Po
smrti své paní věnoval všechnu péči na zdárné a zbožné vycho
vání svých dvou dítek, syna a dcery. Jeho zásadou bylo: »Bez
náboženství je člověk nešťastným, byť byl sebe učenější a bo
hatší; má-li náboženství, má všecko.: Výchova se mu dařila. Syn
byl vzorný ve zbožnosti a pilnosti, dcera podobně. Otec-vdovec
studoval bohosloví, toužil státi se knězem — a když měl první
mši sv., syn-medik mu ministroval, a dcera vstupovala do řehole,
aby se věnovala výchově školních dítek, a službě nemocných.
Otci se dostalo cti, že mohl zastupovati biskupa, a dcera složila
sliby řeholní do jeho rukou a od něho přijala roucho řeholní.
Kostel byl naplněn, a nebylo oka suchého, bez slz, každý byl
dojat neobyčejnou slavností. Co štěstí bylo v srdcích otcea dítek.
s jakým nadšením připravovali se, aby všechen ostatní život
strávili ve službě Bohu a bližnímu, ve sv. náboženství!
Láska k Bohu a bližnímu jest schopna i nejtěžších obětí,
obětuje i život pro Boha a spásu bližních.
jak mnohem lépe by bylo na světě, kdyby všichni žili dle
sv. náboženství, nebylo by pýchy ani závisti, ani nenávisti ani
nevázanosti a nespravedlnosti, ale všude bázně boží, poctivosti,
pravdomluvnosti, počestnosti, vzájemné lásky a věrnosti nejen
mezi chudými a prostými ale i mezi vznešenými a bohatými
Kráčejme se sv. králi východními k jeslím ]ežíšovým, ku prameni
a zřídlu všeho štěstí a vší pravdy; není v žádném jiném spasení,
nikdo nepřijde k nebeskému Otci, leč skrze Pána našeho ježíše
Krista.

V. M. Va'c/zal.

Neděle první po Zjevení Páně.
Křesťanská výchova mládeže —-požadavek války.
»Synu, proč jsi nám tak'učinilřc
(Luk. 2, 48.)

Nejdražší statek rodičů na světě jsou dítky. Nejvzácnější
poklad národa jest jeho mládež. Proto také neznají rodiče větší
péče než péči o štěstí a blaho svých dítek; a národ nemá vyšších
zájmů než vzdělání tělesně zdravé, duševně a mravně zdatné
mládeže.
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Péče o mládež a výchova mládeže stojí dnes v pepředí
veřejných zájmů. Nynější válka obrací ještě více pozornost rodičů
a celého národa na veliké dílo výchovy mládeže. Otevře snad
mnohým zaslepeným rodičům a vychovatelům mládeže oči a opraví
mnohé chyby moderní výchovy. Přinese opět ke cti staré, věčné
vychovatelské pravdy, které na mnohých místech v zapomnění
upadly.
Syn boží sám přišel na svět a položil svou vychovatelskou
moudrost ve svaté rodině. K ní půjdeme dnes do školy. Zde
nalezneme slova života. Zde se nám zjevují vychovatelské zásady,
věčně staré a věčně nové. Kdo na nich štěstí dítek svých buduje,
budoval na skále. Proto pozorujme dle dnešního evangelia

svatou rodinu:
'
I. v domě nazaretském,
II.za putování dojerusalema,
III.jak hledá dítko.

Pojednání.

I. Svatá rodina v domě nazaretském.
Rodina jest kořenem, z něhož duše dítěte vyrůstá, z něhož
duch dítěte svou potravu čerpá, v němž se jeho srdce a mysl
vzdělává, jeho povaha a vůle upevňuje. Pravdivé přísloví praví:
jablko nepadá daleko od stromu. Proto všechno při výchově
mládeže záleží na tom, aby v rodině panoval pravý duch, který
jest způsobilý přivésti dítě k jeho věčnému a pozemskému cíli.
Bohužel ztratilo se u mnohých rodičů a vychovatelů živé
vědomí, že jsou dítky stvořeny v první řadě pro Boha, pro nebe
a věčnost, že z každého dětského oka obraz trojjediného Boha
vyzírá, že jednou počet klásti budou Bohu o svém spravování.
Ano i křesťanští rodiče leckdy přehlížejí, že první a nejdůležitější
úlohou veškeré výchovy jest: vésti dítko k Bohu a Stvořiteli.
jak krásně a půvabně předvádí nám tuto pravdu před oči
sv. rodina v domě nazaretskéml Tu vidíme život modlitby, bázně
boží a věrného plnění náboženských povinností. To jest domácím
zákonem sv. rodiny. Dítko, Ježíš, modlí se ráno a na večer,
u stolu prosí o požehnání boží a děkuje za všechny dary, v den
sváteční navštěvuje celá rodina služby boží. V domě nazaretském
vědí, že není většího neštěstí než uraziti Boha, a že není většího
štěstí než věrně sloužiti Pánu. To je duch domu, to je ovzduší,
v němž Ježíš vyrůstá.
Veliké neštěstí dnešní výchovy mládeže záleží v tom, že se
nevěře podařilo zničiti v mnohých rodinách ducha bázně boží
a věrného plnění náboženských povinností, podkopávati živý život
víry a modlitby, ano, že duch neznabožství a náboženské lhostej
nosti vnikl do svatyně rodiny a své náboženské a mravní pusto
šení provádí ve škole, v moderní péči o mládež, v celém veřej
ném životě.
Rádce duchovní.

8
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Válka s nemilosrdným vražděním mužů pozvedá zde proti
mnohým rodičům a vychovatelům hroznou obžalobu. Tisíce
mladých životů je nyní vytrženo ze všech svých plánů a nadějí.
Všechno pozemské najednou se pro ně shroutilo. Jen jedno má
pro ně věčnou, nepomíjející cenu: věrnost, se kterou Bohu slou
žili, horlivost, se kterou o spásu duše své pečovali. Jak mnohý
nyní po celou věčnost děkovati bude svým rodičům a vycho
vatelům, že ho pro Boha vychovalil Vždyť došel cíle svého.
ivot jeho nebyl marný. Jak mnozí však s kletbou pozdvihnou
ruce své proti rodičům a vychovatelům, kteří mínili, že jsou
moderní, když dítkám svým největší poklad víry a náboženské
výchovy zadržovali! Tak se minuli cílem svým na věky.
Dojímavě líčí sekretář katolických tovaryšských spolků, jak
jednoho dne pomáhal na ruském bojišti dvěma umírajícím vo
jínům. Jeden mu šeptal: »Umírám — pro císaře, pro vlast. Je-li
to vůle boží. abych zemřel, zemru rád. Podejte mi růženec po
mé matce. S ním chci umříti.: Potom políbil kříž a sténal: »Ježíši,
tobě jsem živ . . .c A tak dokonal. Druhý klel na nepřátele a na
svůj osud. Kněz se chtěl s ním modliti. »Co, modliti se?: zvolal.
>Není Boha. V životě jsem Boha nepotřeboval, také ho při smrti
nepotřebuji. Nechci a nemohu se modliti.c Kostky padly. Jak
ubohý jest onen nešťastník! Kdyby mu nebyli rodiče nic jiného
dali než živou víru v Boha a ve věčný život, jak by byl býval
bohatý pro celou věčnost!
Ale člověk nemá jen věčný cíl, má také pozemský cíl. Právě
nynější válka nám ukazuje, jak každý má své místo zde na
zemi vyplniti a jak třeba síly své namábati. Proto jest druhou
úlohou výchovy dítky od počátku zdatnými učiniti pro jejich po—
zemský cíl.
I zde dává sv. rodina v domě nazaretském důležité poučení.
Syn boží vyvolil si za rodiče zcela jednoduché lidí bez vyššího
vzdělání. Sám také vyšších škol nenavštěvoval. Ale od prvního
dětství chodil do školy: do tvrdé školy práce. Jeho pěstoun
a matka rozuměli tomu, aby dítko jejich vyrostlo v práci a ná
maze,'ve starostech a nadějích.
Zivotní vážnost rodičů, jejich horlivost, jejich zodpovědnost
před Bohem, jejich spořivost a strádání, jejich jednoduchost pře
chází často jako sama sebou na dítky. Tyto ctnosti uschopňují
je zdatně působiti v povolání, které si vyvolí. Péče o takové
smýšlení jest nejlepší statek, který mohou rodiče jim dáti na
cestu životem, cennější než peníze a zlato, než vysoké postavení
a vznešený rod.
Válka již zničila mocné hmotné síly, mnohou jistou existenci,
přinese všeobecný odraz ve všech odvětvích. Ale způsobí tisíceré
nové možnosti k jisté existenci. Proto zní dnes volání: Vycho
vávejte dítky své k věrné, vážné práci; naučte je odříkání a obětem,
nenechte je zaháletil
Ovšem, když pozorujeme moderní výchovu, skoro bychom
mínili, že je celý život jen hra a sport, skákání z jedné radosti
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do druhé. Staromódní kázání sv. rodiny o vážné práci, o vý
chově ke spořivosti, odříkání a obětem se namnoze vytratilo. Ale
v pravdě nikoli k požehnání národa. Není žádné pochybnosti:
sociální otázka byla by pro malé rodiny rozluštěna, _kdyby se
nebyla širokých vrstev lidu zmocnila raftinovaná požívavost, touha
po zábavách a strojivost. Když válka zde proměnu učiní, byla by
mnoho provedla.

II.Svatá rodina putuje do jerusalema.
Pozorovali jsme sv. rodinu při modlitbě a práci. Nyní ji po
zorujme také při jejím oddechu. Doprovázejme ji na její pouti
do chrámu Páně!
Sv. Josef odložil všední, pracovní šaty a oblékl se do svá
tečních. Chce si oddechnouti od tvrdé práce, chce vystoupiti
z denních starostí, srdce a ducha, tělo 'i duši oživiti a posíliti na
pouti boží přírodou. Maria jest ráda, že může zapomenouti na
denní starosti při pohledu na nádhernou přírodu a při účasten
ství na společné radosti. ]ežíš jest u svých rodičů. Již dlouho se
těšil na tyto dni. Nyní je šťasten. Nyní je rodičům vděčný. Ještě
sotva kdy štěstí rodinné tak zazářilo jako v těchto dnech. ještě
zřídka zdáli se sobě tak blízcí jako na pouti do chrámu Páně.
Starý a přece tak nový moderní životl Dnes jde volání všemi
krajinami do všech rodin, do rodiny dělníka jako boháče: Ven
z výparů města do volné boží přírody! Ven z tabákového dýmu
hostinců do čerstvého vzduchu lesního! Ven z tmavých ulic
a bytů do slunné přírody k oddechu těla, k posílení ducha,
k občerstvení srdcel Kdo by nepřál tyto nádherné dary boží
ubohému měšťanu, bledému dělníku, vyzáblému úředníku!
Válka i v tomto ohledu mluví mocnou řečí. Volá všechny
síly k péči o zdravou mládež, pro národ duševně a tělesně zdatný.
Kdo by mohl při pohledu na stále rostoucí neschopnost ke
stavu vojenskému neuznávati za správný tento požadavek? Naši
vojíni, kteří nemocní s pole se vrací a zárodek nemocí v sobě
nosí, dávají rodičům důtklivé napomenutí, aby všemi prostředky
podporovali zdraví a tělesnou zdatnost svých dětí.
Ale i když uznáváme důležitost zdravotní péče našich dnů,
přece nemůžeme oči zavírati před mnohými zlořády, které dnešní
tělocvičný, sportovnírpud s sebou přináší. Nemusíme-li žalovati, že
se mládež rodině příliš odcizuje? Pán ]ežiš na své pouti s pě
stounem a matkou: jak řídký jest tento obraz za nynější dobyl
Zdaž nepovede toto odcizování mládeže k úplnému ožebračení
rodinného života a o veškerou hlubokost mysli a o všeliké bo
hatství jej neolouplř Zdaž požadujeme příliš mnoho, když chceme,
aby se rodina opět alespoň v neděli vespolek stýkalař jest to
smutné, že se dnes již školní mládež v neděli rodičům odvádí!
Křesťanští rodiče, kteří štěstí dětí a vlastní své štěstí na očích
mají, chtějí alespoň v neděli a ve svátek rodinu pohromadě míti.
A zdaž nás právem nermoutí, že tisíce lidí tělocvičným, spor
tovním pudem se svými slavnostmi a hrami,sdenními a nočními
*
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vycházkami náboženské povinnosti v neděli zanedbávají a tak
církvi své se odcizujíř Neděle již dlouho není pro sportovní svět
dnem Páně, nýbrž týdenním dnem pro vycházky a sport. Zdaž
i zde nepřinese náležitou nápravu válka, která velikou mocí po—
ukázala na cenu katolického náboženství? Křesťanští rodiče ne
mohou býti dosti varováni, by dítky své, škole odrostlé, nepři
pouštěli do spolků, kteří neznají třetího přikázání božího.
Ale tím smutnější'ještě jest okolnost, že veliká část mládeže
nejen neděle nesvětí, nýbrž přímo hříchy znesvěcuje. Srdce skoro
křečovitě se svírá, když čteme ve statistice, že největší část zlo
činů páše se v neděli, když pozorujeme, že větší část zábav
v nestřídmosti a nemravnosti vrcholí.
Žádný národ, žádná rodina, žádný člověk nemůže trvale den
Páně beztrestně znesvěcovati. Kolik nešťastných mladých životů,
kolik neštěstí rodinných má znesvěcováni neděle na svědomí!
Syn boží volá, nynější světový soud volá, mravní a náboženská
bída mládeže volá hlasitě do všech krajin :_Národe, rodiče, vůdci
lidu, veďte mládež opět k Bohu! Nedělní klid, svěcení neděle
jest a zůstane základním kamenem při budování pozemského
a nadzemského blaha mládeže!

III.Josef a Maria hledají Pána ]ežíše.
V každé rodině podávají si ruce radost a žalost. Ani sv.
rodina nezůstala ušetřena. Ještě skoro uprostřed svátečních ra
dostí sesílá Pán na rodiče velikou zkoušku. Na zpáteční cestě
ztrácejí dítko. Můžeš si sám představiti bolest, kterou měli, ze
slov, která Panna Maria po třídenním hledání k Synu pronáší:
»Synu, proč jsi nám to učinilřc A ta zkouška přišla na ně, když
„Synu bylo dvanáct let.
Není-liž to pokyn pro rodiče, že se stářím dětí starosti ro
dičů nejsou menší, nýbrž větší? Zdaž i nynější válka nepotvrzuje
v tisícerých rodinách pravdivost přísloví: »Malé děti, malé sta
rosti, veliké děti, veliké starosti?:
Ano, veliké děti, veliké starosti. Teprve když děti ze školy
vystupují, mají rodiče těžkou starost o volbu povolání a stavu.
A když jest rozhodnuto, jak často táží se rodiče v tichých, strasti
plných hodinách: Budou náš syn, naše dcera šťastni a spokojeni
ve svém povolání? Zůstanou pilnými, spořivými a horlivýmiř
Nepokazí zlí společníci všechno, co jsme po léta budovali? Znají
sami příliš dobře veliká nebezpečí ve společnostech a spolcích,
které mládež často o všechnu životní vážnost a spořádanost
olupují, které nejkrásnější naděje rodičů pohřbívají.
Nemají-li proto rodiče býti vděčni církvi sv. a duchovním,
kteří často s velikými obětmi zakládají spolky pro mládež, které
ducha pracovitosti a snaživosti, střídmosti a spořivosti pěstují?
Jakou radost má otec a matka, když jim hodný učedník nebo
tovaryš malý dárek vánoční ze svých úspor zašle! Nejkrásnější
radostí rodičů jest vědomí, že mohou na své děti spoléhati.
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Veliké děti, veliké starosti! Teprve po vystoupení ze školy
přichází mládež do let mravního vývoje, kde ji tisícerá pokušení
obklopují. Rozvážní rodiče tuší dobře tyto mravní bouře v srdcích
svých dítek a úzkostlivě se táží: Zůstanou naše děti hodné?
Budou nám dělati čest či hanbu? Znají ohromná nebezpečí, která
nynější společnost se svou požívavostí, svými rozpustilými mravy
ve slově a písmě, biografy a divadly pro čistotu mládeže skrývají.
Jako příšera stojí starostlivým rodičům před očima tisíce mla
distvých zločinců, kteří každoročně těmto nebezpečím podléhají
a sebe a rodiče v bídu a hanbu přivádějí. S hrůzou poslouchají
vyprávěti lékaře 0 velikém počtu živořících mladíků, kteří každo
ročně nemocím pohlavním za obět připadají.
Proto jsou křesťanští rodiče vděčni duchovním, když mládež
přijímají do spolků, které v srdci mládeže pěstují ducha mrav
ního sebezáporu, čistoty a mládež stále vodí ku pramenům
veškeré mravní síly, k modlitbě a častějšímu přijímání sv. svátostí.
Veliké děti, veliké starosti! Teprve po vystoupení ze školy
rozhoduje se mládež, zda zůstane věrná víře otců svých nebo
nevěře se oddá. Křesťanští rodiče znají ohromné námahy, které
nevěra činí, aby mládež od Boha a církve odvrátila. Neznaji většího
neštěstí pro děti než jestliže víru ztratí a Boha se spustí.
Proto jsou rodiče vděčni duchovním, kteří pro mládež spolky
zakládají, v nichž se život dle víry pěstuje, v nichž mládež na
lézá všeChno, čeho potřebuje: společnost a zábavu, tělocvik, sport,
hru, poučení a další vzdělání, především však náboženské pro
hloubení a mravní upevnění. Proto hledí křesťanští rodiče, aby
dítky jejich nevstupovaly do spolků, které víru podkopávají nebo
k ní lhostejné jsou.
Zdatný řemeslnický pomocník vypravoval svému předsedovi,
jak způsobil rodičům nevýslovnou radost. Dlouhá léta pracoval
v rozličných městech. Rodiče měli o něho velikou starost. Ale
vždy zněla jeho adresa: Praha, Hradec Králové, Budějovice, dům
katolických tovaryšů. To bylo pro ně velikou útěchou. Po dlou
hých letech vrátil se domů. Měl mnoho vypravovati, rodiče mnoho
se vyptávali. A stále se mu zdálo, že na něho matka tázavě
hledí. Konečně se odhcdlala a ptala se: »Františku, zůstal jsi
hodný Pc Tu vyndal z kapsy odznak eucharistického apoštolátu
mládeže a pravil: >Podívej se, matko, v cizině v katolických
spolcích naučil jsem se častěji přistupovati ke stolu Páně. Dvě
léta už chodím k sv. přijímání každých čtrnáct dní. Věříš nyní,
že jsem ještě hodnýřc Matka měla slzy v očích, byly to slzy
radosti a vděčnosti.
Křesťanstí rodiče! Působíe k tomu, aby vaše dítky — zvláště
v cizině — přistupovaly za členy katolických spolků. Ty jsou
vaši přátelé a podporovatelé, jsou vašim synům a'dcerám pevnou
ochranou. Toho žádá na vás i nynější těžká doba.
Věrné starosti rodičů nezůstanou bez odměny. Po dnech
zkoušky přicházejí hodiny radostného shledání. Panna Maria
a sv. Josef nalézají Syna božího v dobré společnosti. Všichni se
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mu divili. Nezklamal naděje rodičů. Šel s nimi do Nazareta
a byl jím poddán.
Křesťanští rodičové! S radostí plňte své povinnosti k dětem.
Odplata vaše bude hojná na zemi i v nebi. Vaše poctivá práce
přinese užitek stonásobný. Nejkrásnější květ křesťanské výchovy
však jest vděčnost dětí k rodičům, vděčnost, láska a úcta, která
trvá stále, až Bůh rodiče povolá, aby skládali" počty. Ano,i když
otec a matka v hrobě hnijí, přicházejí děti, okrašlují hroby jejich
květinami lásky a vděčnosti a modlí se za duše jejich. Kéž proto
duch sv. rodiny vnikne opět v této válce do všech rodin, ať
tam zůstavá ku blahu mládeže, rodičů, církve a vlasti. Amen.
Dle dra. B. Jaucha 7417:Ne;). Far. Holý.

Neděle první po Zjevení Páně.
Slavnost sv. rodiny. — Základ rodinného štěstí.
>Oni podle obyčeje šli na slavnost do
Jerusalema.c
(Luk. 2, 42.)

»Všude dobře, doma nejlépe; slýcháme často, zvláště když
někdo přijde domů s delší cesty. Slova tato mají však plnou
platnost jen tehdy, když rodinný život je spořádán dle svatých
nauk křesťanství a když všecky členy rodiny pojí pravá křesťan
ská láska.

Pojednání.
Sv. rodina nazaretská září před očima všech křesťanských
rodin jako vznešený vzor v pravdě bohumilého a šťastného rodin
ného života. Všichni tři členové této rodiny JSOUtak zajedno 
v lásce boží a tak horliví ve službě boží. Jenom dospělí mužové
od 20—50 let byli u židů povinni putovati na výroční svátky
do Jerusalema; ale zbožná Matka boží a dvanáctiletý pacholík
Ježíš provázejí sv. Josefa na této dlouhé, obtížné pouti ——skoro
čtyři dni bylo z Nazareta do Jerusalema — provázejí ho z lásky
k nebeskému Otci.
A jak něžná láska pojí je všecky! Jakmile Maria a Josef
pozorují ztrátu božského dítka a že od něho jsou odloučeni,
taková ostrá bolest rozrývá jejich srdce, a nemají klidu a pokoje,
až opět najdou Ježíše.
Tak má býti v každé rodině dobře křesťanské. Všichni jsou
v ní svorni v lásce a úctě boží. Všichni se modlívají srdečně
denně modlitby. Jak zazvvoní poledne nebo klekání, děti, ať jsou
kdekoli, scházejí se do světnice nebo kuchyně, aby se s matkou
pomodlily »Anděl Páněc. A když přijde neděle, nesmí nikdo
kostela promeškati, na to dbá už otec: vždyť by nebyla neděle
a nebyl by člověk pořádným křesťanem, kdyby nebyl v kostele.
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A jak všichni láskou zrovna na sobě visí! Bývá v domě jak
o pohřebě, když syn, hodné dítě, odchází na vojnu nebo jinam
do ciziny. A ie-li někdo několik dní z domu, nemohou se ostatní
jeho návratu dočkati, na silnici ho vyhlížejí, na nádraží mu na
proti chodí, a tak mile a upřímně ho vítají: »Dobře, že's už zase
doma; tak nám bylo smutno po tobě a všady's nám chyběl.:
A jak dojemně teprv jeví se láska křesťanské rodiny, když
někdo v domě umře! Ani tomu nechtějí věřit, že by byl sku
tečně mrtev; ztrnule hledí na zsinalou mrtvolu, nedýchá-li dosud.
A když mrtvý už leží pod zemí hřbitova, dlouho nemohou si
zvyknouti, že by ho už nebylo na světě. Aby se bolest stále ne
obnovovala, odstaví postel 5 místa smrti, nebo ji i rozeberou
a vynesou ven; ale kdykoli přijdou do světnice, mimoděk se
ohlédnou po tom prázdném místě smrti a oči hledají milého ne
božtíka. Ale odešel navždy: a hrdlo se stáhne a slzy se derou
do oči: jsou to slzy hořké bolesti a upřímné lásky, které mírní
jenom útěcha: »Vždyt se jednou shledáme v nebi.c
»Všude dobře, doma nejlépec, ale jenom tam, kde přebývá
bázeň boží a pravá láska. Ale nedobře, ba hrozně nevolno a
smutno jest v domě, ve vlastním domě, kde hřích vládne a ruší
domácí mír.
A pokoj domácí ruší třeba dítě, třeba dcera, jež nemrav
ným životem ztrpčuje život rodičům. Pokoj domácí ruší syn ne
vázaný, který více bývá v hospodě než doma, který domů chodívá
zpit do němoty, který, mladý a silný jsa, mohl a měl by vydě
lávati a spořiti, přece už i dluhy dělá. Není dobře v takovém
domě.
Pokoj domácí rušívá mnohdy i matka sama. Matka má býti
srdcem domu: jako srdce v hrudi klidně tluče a krví do celého těla
rozvádí život a teplo, tak má matka v domě tiše hospodařiti a láskou
svou všecky domácí zahřívati a jim život zpříjemňovati. Bývá tak
vždy? Bohužel nebývá. Mnohá hospodyně je žena zlá, pánovitá,
hašteřivá, svárlivá, ostrý a kousavý je její jazyk proti muži, dětem,
služebným, všem. Bývala marniva v šatech za mlada, je jí posud,
ba čím starší, tím je bláznivější, chce míti vždycky šaty nejlepší
a strojí tak i děti, aje ke všemu ještě mlsná a útratná; co muž
vozem sveze, ona v klíně roznese a ještě se i vydlužuje; pravý
to kříž pro chudáka muže zoufalého! V takovém domě není
dobře býti!

Přečasto ruší pokoj domáci muž, otec

rodiny

sám,

a svůdcem jeho bývá ďábel obžerství. Je to podivné: muži jsou
silni, chtějí býti rozumní, chtějí vládnouti druhým, ale kde na
jdeme tolik bídáckých otroků smradlavého alkoholu jako mezi
muži? Chtějí vládnouti světem a nedovedou oviádati svého jazyka,
svého hrdla, a polykají celé lány!
V takovém domě není dobře býti. je to život trpký a konec
bývá hrozný. S hrůzou vzpomínám na jednu takovou rodinu.
kterou jsem znal a kde byl muž opilec. Hned v prvních letech
manželství ženu urputně bil, takže často utekla k rodičům do
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jiné dědiny. Ale byla svědomitá a zbožná, vždycky se zase vrá
tila, ale muž byl pořád hožší. Aby se nemohla brániti, muž jí
vstrčil vlasy do truhly, víko zavřel, klíč otočil, a potom bil dle
libosti. Několik děti přišlo na svět mrtvých, což matku velice
trápilo, protože nebyly pokřtěny. Dvě děti žily, ale byly po otci.
asto všichni tři zavřeli matku do komory a tam ji tloukli, že
se mohla zbláznit. Bývala z té surovosti časem choromyslné—.Ale
všecko má svůj konec, i takový život. jednoho dne odešel muž
kupovat krávu. Cestou se stavil v jedné dědině — však to bylo
v mém domově — v hospodě, teprv pozdě večer z ní vyšel,
spletl si cestu a šel vedle Svitavy, padl do řeky a ráno ho tam
našli utopenébo: provaz na krávu, co měl koupit, měl v kapse.
Vdova napolo šílená žila dále život mučednický. Jednou v ne
děli měla jasné okamžiky, sebrala se časně ráno a šla do Boskovic
do kostela, byla tam u sv. zpovědi a přijímání a šla potom domů.
Když přišla u Lhoty ke Svitavě, k té řece, v níž se o hodinu
výše utopil její muž, náhle sklesla, ranila ji srdeční mrtvice; našli
ji potom na břehu mrtvou: mučednice byla vysvobozena.
/

*

*

*

Drazí moji! je potřeba takového pekeíného života na světě?
A přece se najde podobný v mnohých rodinách. Není krásnější,
příjemnější, p'okojnější, šťastnější život podle vůle boží, dle vzoru
svaté rodiny, živpt, jenž miluje Boha nade všecko a bližního jako
sebe samého? Zijte dle příkladu svaté rodinyl Mnozí jsou ve
spolku sv. rodiny: shromažďujte se denně před jejím obrazem,
a proste ji o sílu k životu v pravdě ctnostnému. A kdož v něm
nejsou, vstupte do něho: všichni byste rádi přišli do nebe, jest
vám tedy zde na zemi choditi ve šlepějích svaté rodiny, Ano
choďme všichni ve svatosti a spravedlnosti dítek božích, jen tak
můžeme býti jednou dědici království nebeského. Amen.
1705. Ocelek.

ČÁST PASTORAČNÍ.
Ze statistiky gymnasii pro nás.
Píše Dr. Josef Smrček.

Otázka kněžského dorostu denně takřka stává se akutnější.
Nejen že trudné sociální poměry kněžstva, poněvadž většinou
žije v poměrech finančních, které neodpovídají ani postavení úřed
níků se vzděláním středoškolským, at nedím s vysokoškolským,
nikoho nelákají a nebudou, zvláště po válce, lákati, nejen že
mizení ducha křesťanského z rodin i ze škol odcizuje studující
mládež i její rodiče vznešenému povolání kněžskému, ale i úbytek
gymnasii v echách — proměnou jich v reálná gymnasia —
bude míti smutnou účast na tom, že abitur'ientů hlásících se do
semináře kněžského bude každým rokem ubývati. Této okolnosti
jsou věnovány následující řádky.
Statistika českých gymnasií jest pro nás 5 tohoto stanoviska
zajimava i důležitá. Pohled na ni přesvědčí každého, že zřízení
k. a. gymnasia v Praze bylo aktem moudré opatrnosti, za nějž
arcidiecese musí býti vděčna svému arcipastýři, a že ostatní
diecese, potrvá—lizvláště nynější kurs ještě delší dobu, jednou
chtěj nechtěj budou museti následovati příkladu pražského, anebo
aspoň účelnějším zřizováním konviktů (po vzoru mladoboleslav
ském) odpomáhati nejhoršímu nedostatku.
V posledních sedmi letech ubylo v Čechách více než jedna
třetina gymnasií tím, že proměněna byla v reálná gymnasia.
Ve školním roce 1908/9 zasáhla taková proměna gymnasia
v Litomyšli, Nov. Bydžově, Pelhřimově, Roudnici a Rokycanech,
rok na to totéž se událo v Slaném, Domažlicích, Dvoře Králové.
Tato horečka po reálnlch gymnasiích byla ještě ve školním
roce 1910/11, kdy zasaženo bylo gymnasium na Smíchově, v Ko
líně a v Praze v Truhlářské ulici. Ve školním roce 1911/12 při
družil se veliký ústav Praze v Křemencové ulici. Tak celkem
v krátké poměrně době dvanáct ústavů uzavřelo se branám se
minářů, nebot abiturienti reálných gymnasií nemají přímého po
stupu do bohosloví.
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Dnes, kdy iiž reálná gymnasia ve Slaném a v Praze v Kře
mencové a Truhlářské ulici 5 posledními oktávami čistého gymnasia
počítati nemůžeme zbývá v Čechách 20 gymnasií úplných k nimž
za 2 roky připojí se státní vyšší gymnasium v Pardubicích mající
letos sextu, a za 5 roků zmíněné již k. a. gymnasium v Bubenči,
tak že máme nyní v Čechách 21 gymnasií státních, kterýžto
počet že v dohledné době nikterak nebude zvětšen, můžeme zcela
bezpečně tvrditi.
Pohleďme na dnešní stav gymnasií českých dle diecesí, aby
zřejmo bylo, odkud semináře mohou dostávati nové alumny.
Udáváme místo ústavu a počet žáků ve dvou nejvyšších třídách
na počátku letošního školního roku.

Arcidiecese pražská:
Místo gymnasia
1. Benešov.

v5ůřet

. .

. . . . . . .

2. Král.Vinohrady......

3.Plzeň.......

14

. 54

'

23

4. Praha, akademické gymnasium.

21

žáksm
15

24

27
27

Praha, Křemencová ulice . . . —

40

Praha, Truhlářská ulice . . . . ——
5. Praha, Zitná ulice . . . . . . 22

25
23
23
27

6. Praha III. . . . . . _. . . . . 37
7. Příbram . . . . . . . . . . . 42

Slané . . . . . . . .....
8. Zižkov

. . . . . . . .

-—
.

19

Celkem . . . 232

13
18

262 žáků.

Diecese královéhradecká:
Místo gymnasia

v VŠ?—čet
?kgm.

1.Čáslav. .

.......

2. Hradec Králové

. . . . . . . 24

18

3. Jičín

. . . . . . .

24

. .

4. Německý Bro.d
5. Rychnov n. K..
6. Vysoké

Mýto

13

27

. . . . . . . 14
. . . . . . . 17
. . . . . . . .

7

Celkem . . . 102

14

19
14
19

108 žáků.

Diecese budějovická:
Místo gymnasia
1. České Buděiovice

v gůčet žžkglll.
. . . . . . 51
39 '
. . . . . . 19
20

2. Jindřichův Hradec

3. Písek. . . . ......
4.Tábor . . . . .......
5. Třeboň. . . .....

Celkem.

. 19
21

. . 19
. . 129

19
21

20

119 žáků.
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Diecese litoměřická má pouze jedno gymnasium, a to v Mladé
Boleslavi, které čítá v VII. 18, v VIII. 19 žáků.
Úhrnem tedy všech žáků na čes gymnasiích jest 481 v VII.
a 508 v oktávě.
Bude tedy v budoucnu vycházeti něco přes 400 abiturientů
z 21 státních gymnasií, ač-li některá z nich, aby si pomohla
k většímu rozkvětu a unikla hrozícímu uzavření, neuchýlí se ku
proměně v reálná gymnasia, jež docházejí stále větší obliby. Tak
mohlo by se státi v Rychnově nad Kněžnou, Třeboni, ve Vys.
Mýtě, v Čáslavi a v Německém Brodě. Na zřizování nových
gymnasií nelze nyní, kdy spíše jest očekávati zmenšení rozpočtu
středoškolského, ani pomýšleti. Nezbývá tedy než pomýšleti na
svépomoc v podobě pražské nebo mladoboleslavské, anebo při
puštění žáků z reálných gymnasií za jistých modalit do boho
sloví, a konečně přikročiti k urovnání aspoň nejnápadnějších
nepoměrů sociálních v kněžstvu, a tak postarati se, by dorost
kněžský stoupal kvantitativně i kvalitativně. Bude ho jistě potřeba.

Nové úkoly naší velkoměstské správy

duchoan

Píše —en, pražský kněz. — Pokračování.

První podmínkou úspěšné pastorace jest dostatečný počet
kněžstva. Iest známo, že v naší vlasti poslední dobou jest citelný
nedostatek duchovenstva, jímž trpí zejména venkov, a veliký
nedostatek far ve velikých městech, jako jsou zejména předměstí
Prahy. Nechci se šířeji zmiňovati o tomto nedostatku, poukazuji
jen na článek »Počet duší jedné farní osady-,který byl v »Rádci
duchovnímc ročník XX. uveřejněn na základě knihy Svobodovy
»Grosstadtseelsorgec, kdež na stránce 189—192 jest uveřejněna
též statistika íar pražských. Pro svůj účel pouze zaznamenávám:
Jedna farnost má míti 2000 -6000 duší; na farách s více než
6000 duší může ještě početně sesílené duchovenstvo úspěšně
pracovati; ve farách, které mají více než 10.000 duší, není řádná
duchovní správa možna. — Tak ovšem jest v theorii; v praksi
dlužno si všimnouti poměrů místních. V městě, kde v malém
obvodu bydlí množství lidu, kde jsou kostely řeholní neb v blíz
kosti aspoň, tam může osada čítati duší mnohem více než ve
městech jiných neb osamocených; veliká Praha na př. činí jedno
ohromné město, v němž vedle farních chrámů jest více kostelů
řeholních, vše dosti blízko, tak že osady farní mohou zde býti
větší. Nutno však doznati, že v některých částech veliké Prahy
(Holešovice, Libeň, Vysočany, Zižkov, Vinohrady, Vršovice,
Nusle, Bubeneč) jest chrámová duchovní správa velmi obtížná —
ne-li nemožná — pro nedostatek chrámů i kaplí i klášterů.
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Avšak místní duchovenstvo musí využiti chrámů, které má po
ruce, a tím více věnovati se pastoraci mimo kostel, na faře,
v domech íarnosti, u jednotlivých osadníků. V této pak činnosti
musí míti podíl každý kněz osady, tedy nejen farář, nýbrž
ikaplani a katecheti, vždyť všichni tu vedou duchovní správu
duší. A 5 tohoto stanoviska pohlédněme, mnoho-li duší, mnoho-li
domů připadá na jednoho kněze v naší veliké Praze a posuďme.
je-li možno tu kněžstvu úspěšně působiti, či je-li kněžstva v Praze
s dostatek.
Uvádím tuto statistiku :
P
Čá“

Prahy

č t

dgrrřů

P

č t

!&

Počet kněží"'“—" v:jínNa—jednoí
k &

katcolieků lduch.

kate-

Í spr. Chctů

Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

950
1.792
561
192
122

29.264 6 19
71.906 ij 24
20.095
9
5.936
6
4.803 : 3

9
19
8
1
1

28
43
17
7
4

34
42
33
27
30

943
781

37.685 ; 3
26.065 ' 2

12
10

15
12

63
65

1.045?
16723
1.182
8481
12011
2512!
2.172:

Prahu.-VIII.

5.341

195.754 iq 66 ' 60 i 126 ! 42

1.554!

1.691
1.188
1.170
623
551
496
301

70.944
67.783
49.435
29.985
22.766
19.295
12.490

! Dohromady 16.020 1272698
i

31 přigaflžie

-Z'd—n—Éí—oší

LaV.
11.
111.
IV.
VI.
Praha vu.
Praha VlII.

Vinohrady
Zižkov
Smíchov
Nusle
; Vršovice
| Karlín
! Bubeneč
!

všech

7
6

4
3
2
3
2

19
19
15
9
6
6
2

26
25
19
12
8
9
“4

27 | 76 . 103

65
47

62
52
69
65
75

2.723 !
2.711 g

2.602'
2.499
2.846
2.144:
3.122;

53 l 2.647j

.

Podle tohoto přehledu působí ve vlastní Praze 126 kněží
ve správě duchovní a v úřadě katechetském na obecných,
měšťanskýeh a středních školách, z nichž většina jich (66) jest
ve správě duchovni, V tomto počtu ovšem nejsou zahrnuti ka
novníci metropolitní ani kollegiátní kapituly, ani prolessoři uni
versitní, ani kněží řeholní bez duchovní stálé správy, ani pensisté
a defrcienti, jichž žije ve veliké Praze na 800. Průměrem by při
padalo na 1 kněze pražského 1554 duší ve 42 domech.
V uvedených částech budoucí veliké Prahy jeví se nám
poměr dosti odlršný; jsou tu 103 _kněží, z nichž pouze 27 působí
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ve správě duchovní, na jednoho kněze připadá 58 domů a 2647
duší; není tu klášterů, a z jiných kněží jsou skoro všichni pen
sisté práce pastorační již méně schopní.
Na základě uvedených číslic soudím, že ve veliké Praze
máme kněží sice dostatek, že však nutno bráti zvláštní zřetel ke
katechetům a jich poměru ke správě duchovní. — Počet téměř
300 kněží v jednom velikém městě mohl by zajisté vykonati
mnoho, kdyby tu byla svornost a jednotná práce pastorační.
Svornost, jednota, práce zdá se mi býti nejpřednější pod
mínkou účinné pastorace v našich velkoměstech; bohužel, těchto
věcí u nás mnoho není! Svornosti více jest nutno jak mezi
klerem řeholním a světským, tak mezi kleremvduchovní správě
a v úřadě katechetském. jest veřejným tajemstvím, že v našich
velkoměstech (Praha, Plzeň a j.) jest jedna duchovní správa
farní a druhá klášterní, nejednou se zásadami opačnými; z farních
kostelů odcházejí lidé do klášterních, poněvadž se jim tam spíše
vyhoví a mají tam svá bratrstva nebo družiny. Klerus řeholní
(bez duchovní správy) téměř nikdy nepřijde do styku s klerem
saeculárním áněkdy pracuje proti zásadám kleru světského. Mezi
řeholemi samými pak by prospěla vědomá a účinlivá jednota
při všech pracích více než odloučenost. A klerus světský? Ve
liká jest propast mezi klerem v duchovní správě a katechety;
jsou ovšem místa, ale málo jich, kde duchovní správa farní
a katecheti pracují společně, svorně; ve mnohých však městech
jest tu naprostá odluka; stačí snad poukázati na bolestnou
polemiku v tomto směru vedenou ve »Vychovatelic a »Věst
níku katolického duchovenstva- t. r. A přece součinnost kate
chetů s duchovní správou farní — zvláště v předměstích praž
ských -— jest absolutní nutností pastorační. Nechci posuzovati
tuto otázku experimentálně, ale nutno vyznati, že mnozí faráři
chovají se ke katechetům macešsky a ne zrovna nezištně, naopak
zase katecheti k duchovní správě hodně neuctivě a neochotně.
Sblížení mezi farou a školou v našich velkoměstech jest nalé
havým požadavkem pastoračním, jejž neprovede pouze dotazník
konsistorní, nýbrž vzájemná upřímnost a úcta, která, bohužel,
nám opět všude chybí.
Všude více upřímnosti než mezi našimi velkoměstskými
kněžími! Nikdo téměř nechce přiznati skutečný stav věcí, ve své
osadě a škole vše se líčí překrásně, ale není tomu tak.
(Příště dále.)
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Z chudinství farního.
Napsal dr. Karel L. Řehák. _- Pokračování.

10. I rozdělil jsem si svou práci tak, že podávám

A. Obrázky žadatelů jako vyfotografovaných,
a

B. Ukázky\ze svého zápisníku,
abecedně seřazené.

Tedy ty obrázky:
1. Chudí drzi.
Sotva jsem se na nynější působiště přistěhoval. dostalo se
mi tohoto uvítání. jež proto i v čelo ostatních případů stavím.
1. Přišla mi do kanceláře žena, spíše mladšího _věku, v obli

čeji jaksi naduřelá, pokulhávajíc, prosíc, abych jí podepsal
až á d o s tc.

»Jakou to žádostřc
»Tu ji mám napsanou.:
Byl to list, s jakým mohla snadno chodit žebrat na různá
místa, ježto nebylo označeno, komu >žádost< svědčí. Podepisovat
žádosti takové čili »listy žebravéc pokutuje ale moc občanská
čtyřiceti korunami. Proto jsem řekl: »A co chcete s tou žádostí
dělatiřc
>A1e mám známé pány, a ti mi vždy na takovou žádost dárky
dávají. Nebožtík pan farář mi to vždycky stvrzoval.c
Nechtěje si hned »při počinkuc rozlíti ocet, a nemoha
»pravdyc uvedených důvodů v žádosti nikterak dosvědčiti, ježto
žadatelka byla mi naprosto neznáma, napsal jsem na list jen
»Vidic. Z farního úřadu. Podpis. »Vidic není žádné stvrzení;
»Vidieren kann man auf der Welt alles,c říkával mi starý praktikus,
a myslil jsem, že jsem se tak z věcí pěkně vytáhl!
To jsem si ale dali Žadatelka pohlédla na podpis, a pak
spustila hned na plné kolo: »Co mito tu napsali? To mám na
žádost něco dostati? Nebožtíček napsal mi tři nebo čtyři řádky;
a voni si myslejí mne takto vodbejvatřc A teď to šlo jako proud
z jejích úst.
»Ten, kdo ji křtil, musil jí věru při křtu hodně soli pod
jazyk nasypati, když má ten jazyk tak ostrý,: pomyslil jsem si,
a nechal ji mluvit, co jí slina na jazyk přinesla. Ona pak praš
tivši dveřmi, hubovala dále i na ulici, až lidé se zastavovali, jsouce
zvědaví zvěděti, jaká křivda se jí stala!
Po tomto výstupu tázal jsem se, co to za ženu? A bylo mi
ujištěno: Před lety podnesla se s bohatým pánem, majitelem
hotelu, u něhož sloužila, a ten jí dal čtyři tisíce odbytného. Na
to si ji jiný služebný namluvil, a vzal si ji za ženu. Poněvadž
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oběma nadále poctivá práce se znechutila, počali onen dar ubí
jeti, až ho docela probili. Ona při tom nepořádném životě přišla
kdesi k úrazu, a nyní chodí k pánům -— jimž dříve »sloužívalac
-— žebrat. Bydlí tu nyní na osadě se svým mužem v hotové díře,
a kde který co z koho vymámí, společně propíjejí — v ko

řalně!

2. Po takovéto zajímavé introdukci přišly ještě celé řady pro

sebníků, abych jim podepsal žádost. čili úřed ně stvrdil,

že

všecko to, co si na žádost napsati líbili, jest čirá pravda! Ovšem
že jsem toho nečinil, všelikými méně zdvořilými úklonami od
mrštěných nikterak másti se nedávaje, abych se nestal spoluvin
níkem všelikých švindlůl
Přicházeli i ze sousedních farností se »žádostmic, domníva
jíce se, když-jsem teprve nastoupil, ano »každé nové koště dobře
metec, že budu si hledět získati pochvalu a podepisovati šma
hem. Když pak jsem se tázal:_ »Kde bydlíte & proč si nejdete
požádat svého vlastního pana faráře, jenž snad vaše poměry zná,
aby o nich pravdivé svědectví vydati mohlřc slyšel jsem nevrlé
odpovědi: »Snad je to jedno, který farář to potvrdílc
»Ano, stvrzení jednoho jako druhého jest stejně platné; ale
já tu jsem jen pro osadníky svatodušní.<

3. Někdy přišližadatelé za vydání »vys vědčení
chu
doby;
a když jsem se k tomu neměl, abych bez jakéhokoli
základu vysvědčení taková psal, podali na mne někteří stížnost
u magistrátu. A ten, odvolávaje se na některá zastaralá usta
novení, skutečně žádal, abych žadatelům vysvědčení chudoby
vydával.
Ale ani tak nedal jsem se do pytle vehnati, nýbrž odpověděl:
Vysvědčení chudoby lze požadovati na farářích venkovských,
kteří své osadníky i jich poměry snadno poznati mohou. Ale
není to možno mně, ježto moji osadníci namnoze každého čtvrt
letí se stěhují; nikdo není povinen, aby se mi do osady přihlásil,
a se svými poměry majetkovými nebo výdělkovými se svěřoval;
nikdo u mne také daní neplatí, jako musí činiti v herním úřadě,
jejž spravuje v Praze obec; někdo má obohod někde na živé
ulici, a zde bydli jen pro levnější přebývání. Na jakém základu
bych měl tedy »vysvědčení chudobyc vydávatiř Musil bych tedy
jen napsati, co který žadatel sám udává, at to pravda nebo nel
A to bych měl svým úřadem potvrzovatiřl Toť přece nemůže
býti účelem »vysvědčení chudobyal Proč slavný magistrát sám
nevěří každé straně, co ona sama osobně udává? Proč mám já

ho snad pomáhat pod vádětřl
Mimo to má slavná obec celou řadu tak zv. »čtvrtníchc
čili o k re sníc h úředníků, jichž jest povinností, poměry občanů
pražských dle potřeby vyšetřovati. Nehodlám se jim do úřadu
jejich vkládati, ale žádám, aby tito poměry žadatelů, jestli jich
posud nepoznali, vyšetřili a vysvědčení o nich mi předkládali. já

pak, spoléhaje na vyšetřeníjich, spolupo

depíši,

když toho
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kdy jest skutečná potřeba. Ale vysvědčení pochybných, sám vy

dávatinemohu, a také ani nebudu!

Od té doby mám od vydávání vysvědčení chudoby pokoj !
Jak si dovedou někteří »chudí- na faře počínati, otom další
některý obrázek.
'4. Sedím ve tai-ní kanceláři, kterou mám při samých dveřích
domovních, abych byl ihned po ruce. Také aby lecjacís návštěv
níci do fary se mi nerozlízali, a i bláta po domě neroznášeli. Že
by někdo z takových něco potřebného do fary přinesl, nebezpečí
není; ale že již leckterý něco, co se mu potřebnými býti zdálo,
jako knihy, kusy šatstva nebo. prádla annektoval a odnesl, není
právě řídkým případem.
Ozve se zvonek u domovních dveří, a hned po druhé, po
třetí j po čtvrté, vždy s větším důrazem.
Ze právě nikdo z domácích po ruce nebyl, šel jsem otevřít
sám a zůstal na prahu stát. Přede mnou stojí zarostlý chlap,
a dívá se drze na mne. ]ářku: »Což mi tu tolik zvoníte, jako
na poplachřc
»Nu, snad jsem přece na fařeřc
»To ano. Ale čeho s takovým násilím dobýváteřa
»Peníze chcilc
»A já zase na takovéhle požádání žádné dávati — nechci.c
I zavřel jsem dveře. Sotva jsem tak učinil, počal chlap spla
šený znova zvonit, i do dveří kopat, a těm flanďákům nenažra
ným ve všech toninách nadávati. Nařídil jsem tedy služebné, aby
odskočila na ulici. pro anděla strážného s fcdrbušem, čili pro
policejního strážníka.
Za několik minut strážník přišel z ulice, do nádvoří před
iarou, do zad výtržníka, a ObOřll se na něho; řka: »Co tu

děláthc

Utočník se obrátil, a spatřiv strážníka, ihned zkrotl.
i strážník prohlédnuv si útočníka, řekl překvapeně: »Aj, aj!
v Praze? To mne těší, že se zase setkáváme, a proto vás
pojďte jen hezky klidně se mnou. Odpor by vám jen

Ale
zase
zvu,
více

UŠkOdll (

Chlapík skutečně se strážníkem odešel.
Nějaký den na to sešel jsem se s panem policejním radou,
který mi řekl: »Měl jste to pěkného návštěvníkal Pro různé zbůj—
nictví, krádeže i lupy v Praze poseděl si již často v kriminále,
a byla mu Praha zapovězena. Právě po odsezení byl dodán své
příslušné obci na Sázavě, a měl tam pod dohlídkou zůstati. Ale
utekl, a vrátil se zase do Prahy, a poctil vás — a snad i jiné
pány duchovní — svou vzácnou přítomností. A pro tu i my
jsme si ho všimli, a odevzdali opět trestnímu soudu, aby po
trestán byl i za návrat do zakázané mu Prahylc
'
(Příště dále.)

ElL'lEl

LISTY HOMILETICKÉ.
Válečná kázání dra. los. Schofera pro dobu
po Zjevení Páně.
Podává lan Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.

Neděle druhá po Zjevení Páně.
Dle K. Bretle.

»Veliká svátosta — a válka.
»Pozván jest na svatbu také Ježíš a
učedníci jeho.:
(jan 2, 1.)

Pán Pežíš a Panna Maria na svatbě. Šťastní manželé, kterým
se dostalo takového vyznamenání. Spasitel světa žil třicet let
v lůně sv. rodiny. Posvětil a zušlecbtil tím rodinný život v ko—
řenu. Ký div, že po prvé veřejně vystupuje a »slávu svou zje
vuje: na svatbě. Tím se nám před oči staví křesťanská rodina,
tato nejmenší, ale nejdůležitější jednota lidské společnosti, ráj
našich dítek, pramen požehnání pro všechno veliké zde na zemi,
v její důležitosti pro jednotlivce a celou lidskou společnost.
Zádné zřízeni naší sv. církve nebylo v posledních dobách hůře
znetvořeno nežli manželství. Příšerná pekelná moc nevěry ve
spojení se zvrhlými lidskými vášněmi tluče proti této pevné
baště lidské společnosti. Ano, hluboko i do křesťanského lidu
vniká tento škodlivý duch času. 0 Kristu Pánu praví sv. Lukáš
(6, 19.): »Moc z něho vycházela a .uzdravovala všecky.c Neměla
by tato uzdravující moc Páně prouditi ze svatby v Káni Galilej
ské na všechna křesťanská manželství? Ano, víme z listu sv. Pavla
k Efeským (5, 32.): »Tajemství toto jest veliké, ale já pravím
v Kristu a v církvi.:
Toto veliké tajemství, tato veliká svátost s několika závěry
pro přípravu a jeho trvání bude předmětem dnešní mé řeči.
Rádce duchovní.

9
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Pojednání.
I.

»Vy jste boží stavení: (I. Kor. 3, 9) a ažádný nemůže jiného
základu noložiti mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Kristus
ježíš.: (I. Kor. 3, II.) Základ drží celé stavení, dodává mu
jednoty, pevnosti a trvání. Základem lidské společnosti jest man
želství s rodinou, základem křesťanské rodiny jest Kristus ježíš
skrze svátost stavu manželského. Tento základní kámen jest
svatý, jednotný, nerozlučitelný. »Protož již nejste hosté a při
chozí, ale jste spoluměšťané svatých a domácí boží, vzděláni na
základ apoštolů a proroků, kdež jest nejhlubší úhelní kámen sám
Kristus ježíš, na němž všechno stavení vzdělané roste v chrám
svatý v Pánu, na kterémž i vy spolu vzděláváte se v příbytek
boží v Duchu.c (Efes. 2, 19.—22.)
Dříve nežli o veliké svátosti pojednáme, tážeme se: jest si
nynější svět také skutečně vědom důležitosti manželství pro život
jednotlivce a celé lidské společnosti? Abychom si tuto otázku
zodpověděli, zpytujme trochu svědomí. jak se připravují lidé na
tento důležitý stav? Mají všichni mladí lidé cit zodpovědnosti
a povinnosti tak, jak toho tento nejdůležitější krok v životě vy
žaduje? Má snad tato »veliká svátostc méně platiti a méně poža
davků klásti na povahu a sílu vůle než ostatní svátosti? Jenom
s hlubokou bolestí musíme přiznati, že tak mnohým mladým
lidem mravní vážnost a úcta před ctností čistoty schází. Schází
úcta před důstojností ženy a pohled do velikých a mocných
úkolů manželství a rodiny v budoucnosti. Nikoli smysl pro tichou
domácnost, nikoli ctnost, nikoli tělesná, duševní a hospodářská
zdatnost rozhoduje tak často, když se známost počíná, nýbrž
v tančírně, při výletech, v divadlech; hladké způsoby, pěkná
postava, bohaté věno jest věc hlavní, náboženství, šlechetnost
srdce, obětavost jsou věci vedlejší. Ze života hříchu přistupují
často k oltáři. Dej Bůh, aby napřed hodně přijali svátost pokání
a oltářní. Může-li však člověk za hodinu státi se novým'člověkem
a starého člověka s jeho zlými návyky svléci, jako se svléká
všední šat o svatbě? jak teprve, když někdo svatokrádežně tuto
velikou svátost přijímá? Ano, tu se možná přihází, co prorok
jerem. (48, 10.) praví: >Zlořečený, kdo dělá dílo Hospodinovo
lstivě.: Zlořečení — jaká to vyhlídka; kletba boží jde přes práh
takového manželství a dědí se; nebot »Hospodin navštěvuje
hříchv otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení—. (Numeri
14, 18.

Ngjmilejšíl »Žádný sám sebe nesvcďl (neklamej)c (I. Kor.
3, 18.) At kdo ve společnosti se chlubí se svou špatností &svými
dobrodružstvími, at hledá v pochybných lékařských knihách
návod k nejneškodnějšímu provádění nemravností, at se pokochá
v lehkých románech na vychvalování neřestí, at uvede špatný
příklad, svedení a vlastní slabost za polehčující okolnosti --- hřích
zůstává hříchem. »Moudrost tohoto světa jest b.áznovstvím u Boha:
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(I. Kor. 3, 19) a »jestliže kdo chrám boží poskvrní, toho zatratí
Bůh; nebo chrám boží jest svatý, kterýž jste vy.: (1. Kor. 3, 17.)
»Synové svatých jsme, a nemůžeme se tak spojiti jako pohané,
kteří Boha neznají.: (Tob. 8, 5.)
A nyní poslyšte, jak se v dnešním evangeliu praví: Svatba
v Káni, na ni Rodička boží a i Ježíš jest pozván. Kéž by naši
mladí lidé tak žili při přípravě na stav manželský, aby Ježíš
a Maria s nimi býti a zůstati mohli na všech jejich cestách.
Zdravá, čistá, silná mládež čerpá z pramene naší sv. víry ve
stálém obcování s Ježíšem a Marií, v častém přijímání sv. svá
tostí a modlitbě, sílu, aby neposkvrněné a jako dítky svatých
do manželství vstoupili.
II.

Kristus chce provázeti manžely životem milostí-a požehná
ním. Ptoto dal manželskému spojení za vzor milostný své vlastní
spojení s církví. »Muži, milujte manželky své, jakož i Kristus
miloval církev a vydal sebe samého za ni . .. Tajemství toto
veliké jest, ale já pravím v Kristu a církvi.: (Efes. 5, 25—32)
Dejte dobrý pozor! Apoštol nepraví: V manželství jest svá
tost obsažena, nikoli, manželství samo je svátostí, tajemství.
Snoubenci st0)í tedy u oltáře skoro jako kněží. Svátost tedy ne
pomíjí; zůstává nerozlučnou a působí milost ve všech potřebách
života právě tak jako spojení Krista s církví.
Křesťanští manželé, přemýšlejte dnes vážně a ve světle víry
o své důstojnosti! Vidim, jak Kristus s vámi vchází a vychází,
jak jde s vámi ku práci a odpočinku, jak sdílí s vámi radost
a žalost, jak žehná vašim dětem a k srdci svému je volá při
prvním sv. přijímání, jak ústy vašimi napomíná a trestá, kde je
toho třeba, jak kráčí s vámi i trnitou cestou křížovou, jak vás
v nemoci těší a posiluje a u rakve vašich miláčků dí: »Neplač,
já jsem vzkříšení a život.< (Jan 11, 25.)

Vznešená to důstojnost křesťanských manželů! Chcete-li
této veliké milosti vyhověti, musí i vás láska Kristova puditi,
jak sv. Pavel dí: »Láska Kristova pudi nás.: (2. Kor. 5. 14.)

Láska Kristova k církvi jest svatá.

plodná

a věrná

láska Ale i k vám mluví Pán: »Zůstaňtež v milování mémíc
(jan 15, 9.)
III.

1. Svatá

láska

spojuje manžely. jest to výron lásky

Spasitelovy, který »miluje až do konce:. (Jan 13, l.) »Silné je
toto milování jako smrt.: (Píseň Salom. 8, 6.) Přirozená, smyslná
láska dá se přilákati půvaby, kterých doba nešetří; jest rozmarná
a sobecká. Nadpřirozená křesťanská láska manželská vyjasňuje
zakalené přirozené oko, působí, že se chyby vzájemně snášejí,
že i stáří v bílých vlasech úctyhodné jest, dodává vědomí povin—
nosti a obětavosti, působí. že jeden nese břemena druhého, a tak
naplňují zákon Kristův. (Gal. 6, Z.)
*
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2. Svatá láska Ježíše Krista k církvi jest
plodná láska.
Sotva korunovaný ženich na kříži sebe samého pro církev
svou vydal, »rozmáhaly se církve počtem na každý den. . (Skut.
ap. 16, 5.) Brzy rozšířila se církev po celé zemi. Láska Ježíše
Krista žije a působí dále v křesťanském manželství a způsobuje
zde nejpodivuhodnější boží požehnání na zemi: přirozený a nad
přirozený život dítěte. Kde venku v přírodě život schází, panuje
pustota a zoufání; kde překypuje, uznáváme vděčně laskavost
boží. Právě tak jest tomu v rodině s dětmi a bez dětí. Jak pů
vabně a pěkně líčí královský prorok domácí štěstí bohabojné
rodiny: »Blahoslavení všichni, kteří se bojí Hospodina a kteří
chodí po cestách jeho. Nebo z práce rukou svých jísti budeš:
blahoslavený jsi, a dobře tobě bude. Manželka tvá jako vinný
kmen plodný po bocích domu tvého. Synové tvoji mladistvé
olivoví kolem stolu tvého < (Žalm 127,1..—4)
Děti jsou požehnáním božím. Kéž toto p'řísloví stane se
pravdou a zažene bázeň před dítětem v našich křesťanských ro
dinách. Úsměv dítěte jest sluneční paprsek domu; čím více
úsměvů, tím více paprsků a jasu. Kristus volá: »Nechejte ma
ličkých přijíti ke mně: — běda, volá-li marně. Jest to zločin
proti svatým právům Boha a Spasitele, proti duševnímu, mrav
nímu, náboženskému a velmi často i tělesnému zdraví manželů,
proti církvi a pozemské vlasti, když manželé toto požehnání boží
vlastní vinou od sebe zapuzují, když marnivá bázeň, nízká vypo
čítavost, strach před starostmi a námahou svatou svátost znesvěcují.
Křesťanští rodičové! Vidím Boha jako kdysi ve Starém Zá
koně, jak k vám v den vaší svatby přistupuje a slavnostně jako
kdysi k vám praví: »Svědky vzývám dnes nebe i zemi, že jsem
předložil vám život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvoliž tedy
život, abys i ty živ byl i símě tvé a miloval Hospodina Boha
svého a poslouchal hlasu jeho a přidržel se he.< (Deut. 30,
19. ZO.)

Jak smutně čte se často zpráva v těchto válečných dobách:
Náš jediný syn, jediné naše dítě padlo. Padl syn tvůj, slast srdce
tvého, předmět všech tvých nekřesťanských starostí, útěcha tvého
stáří, a vám starým rodičům zůstane jenom prázdnota domu
vašeho, zármutek a snad i nejtrpčí výčitka: jediné dítě naší
vinou! Jest to jako soud boží: >Ať jsou děti jeho vydány v za
hynutí: v jednom kolenu budiž vyhlazeno jméno jeho. Přijdiž
na pamět nepravost otců jeho před obličejem Hospodinovým:
a hřích matky jeho nebuď shlazen.: (Žalm 108,13.14.)
Než odvraťme se od tohoto smutného obrazuí Požehnaní
budte rodičové, kteří v této vážné věci řídí se jen dle svého
svědomí a bázně boží. Na nich splní se slovo sv. apoštola: »Zdaž
nevíte, že. .. nejste svoji? Neb koupeni jste za velikou cenu.
Oslavujtež a noste Boha v těle svémíc (I Kor. 6, 19. ZO.)
Díky vám, nejvřelejší díky naší vlasti vám, křesťanští rodi
čové, jejichž synové jako železný val venku v nepřátelské zemi
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stojí a nevyslovitelnou bídu bojiště krví a životem svým od naší
domoviny odvracejíí Naše krvavé oběti nechat budoucím poko
lením hlásají svatost a čistotu rodinného života, nechat jsou pa
mátníkem křesťanské obětavosti, hrdinnosti a příkladem k násle
dováníl »Pokolení spravedlivých požehnáno budex (Žalm 111, 2.)

3. Láska Kristova k církvi jest konečně
věrná láska.
Zádná moc na světě nedovede Krista od církve odloučiti.
Tato věrná láska Kristova musí i ve »veliké svátosti: manžely
spojovati, až je smrt rozloučí. Tak nezná tedy církev rozloučení
platného manželského sňatku, tím méně připouští druhé oddavky
za živobytí druhého manžela. »Co Bůh spojil, toho člověk ne
rozlučuj la (Mat. 19, 6.) Na tomtobožím zákoně nemůže nic mě
niti pozemský zákon a pozemský soudce. Nikdo nemá moci nad
touto »velikou svátostíc. Toho se církev, »sloup a základ pravdyc,
pevně držela proti královským hříšníkům jako ]indřichovi VIll.,
jako proti obyčejnému dělníku. Pohnutlivé obžaloby, že neroz
lučné jho manželství potlačuje, ano, jak někteří zástupci a zá
stupkyně tak zv. moderního manželství tvrdí, znemravňuje, ať si
na svou vlastní adresu podají. Bůh ani církev nejsou vinny, když
nad vstupními dveřmi mnohých manželství velikými písmeny
psáno jest: peníze, zaopatření, postavení, marnivost, lehkomysl
nost, vášeň, klam a všechno jiné, jen ne víra, naděje, láska, ži
votní vážnost a sebekázeň. Kdo se proviní proti svatému zákonu
božímu, musí následky toho snášeti. Můžeme ho litovati, když
trpí a se kaje. Ale žalmista má pravdu, když dí: »Spravedlivý
jsi, Bože, a spravedliví jsou soudové tvojil< Žalm 118, 137.)
Věrná láska dokazuje se především v neštěstí a navštíveních
životních. »Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni.c
(Efes 5, 25.) Láska a kříž — jak vřele spolu souvisí a jak něžně
spojují křesťanské manžely nerozlučitelnými pouty. Tato láska
nestojí v den svatby na nejvyšším bodu, nikoli, v hodině strasti,
u lože nemocného, v hodině smrti slaví nejvyšší zdokonalení.
V argonském lese pokrývá měsíc jako rubáš bledý obličej mla
dého hrdiny. Pravice jeho drží ještě při smrti křížek a jeho levice
podobiznu jeho zbožné ženy a malého dítěte, v jehož obličeji
]SOU tahy otcovy nesmazatelně vyznačeny. Co asi cítilo srdce
křesťanského manžela a otce, když při smrti puklo? Byla to
obětavá láska Kristova na kříži. JLSt to smýšlení, které veliký
muž vyjádřil, když stáhl z prstu prsten a podal jej manželce se
slovy: Neznal jsem jiné lásky než k Bohu, vlasti a tobě.
Kéž by mohli všichni křesťanští manželé v té důležité hodině
s dobrým svědomím takto smýšleti a mluvitil
»Veliká svátost v Kristu a jeho církvi: stojí na konci dnešní
řeči ve své celé vznešenosti a významu před očima. Ale také
stojí nám před očima veliká propast, která se namnoze otevírá
mezi skutečností a manželstvím, ve světle víry pojatým. Vezměte
si příklad ze svaté, plodné, věrné lásky Kristovy k církvi, nikoli

—134_
z nízkých a lebkomyslných moderních pojmů o manželství. Ježíš
a Maria mají zůstati v našich rodinách. Kříž Kristův a obraz
Bohorodičky ve vašem pokoji budiž vám ve dne i v noci hla
sitým kázáním o »veliké svátostic. A kdyby někdo při zpytování
svědomí dnes žalovati musil: Bože, kolik toho mám na svědomí!
Jak to může napraviti? Křesťanský otče, milá matko, dívej se
s pravou lítostí na nevinné duše svých dítek; zachovej je Spa
siteli, který ti je svěřil a chraň je před podobnými zkušenostmi,
které duši tvou tíží; mluv se Zacheem: »Pane, jestliže jsem po-
chybil (v mládí a při výchově), když jsem tě ošidil o nejkrás
nější perlu, o nevinnost duše své. navrátím ti to čtvernásobně
v duši dítek svých.< (Luk. 19, 8.) Potom bude každoroční vý
roční den svatby tvé, porom bude stříbrná a zlatá svatba tvá
potvrzením a upevněním velikého požehnání božího, jak Hospodin
řekl Tobiášovi: (9. 9—11.): »Požehnej tě Bůh israelský . . . a at
jest praveno požehnání na manželku tvou a rodiče vaše a ať
vidíte syny své a syny synů svých až do třetího a čtvrtého po—
kolení a budiž símě vaše požehnáno od Boha israelskébo, kterýž
kraluje na věky věkůvm Amen.

Neděle třetí po Zjevení Páně.
Dle Dra. A. Kz'esera.

Čistota a válka.
„Chci, buď čiste Mat. 8, 3.

V dnešním evangeliu stojí božský Spasitel jako veliký dobro
dinec a divotvorce lidstva na smrt nemocného před námi. Vidíme
ho, jak služebníka setníkova ve vzdálenosti pouhým slovem uzdra
vuje; vidíme ho státi před malomocným; vidíme, jak vkládá na
něho svou laskavou, uzdravující ruku a k němu praví: »Chci, buď
číst.: A ihned uzdraven jest od svého malomocenství.
»Chci, buď čstla Toto slovo Spasitelovo není jen slovo jeho
všemohoucnosti, nýbrž i přikázání jeho svatosti. Bylo kdysi na
Sinaji za blesku a bromu jako šesté přikázání boží prohlášeno.
Dnes ve válce za hřmění děl prohlašuje se opětně jako vůle boží:
»Chci, buď čistí: Ano, tak hlas boží doléhá dnes na naše uši a
svědomí.
I chci vám dnes toto slovo boží, tuto vůli boží: »Chci,
buď čistlc vyložiti. Chci vám ukázati, co všechno toto přikázání
od vás vyžaduje a v čem tento požadavek odůvodněn jest. On.
který nám čistotu přikazuje, kéž nám ji také propůjčí silou své
milostil
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Pojednání.
I.

Ruka boží těžce nás zastihla v navštívení války; ale jako ve
všech navštíveních tohoto života chce Pán i v této strasti nejen
trestati, ale uzdravovati a smiřovati. A přiznejme se jen: i my
jsme potřebovali uzdravení; i my, i lid náš byl před válkou těžce
nemocen ; nebezpečná nemoc naše, smrtelné malomocenství na těle
našeho lidu, byla hrozná nevázanost, nečistota a nemravnost, která
ve všech kruzích a ve všech odvětvích vždy drzeji vystupovala a
ve veřejnosti se šířila. jak prozíraví muži s bolestí pozorovali a
varovali před stále rostoucí nevázaností i u našeho lidu, před roz
pustilostí mládeže a otrávením manželského života, před nesty
datostí výtvarného umění, před hanebnou literaturou, před bio
grafy, divadly, kde se cizoložství vychvaluje, před nestydatými
tanci a nemravnou módou. Nebyla to stále hnisající rána na ži
votě našeho liduPA nechtěli jsme to viděti,úechtěli jsme varovný
hlas slyšeti. Tu užil Bůh jiných prostředků; přišla válka, a ve
válce položil Bůh na nebezpečnou ránu řezající, ale i uzdravující
ruku. Tu stojí jako veliký lékař před lidem, na malomocenství
nemravnosti nemocným, a praví i k našemu lidu:
lide, chci,
buď čistl Poslechněme alespoň nyní ve vážné době války toto
svaté přikázání boží. Ano, poslechněme a rozumějme, čeho Pán
tímto slovem od nás vyžaduje.
Stojí před našimi dětmi a praví: Chci, buďte čistyl Ano, co
chce Pán od dětí jiného než čistotuPDítěanevinnost náležejí do
hromady, srdce dítěte má býti nevinné, ruka jeho čistá, Proto,
milí rodičové, plňte tuto vůli Páně, zachovejte dítky své v čistotě;
otevřte oči a dávejte pozor na ně, na jejich činy a hry, na jejich
soudruhy, na jejich četbu a psaní.A vy, milé dítky, dávejte samy
pozor na sebe; když samy na sebe pozor nedáte, nepomůže nic
péče jiných. Zachovejte čisty svoje oči, uši, ruce a poslouchejte
vždy, jak k vám Pán praví: »Chci, buďe čistylc
S tímto slovem stojí Pán také před vámi, dospívající mládeži,
před vámi, milí jinoši a panny. Zvláště k vám volá: »Chci, buďte
čistilc Ve vašem věku hrozí zvláštní nebezpečí této čistotě, tu se
probouzejí spící vášně a připravují těžký a horký boj. Ve vašem
věku zjevuje však čistota svůj nejvyšší jas, svou největší krásu.
Co je krásnějšího než mladý muž s 'nezkaženým srdcem a nezka
lenou mravní silouPCo je krásnějšího než čisté pannenské oko a _
nezkažené panenské srdce s nepřekonatelnou silou a čistým zá
palem panenské lásky k Bohu a k bližnímu? Cistota jest tedy
silou a ctí mládeže, proto ji zvláště platí slova Páně: »Chci, buď
čistlc Buďte čistí v myšlenkách a žádostech, čistí v rozmluvách
a skutcích, čistí při schůzkách a společnostech, čistí v mladistvé
lásce, čistí na těle i na duši. Zachovejte toto slovo Páně ve svém
krásném mládí !
Týká se toto slovo Páně také vás, milí muži a ženy? Platí
i manželům s_lovo: »Chci, buďte čistílc Ovšem že, neboť jen 2 či—
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stého manželství mohou vycházeti čisté děti, čistá milá mládež.
Proto platí slovo to i vám. A víte také, co vám toto slovo po—
roučía co vám zakazuje. Zakazuje vám každý zločin proti svatým
cílům manželství, poroučí vám svatou věrnost až do myšlenek a
žádostí, poroučí čistotu, uctivoua obětavou lásku manžela k man
želce v dobrých i zlých dnech, i ve dnech nemoci až do smrti.
»jak krásné jest čistotné plémě ve skvělosti, nesmrtelná jest za
jisté památka jeho, nebot iu Boha známé jest i u lidí.< (Moudr.
4, l.) Manželé, kteří v takové manželské čistotě žijí. jsou nesmr
telnt ve své památce. Proto bud vám svato slovo Páně: »Chci,
buďte čísti!
Tak platí toto přikázání čistoty pro každé stářl a pro každý
stav, a pro každého jednotlivce v každém stavu. Spasitel stojí
před každým a dí: »Cbci, bud' čistí: a poroučí nám tím čistotu
v myšlenkách a žádostech, ve slovech a skutcích, na těle i na
duši. To jest svatá vůle boží, jak sv. apoštol Pavel (I. Thes. 3,
3 d.) píše: »To jest vůle boží, posvěcení vaše, abyste se zdržo
vali od smilství, aby jeden každýzvás uměl nádobou svou vlád
nouti v svatosti a ve cti, ne v náruživosti žádosti jako pohané,
kteří Boba neznají.: To jest vůle božíl
II,
V čem jest tato svatá vůle odůvodněná, proč máme čísti býti
a čistě žítiř Toto svaté přikázání zakládá se hluboko v naší při
rozené a nadpřirozené důstojnosti.
Povinnost čistoty zakládá se v naší přirozené lidské důstoj
nosti. ]sme lidé, a proto nejsme jako zvířata ovládáni a puzeni
temnými pudy přirozenosti, nýbrž královsky máme vládnouti mocí
svobodné vůle. Tuto lidskou přirozenost hlásá první stránka písma
sv. Praví nám, že jsme stvořeni k obrazu božímu, který je Pánem
nebe a země, a proto dokládá: Panujte! člověk má panovati v říši
přírody. Clověk má panovati, jak v přírodě jej obklopující, tak
i ve vlastní přirozenosti s jejími pudy a silami. To znamená: člověk
má panovati Tuto důstojnost zachovává jedině čistý člověk; ne
čistý člověk však odhazuje své žezlo panovnické a snižuje se za
otroka, za otroka vášně. Ký div, že s čistotou zabazujei důstoj—
nost lidskou, že nečistotou i život v těle i v duši v nejhlubším
kořeni se napadá a hnije; také není divu, že čistotou i přirozený
život těla a duše ve zdraví a čerstvosti se udržuje, se povyšuje
a zušlecbtuje. Tak zakládá se přikázání boží o čistotě již v při
rozené důstojnosti lidské.
Jsme však více ještě nežli pouzí lidé, jsme křesťany, a máme
jako křesťané nadpřirozené důstojnosti, ale tím také ještě více po
hnutekkdokonalé čistotě.Máme jako křesťané nové jméno, které
nám ještě více povinnost čistoty ukládá. Ve Zjevení píše sv. jan
(2, 17.): »Kdo má ucho, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kterýž
zvítězí . . . dám kamének bílý a na kaménk'u napsané jméno nové,
jehož nikdo neví, leč kdo jej přijímá.<< To neplatí jen o onom
světě, to platí také již o měšťanech království božího na zemi
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Všichni ti dostali na křtu sv. nové jméno. Znáte toto nové jméno,
tuto svou důstojnost křesťana? Duch sv. vylít jest do srdcí na
šich a volá v nás sladké jméno: »Otčec a dám svědectví, že jsme
ditkami božími. Ano, to jest naše nové jméno, nová důstojnost:
jsme dítkamí božími. Jako dítky boží jsme podobni Bohu, po
dobní Synu božímu jako jeho bratři a sestry, účastni jsme i bož
ské přirozenosti, jak píše sv. Petr ,(2, 1. 4.). Proto však také mu
síme se varovati škodlivých vášni, musíme duši tak omilostněnou,
čistou zachovati a pamětlivi býti své vysoké důstojnosti. Musíme
žíti důstojně jak dítky boží. jak vznešená jest rodina, do které
jsme v milosti přijati byli: je to rodina dítek božích se zástupy
čistých nebo v pokání očištěných duší, v čele jejich Panna nej
čistotnější. Dítky takové rodiny, dítky tak čistého a svatého Boha
musí přece čistě a neposkvrněné žíti.
To není celé jméno naše, které jsme jako křesťané obdrželi.
Máme ještě druhé jméno, jsme údy Kristovými. Kristus nás vy
koupil svou krví, vykoupené lidstvo spojil ve velikou, duchovní
jednotu, učinil je tělem, jehož sám hlavou jest. Tak jsme rato
lestí na něm, na božském vinném kmenu, údy jeho těla. jsme-li
tím však, nemusíme-liž pak na těle i na duši čistí býti? Smíme-liž
údy Kristovy vytrhnouti z podivuhodného spojení s ním a jich
používati jako nástrojů hříchů? »Nevíte-liž, že naše těla jsou údové
Kristoviřc ptá. se sv. Pavel. (I. Kor. 6, IS.) Smíme-liž vzíti údy
Kristovy a je za služebníky hříchu bráti? Absit — to budiž vzdá
leno! Ano, to musí býti vzdáleno od křesťana, tak skvěle s Kri
stem spojeného.
ještě třetí jméno, třetí důstojnost připojuje apoštol ve svém
listě: jsme chrámy Ducha sv. Ve spojení s Kristem stali jsme se
účastnými Ducha jeho, 5 milostí dítek božích zavxtal k nám Duch sv.,
Duch Otce a Syna, vyvolil si tělo a duši naši za svůj živý chrám
a posvětil jej a bydlí v něm jako duše naší duše, jako rozdavatel
nadpřirozeného života a svaté spravedlnosti. Zdaž tu svatá čistota
nemusí býti strážkyní u vchodu do tohoto chrámu? Smíme-liž
ještě náležeti zkaženému světu, když Duch sv. k nám zavítal?
Nikoli, musíme svému novému jménu čest dělati, musíme býti ne
poskvrněnýtni chrámy, musíme Boha ve svém těle nositiaoslavo
vati; dle napomenutí sv. apoštola musíme příbytek boží v uctivosti
míti; nebot »kdo chrám boží poskvrní, toho zatratí Bůh, neboť
chrám boží jest svatý, kterýž jste vy. (I. Kor. 3. 17.) jedině taktO.
v čistotě budeme žíti důstojně dle svého nového jména, dle své
nadpřirozené křesťanské důstojnosti. Tak jest tedy přikázání boží
o čistotě hluboko odůvodněno v naší důstojnosti lidské a kře
stanské.
Proto musí slovo Páně: »Chci, buď čistí: vyvolati v nás ra
dostnou, ochotnou ozvěnu, V této tak vážné době, v lilasitém vo

lání božímknašemu svědomívtomto válečném navštívení chceme
si opět uvědomiti naše vznešená jména jako lidé a křesťané;
chceme býti pamětlivi své povinnosti, v čistotě plniti vůli boží a
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radostné Pánu odpověděti: »Ano, Pane. chceme býti čistí, chceme
v čistotě žíti. Spasitel, který kdysi ubohého malomocnébo uzdravil,
uzdraví a očistí i naši dobu, i naše duše. K němu se utíkeime
ve svých bojích, jemu ukazujme své slabosti a rány, jeho vyhle
dávejme jako velikého lékaře, jeho přijímejme jako veliký uzdra—
vující prostředek. Udělíinám čistotua s touto čistotou v každém
jednotlivci a v našem lidu obnoví naši mladickou sílu jako sílu
orla k novému, lidské a křesťanské důstojnosti odpovídajícímu
životu. Amen.

Neděle čtvrtá po Zjevení Páně.
A. Bracken

Muži a válka.
)A ai, bouře veliká stala se na moři.c
Mat. 8, 24.

Jak malý a slabý jest člověk, když jest uvržen do vln moř
ských a do bouře; to nám jasně ukazují učedníci v dnešním
evangeliu. Hledá pomoci, jako hledali učedníci pomoci u Pána;
k Panu na výsostech pozvedá člověk své ubohé srdce, jak to
činil žalmista Páně: nDivná jsou dutí moře, divný jest na vý
sostech Hospodin.: (Žalm 92, 4.) I my jsme ubozí. Bouře války
a nemilosrdné vlny bídy kráčejí pustošivé naší drahou vlastí. Kdo
nám může pomoci? Kdo nás má zachránitiř Pohlížíme s důvěrou
k Hospodinu, ale sami také chceme ruku k dílu přiložiti. Chceme
se ve tvrdé škole války učiti, co máme konati. A to chceme se
dnes obírati jen povinnostmi mužů, kteří doma zůstali. Co káže

válka

mužům? tak se dnes ptáme. Káže jim trojí věc:

I. Buďte silní ve víře!
II. Konejte věrně své povinnosti v životěl
III. Buďte zmužilí v utrpení!

Pojednání.
I.

Když učedníci prosili Pána: »Zachovej nás, hynemelc řekl
jim Ježíš: »Co se bojíte, malověrnířc Vyčítá jim malou víru,
a tím dává jim i nám, když bouře životní se nás dotknou, vážné

napomenutí: »Bud'te silní ve vířelc
Cíověk stojí často před nerozluštitelnými hádankami a zá
hadami. Ostrost jeho rozumu a síla jeho vůle nenechávají ho
vniknouti do hluboké temnosti tak mnohých tajemství lidského
života. Nestojí národ náš, nestojí národové země i nyní před
takovými záhadami? Na počátku, v introitu mše svaté, o Hodu
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božím velikonočním dívá se slavně z mrtvých vstalý Spasitel
ještě jednou na kríž a volá k nebeskému Otci slova: »Těžce
položil jsi ruku svou na mnec Podobná slova derou se i nám
ze zarmouceného srdce: »Otče nebeský, těžce položil jsi ruku
svou na nás.: Netřese se na našich rtech teskná otázka: »K čemu
tyto strasti a toto navštívenířc Zde může jen víra odpověděti
a světlo do temnoty přivésti. Jste přesvědčeni, že Bůh všechno
moudře řídí, že bez vůle nebo dopuštění jeho nic ve světě se
neděje. jste přesvědčeni, že pravdu má sv. apoštol (Řím 8,18)
když dí: »Utrpení tóhoto času nejsou rovna budoucí slávě kteráž
se zjeví na nás.—: jak sladce v této hodině zaznívá ve věřícím
srdci mužové slovo žalmisty Páně (83, 6„ 7.): »Blahoslavený muž,

kterýž má pomoc od tebe, vstupování v srdci svém spořádal
údolím slz na místo, kteréž uložill- jest radostí pro nás všechny
když vidíme, jak četní muži vstupují údolím slz na toto místo
posvátné, do chrámu Páně.
Volnomyšlenkáři chtěli zbořiti cesty a mosty, které sem do
chrámu vedou, které z času do věčnosti vedou. Jaké cesty může
dnes nevěra zklamanému světu ukázati? Co mohla našim vojínům
dáti na krvavou cestu? Co může říci nevěra chudé vdově, pla
čícím sirotkům, když manžel a otec odpočívá v nepřátelské zemi
ve společném hrobě? Ani myšlenka na hrdinskou smrt, ani smutný
pohled na vojenský kříž nedovede bolest utišiti. Oproti takové
nedostatečnosti rozumíme dobře slovům sv. apoštola: »To jest
vítězství, které přemáhá svět, víra naše.c Křesťanský vojín vidí
v tom, že ho ku praporu volají, volání, vůli boží, a s tímto vě
domím dovede i nejtrpčí věci snášeti. Toto radostné vědomí
z víry mluví ze slov, která hrdina-vojín psal svým starostlivým
rodičům: »Buďte bez starosti, umírám z lásky k Bohu a za svou
vlast.c Zarmoucené vdově pak praví víra: :Otec nebeský, který
se stará o kvítí polní, ani na tebe nezapomene.: A věz, se svými
dětmi spíná důvěrně ruce a modlí se: »Otče náš, jenž jsi na ne
besích.< Bohu díky, tolik tisíc lidí je opět proniknuto o vítězné
síle naší sv. víry.
Když měl slavný vojevůdce Laudon zemříti, shromáždil kolem
lože důstojníky, ukázal jim postavení armády a své úmysly a řekl:
>Nevěřte, jak lysí vtipkáři dnešní doby za to mají, že není Boha;
ano, jest Bůh, silný, mocný Bůh, ktecý dobré odměňuje a zé
tresce. Viděl jsem ho na vlastní oči. Bez bázně boží není možná
pravá poctivost, ani pravá udatnost. Volnomyšlenkáři jednají
zřídka od základu čestně, a v nepřátelských a jiných smrtelných
nebezpečích jsou obyčejně největší zbabělci . . . Bojte se Boha ve
svých tajných skutcích . . .a A když viděl, jak pláčí, ptal se na
přtčinu toho. »Pláčeme,c odpověděl Botta, >protože my a stát
otce ztrácíme.< »O, jsem ten nejmenší,: odpověděl. Laudon, >máte
tak málo důvěry v Boha, který jest Otcem všech? Zdaž by ne
prodloužil život můj, kdybych byl ještě k něčemu dobrý. či zdá
se vám bezmocným, aby vás chránilřc K synovci, který u lože
kleče plakal, řekl: »Vstaň, buď mužem a křesťanemlc Bouře
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zahřměla, umírající pokládal hřmění za zvuk děl. Pozdvihl se ne
pokojně; když pak slyšel, co vlastně jest, položil se, aby zemřel.
(Weiszz Světové dějiny XIV. 19.)
Našim krajanům v cizině by někdo lživě řekl: »Vaše vlast
jest válkou zpustošena.. Jak šťastni by byli, kdyby mohli přijíti
a vlast svou neporušenou viděti. Mnoho mužů bylo v cizině ne
věry, tam slýchali lživé poselství: »Vaše vlast nebeská již není,:
tak praví moderní věda. A nyní vrací se radostně, nalézají opět
svůj domov, svůj otcovský dům. Tu přicházejí jim opět na mysl
krásné doby mládí. 'Ano, to jest vítězství, které přemáhá svět,
víra naše.: Jediná víra přestojí bouře a zkoušky v těžkých do
bách našeho národa, proto slyšte napomenutí Spasitelova z dneš
ního evaugelia: »Buďte silní ve vířelc
II.

Ale víra šama nestačí; musí to býti víra živá, musí. se skutky
ukazovati, musíme žíti tak, jak toho víra žádá. Svatý apoštol
Pavel dí: »Spravedlivý žije z víry.: Víra naše ukazuje se v životě
tím, že plní své povinnosti. Proto druhé napomenutí války volá

k vám mužům:Konejte věrně povinnosti

své v životě!

Papež Pius X. pronesl jednou důležitá slova: Doba naše
potřebuje mužů. Nutnější než sociální a charitativní ústavy jsou
muži silné vůle a pevného přesvědčení. Jaká radost viděti muže,
kteří jsou nadšeni pro veliký cíl. Síla našeho národa záleží ve
svornosti a jednotě. Muži rozličného stáří. rozličného povolání,
věnují spojené síly své službě vlasti. Neměli muži před válkou
často již důležité úkoly pro stát a církev, které v pravdě jich
hodny byly? Jak jste konali tyto úkoly? Bohužel byli muži, kteří
v lidské společnosti konali práce ničivé. Zapomněli na vlastenecké
povinnosti, které, posvěceny nezměnitelným zákonem božím, uchrá
niti měly vlast naši—předvyhubením lidu. Jak smutně vypadá to
v zemi, v níž kolébka hanbou byla. Cizí národové přicházejí
a nechávají zemi tu ožebračiti, poněvadž ji schází obrana vlast
ních mužů. Co mohou dnes všeehny milodary znamenati oproti
vlastenecké oběti jednoduchého, hodného muže, který tři a více
synů k obraně vlasti do pole posílá? Již dnes se mluví, že válka
přinese mnohé změny v naší vlasti. Se sv. apoštolem volám k vám
dnes: »Renovamini spiri'tu mentis vestrae: Obnovte se duchem
mysli své !: (Eíes. 4, 23.) Toto obnovení má také platiti obrovské
práci, kterou rodinný život mužům ukládá. Před oltářem božím
byl muž ozbrojen plamenným mečem, aby jako anděl bděl u po
svátného vchodu do ráje, do křesťanské rodiny. Zdaž to nebyli
muži, kteří nestřídmosrí a požívavostí zanedbávali péči o ženu
a děti? Zdaž to nebyli muži, kteří i zevně,ší ochranné zdi ráje
bořili, chtíce rozvodem rozloučiti, co Bůh spojil? Zanechali po
sobě pole mrtvých, které sice nikoli krvi, ale slzami žen bez
právně zanechaných a opuštěných dítek prosáknuto bylo. Řekněte,
milí muži, nenastává vám ve výchově mládeže veliká úloha, má-li
budoucí rodinný život obnoven býti? Částečně již zaplatili muži
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obrovský dluh, který na své pohlaví uvalili. Oněměla hnusná
pouliční píseň a za to zaznívá velebná plseň na oslavu Boba.
Uražená ženská čest nalézá smír v nejčistší lásce a nejvyšší chvále
ženy, která platí Bohorodičce. Veliké úlohy potřebují velikých
mužů. I pro sílu muže platí slova: »Milostí boží jsem, co jsem,
a milost boží nebyla ve mně marná, nýbrž hojněji než oni všichni
jsem pracoval; ale ne já, nýbrž milost boží se mnou.. (I. Kor.

15,10.)

Čím lze tuto sílu mužů udržovati? Chlebem silných. Proto
vedou cesty Páně sem k našim oltářům, ke stolu Páně. Kdysi
žaloval prorok ]eremiáš na svůj lid: »Podle počtu měst tvých
byli bobové tvoji, judo, a podle počtu cest ]erusalemských po
stavil si oltáře zahanbení, oltáře k obětování Bálůmlc Kdo po
stavil tyto oltáře a z čí řad byli služebníci Bálovi? — Zdaž nebude
to smír pro hříchy mužů, když v srdci svém postavíte oltář pro
Syna Bohorodičky? jako ona o Hromnicích, jež tento týden sla
viti budeme, nesla Krista do světa, tak máte, milí muži, býti
v pravdě Christophori, nositeli Krista častějším sv. přijímáním.
jestliže muži uzavřeně a silně půjdou k vykonávání svých
budoucích povinností, dožijeme se jako před 100 lety nábožen
ského a mravního obnovení našeho lidu. Plni radosti volali by
chom se sv. ]anem v jeho zjevení (21, 1.—5.): »Viděl jsem nebe
nové a zem novou . .. viděl jzem město svaté, Jerusalem nový,

sestupující s nebe...
všecko člním nové.:

Iřekl ten, který seděl na trůnu: »Aj,
III.

Třetí napomenutí války mužům volá: »Buďte zmužilí

v utrpenílc

I to napomenutí vyznívá ze slov Kristových: Co se bojíte,
malověrníř Bojácnost, zbabělost, nesluší mužům; proto buďte
zmužilí v utrpeníl
Bouře, utrpení přišlo na nás. Ale nebudeme hlavu věšeti, vě
douce, že, když přijde čas, Bůh rozkáře větrům a moři, a nastane
utišení veliké. Kolikrát zvláště naše vlast prodělala bouře a utrpení,
možná ještě větší než jsou nynější. Ale naši předci nezmalomysl—
něli, doufali, že Bůh nedá zahynouti nám ni budoucím.
Nuže, po příkladu předků pohlížejme důvěrně k dědici české
země, prosme ho, by se rozpomněl na své plémě, utěšil smutné,
zahnal vše zlé, prosme Marii, matku žádoucí, královnu velmo
houcí, by za nás, za křesťany, prosila Syna svého, Hospodina,

prosme i nebeské dvorstvo krásné, anděly a všechny svaté naše
zemské patrony, by nám nedali zahynouti. Amen.
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Na clen Očišt'ování Panny Marie.
K. Breitle.

Matky a válka.
»Nesli jej do ]erusalema, aby ho před
stavili před Pánem.:
Luk. 2, 22.

Vidíme dnes Rodičku boží spěchati do ]erusalema, aby tam
svého iednorozeného Syna představila před Pánem, Pánu ho obě
tovala. Vidíme tu matku přinášeti obět.
Nynější vážná doba požaduje od matek křesťanských také
mnoho obětí. »Matko, vlast volá, prosím tě o požehnání,c tak
volá kvetoucí mladík. Třesouc se dělá milující ruka matčina
znamení kříže na mladické čelo. Odchází z domova do nepřátelské
země syn, kterého matka tak vřele milovala. Matce zůstává hrozná
nejistota: Spatřím ho zase? zdravého či nemocného? Čl vykopaji
tam pro něho hrob? Ale křesťanská matka netruchlí »jako osratuí,
kteří naděje nemají: (I. Thess. 4, 12.), jest asilnou ženou: (Přísl.
31, 10 ). Proto obětuje v době válečné jako hrdinka:

I. Bohu—srdce své,

II.nouzi trpícím— ruku svou,
III.vlasti—dítě
své.

Pojednání.
I.

Veliký statek, křesťanská matko, který tipropůjčuje nad
přirozenou cenu, jest křesťanské mateřské srdce, toto srdce, které
světlo víry ozařuje, které pevné naděje naplňuje, které plá vřelou
láskou k Bohu a Spasiteli. Toto srdce mateřské obdrželo ve svá
tosti stavu manželského tajuplné spojení Krista s jeho církví za
vzor a tím své vyšší posvěcení. Srdce Spasitelovo a srdce církve
bijí stejně. Nech srdce své zníti s nimi v modlitbě. Řeč srdce jest
modlitba.

1. Velmocemi nazývají se evropské státy, které válku vedou.
Dobře. Ale nad nimi stojí velmoc, před kterou se všechno sklání,
co na nebi a zemi jest, Všemohoucí, »Král králů, Pán panujícíchc
(ZÍCV-19, 16.). Ikrálové a císařové vybízejí ve válce: n]děte nyní
do kostela, přiklekněte a modlete se k Bohu, Pánu svémulc
Modlitba tvá, křesťanská matko, činí tě spojenkyní této jediné
veliké velmocí, které se nic protiviti nemůže. Modlitba tvá je
“7011zbraní, »lebkou spasení a mečem duchac (Efes. 6, 17.). >Vezmi
odění božílc (Efes. 6, 13.) a zařad' se do branné moci, která se
modlí.
P01111POŠta přinesla krátký list:

»Pozdrav po bitvě; matko,

modlí sela Matka se modlí, to jest útěchou syna tvého na bo
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jišti. S radostí ukazoval raněný v nemocnici knězi růženec se
slovy: »Matka mi jej dala. Matka se za mne modlila.: Generál,
který jako mladý poručík byl ve francouzsko-německé válce
r. 1870, píše: »Když vidíme, jak střelná rána trupy zasahuje, jak
lidé jsou trhání, mozek a krev jejich sousedy potřisňuje . . . a při
tom vědomí máme, to se ti může státi zrovna tak — to jde přes
sílu lidskou; míníme, že musíme utéci odtud, z toho pekla. A vždy
opět musíme si říci: Musíš tady zůstati, přísahal jsi to Bohu na
prapor. Nic ti nepomůže, zemříti můžeš, ale zůstati musíš . . . To
ponechá jen jediné: náboženství. Pravím to otevřeně — at se mi
posmívá, kdo má k tomu zmužilost — když jsem pociťoval, že
'to jde s mým držením ke konci, sáhl jsem po medaili Rodičky
boží, kterou mi v Kolíně drahá ruka dala, jako po kotvě —
a kotva mne držela.:
'
2. Křesťanská matko, modli se, modli se s důvěrou, ode
vzdaností do vůle boží a vytrvale! Pohltď na Rodičku boží, jak
se modlil Modlete se společně v rodině opět, jak se dříve dě
lávalo. Modlete se k andělům strážným vašich synůl Možno—li,
nechat každý den někdo z rodiny jde na mši svatou; modlitbou
nebe pronikající zůstane obět mše sv., nebot zde se s námi modlí
ten, jehož Otec vždycky vyslyší; (jan 11, 42.) Obětujte pilně
sv. přijímání také za své syny'na bojišti!
Modlete se, obětujte, choďte ke stolu Páně, křesťanské matky,
vaše nábožné skutky viděl napřed ve svém velikém plánu spa
sení ten, který řídí bitvy. I když nemůžete býti svým miláčkům
na blízku a jim věnovati své mateřské služby v nejtěžších ho—
dinách, potěšte se se sedmibolestnou Pannou Marií: dnes po prvé
pociťuje první bolest, první meč ji proniká dle slov starého Si
meona: jiný mečji pod křížem pronikne; stála pod křížem, mo
dlila se, obětovala, cítila sebou, jako královna mučedníků, obě
tovala srdce. své Bohu k vykoupení lidstva.
>At u kříže s tebou stojím,
v nářeku se s tebou spojím
nad Synem milovaným.:
(Stabat Mater.)
Il.

1. Srdce — Bohu, mateřskou ruku -—trpícím, nemocným a
raněným vojínům.
»Od moru, hladu a války, vysvobcd nás, Panel: modlí se
církev. Nyní rozumíme, co tato prosba znamená. Ohromných
\obětí na penězích, statcích a krvi vyžaduje tato válka. Mocné
ceny národohospodářské jsou zastaveny. Obchody, řemesla, prů
mysl váznou. Veliká část lidí bez práce, bez chleba. Zašetřené
peníze vyčerpány. Obluda hladu a bídy dívá se oknem do svět
nice a nechce .se dáti zaplašiti. Počet vdov a sirotků roste každým
dnem.
Křesťanská matko, měj otevřenou ruku a otevřené srdce
v těchto dnech, když tě Bůh postavil do lepších okolností. Čti
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chvalozpěv Ducha sv. na statečnou ženu v knize Přísl. (31, ID.—BOJ:
»Ruku svou otevřela nuznému a dlaně své vztáhla k chudémum
Ráda krmí zámožná paní chudé dítky vojínů u svého stolu, za

městnává ráda chudou pradlenu nebo dělníci, platí hotovými
a přesně krejčímu. obuvníku atd., moudře v domácnosti se uskrov
ňuje, zanechává zbytečných, byt i oblíbených požitků, přidržuje
dívky a dcery k pilnému pletení a vyšívání pro Červený kříž.
»Zena silná hledala vlny a lnu a dělala dle umění rukou svých . . ._
v noci vstala . . . přepásala silou bedra svá a posilnila ramene
svého . . . neubasne svíce její v noci, ruku svou vztáhla k silným
věcem, a prstové její uchopili vřeteno . .. plátno drahé udělala
a prodala je a pás dala Chananejskému . .. patřila na stesky
domu svého a chleba zahálčivě nejedla.< (Přísl. 31, 10.—31.)
2, Válečné doby jsou doby pokání. »Co se tělu odejímá, má
se obětovati na oltář lásky,: praví papež Lev I. v řeči o postu.
Proto mají přijiti v oběh pro chudé všechny ceny, které dosud
v požívavosti, hře a sportu, v marnotratnictví, v znesvěcování
dne svátečního zastaveny byly. Pryč s módou, zdraví, všechen
cit pro krásu, ženskou cudnost a čistotu podkopávající! jaké to
pohoršení: tyto módní ženy v křiklavých barvách 'v tak vážné
době! Zpět k jednoduchosti a mravnosti! Emancipace od nesty
daté cizácké módy! Ci chceme Boha vyzývati, by přišlo, co
Isaiáš prorokovalř (3, 16. a 17. 25. a 26.): »I řekl Hospodin:
Protože se pozdvihly dcery sionské a chodily s vytaženým krkem,
a pokynujíce očima chodily a plesaly . . ., oblysí Pán vrch hlavy
dcer sionských a Hospodin vlasy jejich obnaží . .. Nejkrásnější
také muži tvoji mečem padnou a silní tvoji v boji. A budou
truchliti a kvíleti brány jeho, a zpustlý na zemi seděti bude.—:
3. Daleko otevřenou ruku konečně našim zmužilým vojínům
ve zdravých inemocných dnech! Křesťanské matky prokazují
vojínům, kteří místem se ubírají, totéž, co by si přály, aby se
jejich synům prokazovalo. Raněným vojínům pak zvláštní péči
a lásku! Tisíce leží v nemocnicích, krváceli pro nás. Tisíce žen—
ských rukou pracuje a pečuje neúnavně o raněné. Křesťanská
matko, jestliže syn nebo manžel tvůj požívá těchto dobrodiní
křesťanské lásky daleko od domova, když ho tam matka nebo
sestra ošetřuje, potěšuje a v těžké hodině pomáhá, viz, dělá to
na místě tvém, ve jménu tvém. jdi a čiň podobně!
III.

Srdce — Bohu, ruku — nouzi, dítě — vlasti.
1. Vlast, milé slovo! Vlast, drahé, svaté slovol V míru
oplodňována potem dítek svých, ve válce hájená krví synů svých.
Vlasti, nemáš takou cenu, aby křesťanská matka neobětovala ti
to nejdražší, dítě své? Vlast naše je ohrožována na mnohých
místech. Ale tu se naši zdatní synové postavili jako mocná bašta,
a mnohá krev tekla k obraně naší vlasti. Čest budiž proto našim
zmužilým vojínům! Mnozí s křížem táhli do boje, v zástupech
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před bojem přistupovali ke sv. svátostem, jak mnohým bylo
toto sv. přijímání jako pokrm na cestu do věčnosti.
2. »Duch jest, kterýž obživujec (Ian 6, 64.), to platí i o vo
jínu. Duch víry, důvěry v Boha, citu povinnosti. mravnosti, obě
tavosti rozhoduje v první řadě ve válce. Tento duch jest věnem
: křesťanské rodiny, dědictvím křesťanské výchovy rodičů a zvláště
matky. Jak vznešená jest křesťanská matka, když na ni 5 tohoto
hlediska pohlížemel Klade neviditelné, ale celek nosící kameny
náboženství a mravnosti do života lidu: »Povstali synové její
a za nejblahoslavenější ji vyhlašovali, i muž její, a chválil ji.
Mnohé dcery shromažďovaly bohatství, tys převýšila všecky.
Oklamavatelná jest milost a marná jest krása: žena, která se bojí
Boha, tať chválena bude.: (Přísl. 31, 28.—30.)
A ještě myšlenka o matce a válce, a to vážná myšlenka.
S pýchou můžeme dnes ještě hleděti na naše rodiny, dětmi po
žehnané — byť i ne ve všech krajích naší vlasti a ve všech sta
vech. Vždyť některá matka postavila 3, 5, 7 synů do boje. Komu
tedy děkUje vlast naše za svou důvěru v budoucnost, za své
vojsko, za své reservy? Vaší manželské čistotě, vaší křesťanské
obětavosti, vaší lásce k dětem, krvi vašeho srdce. A když zvítě
zíme, můžeme říci hlasitě: »Naše vítězství jest vítězství křesťanské
matkylc Ve svých synech zasloužila jsi si nejen blaženost, nýbrž
vykonala jsi i veliké vlastenecké dílo. Ale běda vlasti naší, kdyby
francouzská soustava dvou dětí měla u nás zavládnouti, kdyby
naše matky v požívavosti a zizkuchtivosti častějšímu mateřství se
vyhýbaly! A jaká bolest, jaké výčitky, když jediný syn, jediný
vinou tvojí, padl! Jak vysoké statky jsou v nebezpečí: svatost
manželství, čest muže, důstojnost ženy, zdraví rodiny, právo dí
těte, blaho lidu a budoucnost vlastil Proto udržujte manželství
ve svatosti, konejte věrně svou manželskou povinnost, berte ji
na sebe zmužile a s pevnou důvěrou v Boha, nedejte se v ní
zviklati lživými výhodami, špatným příkladem, zlou žádosti
vostí těla!

Matky a válka!

Mnoho hrozného obsahuje spojení toto,

ale také mnoho povznášejícího a potěšitelného. Mateřská láska
zakouší ve válce nejtěžší zkoušky, slaví však také nejskvělejší
vítězství. Křesťanská matka rozumí slovu božského Spasitele: »Kdo
otce nebo matku více miluje nežli mne, není mne hoden.: (Mat.
10, 37.) A proniknuta tímto duchem křesťanského hrdinství obě
tuje své nejvyšší statky Bohu v modlitbě, své nejlepší statky
v lásce, nouzi, svůj nejmilejší statek, dítě své, vlasti. Má v sobě
něco z ducha hrdinského starokřesťanské matky, která ještě nej—
mladšího syna k místu mučednictví nesla, když sám jíti nemohl,
aby se svými hrdinskými bratry společnou korunu mučednickou
obdržel. Ví, že vše, co obětovala, i padlého syna, opět v životě
věčném obdrží, kde »Bůh setře všelikou slzu s její tváří:. (Zjev.
7, 17.) Amen.

„5334.
Rádce duchovní.

10
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Neolěle druhá po Zjevení Páně
& na slavnost Nejsvět. Jména Ježíš.
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

Proč Spasitel tak mnohým manželům nežehná?
1. Konáme dnes slavnost Nejsv. jména ježíš, mimo které
jméno není dáno lidem žádné jiné jméno pod nebem, skrze něž
bychom měli spasení býti; a v němž jedině, aby každá koleno
klekalo. nebeských, zemských i pekelných (Filip. 2, 10). A v dnešní
den káže církev katolická předčítati také evangelium, v němž vy
pravuje se o tom, kterak Pán ježíš to své jméno počal veřejně
oslavovati skrze zázraky. I jest ku podivu, že první svůj zázrak
učinil právě o svatbě, kde proměnil vodu ve víno.

Proč šel Pán ježíš i na svatbu?

Snadpro dobré

najedení a napitlř Zajisté, že nikoliv! Vždyť přišel na svatbu lidí
nemajetných, kterým ani s důstatek vína pro hosty nezbývalo.
Pán Ježíš nešel tedy na svatbu pro nějaké tělesné rozkoše, ale
aby slovem i skutkem svým poctil řádně uzavřený sňatek man
želský; a aby nabyl příležitosti, li_dpoučiti, že Bůh ani slušného
obveselení ducha nezabraňuje.
Pán Ježíš chudé novomanžely při jich radostném dni sám
navštívil, aby jich potěšil, a jim i požehnal. Proč nečiní tak ale
manželstvím všem?
Poněvadž.všichni snoubenci nechovají se tak, aby Pán ježíš
mohl skutečně i hostem jich býti.
Když ale Bůh manželům nežehná, manželství jejich bez po
žehnání božího nebývá na zemi nebem, ale často — pravým
peklem! Mnohému manželi záhy zbývá z manželství jen ten
zbytek ——
želst ví, ježto Bůh nedodává mu v něm vínak obve

selení,ale jen -—štoudve

utrpení!

2 I bývá v manželství nezdařeném rovněž što u dví še st,
jen že Bůh vody v nich nepromčňuje ve víno sladkostí!
A které jsou to?
a) Sto 11d e v o m r zení. Takovou záhy vyprazdňují manželé
takoví, kteří nevstupují do manželství z lásky k rodině, kterou
by vychovali pro Boha; ale jen z tělesné žádosti, aby té volně
hověti mohli. Když takovým pak čas líbánek minul, a tělesná
žádost oslábla, nadcházejí jim dnové, o nichž praví, »nelíbí se
nám; na místě vína rozkoše pijeme jen vodu omrzení a jíme
chléb utrpenícl
b) Jiná štoudev v nepodařeném manželství jest što u d e v

nepokoje

a nevůle,

jež stává podle štoudve prvé. Z tako

véto pijí tací manželé, kteří se dali oddati, aniž by se k sobě
hodili; a kteří do manželství přinesli snad peníze i jiné statky,
ale nikoliv bázeň boží. Když manželé takoví, k sobě se nehodící,
byli po nějaký čas smyslných radostí užili, k nimž prostředky
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mají, počínají se'jeden druhému protiviti i ošklivěti; a naskytne-li
se pak dosti malé nedorozumění, rozněcuje se ihned prudký hněv
mezi nimi, jednota jich manželská povoluje, nepokoj a nevůle
nastávají. Snad se zase usmíří; ale při nepatrné příležitosti hašteří
se znova, a výčitky činí jeden druhému pro nedostatky, kterých
byl dříve při něm neznamenal. Sám chyb vlastních žádný do
znati nechce, a proto ani na mysl mu nepřipadá, aby jich odlo
žiti se snažil; a tak jsou stálé podněty ku vzájemné nespokoje
nosti, jednou z té, po druhé z druhé strany. Proto pravil také
jistý mudrc: »Mnozí manželé mají mimo den oddavek veselý den
ještě jen jeden jedinký; a tím jest den, když jeden z nich druhého
doprovází k hrobulc
_
c) Třetí štoudev v manželství nezdařeném bývá štoudev
m a rn o t ra t no st i, které jeden nebo druhý manžel z omrzení
anebo z nechuti k druhému pak rád se oddává. Když muž při
svárlivé ženě pokoje nenalézá, snadno hledá útěchu jinde, tu
v hospodě, při jídle, pití, karbanu a jiných nevhodných zábavách
Při tom zanedbává povinností stavu svého, nebo koná je jen
s nechutí a nedbalostí, a často za jediný den více utrácí, nežli
vydělá za celý týden nebo měsíc. Zena pak vidouc, kterak muž
nedbá, ale iehkomyslně utrácí, stává se též nedbalou i línou,
opomíjí náležité péče o děti i domácnost. Tak společného jmění
stále ubývá, až dostaví se trudná chudoba, jak předpovídá prorok
Ezechiel (12, 19.): »Chléb svůj v pečlivostí jísti budou, a vodu
svou ve_zpuštění píti budou.:

d) Ctvrtá štoudev v manželství nezdařeném jest što u de v

žárlivosti.

Kde zavládla mezi manžely žárlivost, odtud vy

stěhovala se všechna spokojenost. ]de-li jeden z domu, druhý
stává se nepokojným doma. Dohaduje, kde se asi spolumanžel
nachází, s kým asi rozmlouvá, kdo se naň usmívá. Každé ne—
vinné slovo vykládá si křivě; a poštěvači, kteří se všude snadno
nacházejí, dodělají ostatní. Jestliže ale manželé takto sebe na
vzájem stále podezřívají, nepokOjem se užírají, co bude z jejich
dětí? Kterak naučí se, aby rodičů svých ctily a jich poslušnými
byly? jestliže otec matku před dětmi haní nebo podezřívá, a matka
činí tak otci dítek svých: kterak je naučí, aby byly k nim uzna
lými, šetrnými, laskavýmiř

e) Ze štoudve žárlivosti odtéká tedy voda utrpení do štoudve

páté,štoudve

to mrzutostí

a strasti,

ježplynouro

dičům z nedbalého vychování dítek. Děti, které se lásce od
rodičů nenaučily, také jim ji neprokazují, jsou břemenem rodičům
i příbuzenstvu, otravují rodičům stáří, na místě aby jim radost
i útěchu poskytovaly. Moudrý Sirach dí (22, B.): »Hanba otcova
_jest ze syna nezvedeného; dcera pak (nezvedená) v umenšení
bude . . . . k pohanění bývá ottia (a ovšem i matce).
f) Šestá štoudev v manželství nezdařeném jest konečně

štoudev nemoci a smrti jednoho nebo druhého.

Jak je ti muži, když ti žena stále postonává. Nepracuje, třeba
přijednávati za peníze posluhy na vaření, úklid, prádlo a jiné
*

—148—
domácí práce, anebo musíš je z části konati sám. Tím ubývá ti
času na výdělek a dostavuje se nouze. Podobně a snad i hůře
jest ženě, když churaví jí muž, a nemůže vydělati na domác—
nost. Stůně-li ale dítě, a svíjí se na lůžku svém, cítí bolesti jeho
rodičové oba spolu měrou nejhojnější. Dostaví-li se pak smrt,
nebývá nářků téměř ani konce!

3. Co porn ůž e 0 štoudvích utrpení v manželství nezda

řeném uvažovatiř

Kdo jest svobodným,

má o těchto štoudvích utrpení

v manželství bedlivě uvažovati, aby se jich, pokud to v tomto
slzavém údolí světa vůbec možným jest. mohl uvarovati. Svobodný
člověk nemá tedy lehkomyslně ve stav manželský vstupovati,
v němž může se tolik zklamání dožití; ale má bedlivě uvažovati.
zdali že člověk, s nímž v manželství chce vstoupiti, dle svých
duševních i tělesných vlastnostíjest k tomu způsobilým, aby mu
pozemský život šťastným anebo aSpoň snesitelným učiniti mohl.
Za tou příčinou má se také raditi s rodiči a s jinými moudrými,
zbožnými lidmi; ale zejména má prositi Boha, dárce všeho dobrého,
za osvícení rozumu, aby dobře volil, pro čest boží i blaho vlastní.
Nehleď na pěkné líčko, nebot brzo zvadne; nehleď na peníze,
neboť snadno se rozkutálejí, ale hled na zdraví a ctnost, jež
jedině manželství šťastným učiniti mohou. Připravuj se ale i sám
životem ctnostným na stav manželský, aby Pán Ježíš mohl při
jíti na svatbu tvou, a požehnati tobě!

Kdo ale jsi již manželem,

a nešťastně jsi zvolil, snášej

trpělivě kříž, který jsi si dobrovolně uložil; pykej kajícně za
lehkomyslnost svou, a pokud na tobě jest, odklid vše, co ti
nepokoj se spolumanželem působí. Vychovej pak i dítky své
zbožně, aby jednou lépe volily, nežli tyl Tak i ty na přímluvu
Bohorodičky obdržíš tu milost, že Pán ]ežíš promění štoudev
utrpení tvého ve sladké víno zásluh pro přeblažený jednou život
v nebesích. Amen.

Neděle třetí po Zjevení Páně.
Odkud pocházejí a kam vedou nemoci?
>Uzdraven jest služebník v tu hodinu.:
Mat. 8, 13.

Dva nemocné uzdravil Pán ]ežíš dle slov dnešního evangelia.
Mezi všemi zly, které lidi stíhají, je nemoc nejčastější. Ne všichni
hladoví, ale skoro všechny stíhá nemoc, a často jest to nemoc,
která smrtí končí. Proto také shledáváme, že největší počet ne
štastníků, jimž Kristus Pán pomohl, byli nemocní.
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Proč je tolik nemocí mezi lidmi? K čemu jsou nemoci.
to chci dnes odpověděti a to:

l. Odkud nemoci pocházejí? a

Na
—

II. Kam vedou?

Pojednání.
I

Moudrý Sirach (38, 15.) dí: »Kdo hřeší před obličejem toho,
kterýž jej učinil, upadne v ruce lékařů : Nemoci pocházejí tedy
ze hříchu, a to v jistém smyslu všechny.
Všechny nemoci totiž pocházejí z prvotního hříchu. Když Bůh
první lidi stvořil, byli dobří a svatí. Dokud byli Boha poslušni,
bylo těloi duše poslušno a nepůsobilo jim bolestí. Nevěděli nic
o nemocích, o bolesti zubů, hlavy a jak se všechny nemoci jme
nují. Tak by bylo zůstalo, kdyby byli zůstali poslušni: bez bolestí,
bez nemocí byli by žili a konečně by je byl vzal Bůh do nebe
s tělem i duší, aniž by byli smrti okusili. Ale lidé přestoupili
zákon boží, hřešili. Proto se Bůh od nich odvrátil a z ráje je
vypudil. A jak byli Boha neposlušni a na duši nemocní, tak i tělo
bylo jich neposlušné a nemocné.
Bůh jim odňal dary milosti, podrobil je nemocím a smrti.
jako dary milosti pro všechny lidi obdrželi, tak je pro všechny
potomky ztratili. Od té doby přišlo na lidi veliké množství ne
mocí s bolestmi — a všichni musí umříti. Kdyby nebylo hříchu
prvotmho, nebylo by nemocí; tak pocházejí všechny hříchy od
hříchu, totiž prvotního.
Ale mnohé nemoci pocházejí ze hříchu ještě v jiném smyslu.
Prvního hříchu se dopustili první lidé, a my jsme jej zdědili. Ale
od té doby hřešili lidé dobrovolně, přestoupili zákon boží na př.
nestřídmostí, hněvem, smilstvem, leností, krádeží atd. To jsou
hříchy osobní. A z těch pocházejí mnohé nemoci,
Když bychom vyhledávali příčiny nemocí, jak často bychom
shledali, že pocházejí ze hříchu. Jděte jen do nemocnic! Jsou zde
celá odděleni, která jsou určena pro ty, kteří nepořádným životem
zdraví pozbyli. Sta, tisíce lidí ukracují si život nečistotou, smil
stvem! Mnozí nestřídmostí, opilstvím připravují si předčasný
hrob. Mnozí se rozstůňou, poněvadž z lakomstvi se přepracovali,
odpočinku si nedopřáli. Kolik lidí onemocní z tancel
Král joram pro své hříchy stižen byl nevyhojitelnou nemocí.
I král Herodes byl pro vraždu neviňátek ošklivou nemocí stížen.
Tak již samo písmo sv. nám ukazuje, jak Bůh trestá lidi nemocí
pro hříchy jejich.
Bůh posílá nemoci na lidi, aby zanechali hříšného života a
_se polepšili, nebo když se již polepšili, aby hříchy své zde na
zemi ještě odpykali.
Kolik je nemocných, raněných v nynější válce! V jistém smyslu
můžeme říci, že i tyto nemoci ze hříchu pocházejí. Neboť nepřá
telé, kteří nám válku vnutilii, hřešili zvláště proti 5. a 10. přiká
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zání božímu: Nezabiješ (vražda sarajevská) a Nepožádáš statku
jeho (chtěli nám odňati část našeho mocnářství).
Ano, mnohdy mohou nevinní upadnouti v nemoc za hříchy
jiných. Děti rodičů, kteří nepořádně žili, přicházejí s nemocí již
často na svět. Ubohé děti nemohou za to a není to trestem pro
ně, nýbrž pro rodiče.
I dospělí mohou v nemoc upadnouti pro hříchy jiných, jak
to právě v této válce vidíme. Tak služebníci, dělníci onemocní,
které prácedárci nadmíru namáhaií, kteří nenacházejí dobrého
ošetřování v dobách, kdy toho mají zapotřebí. Jmenovitě se to
může státi, když Bůh — jako v době válečné — na město, na
celou zemi sesílá nakažlivé nemoci jako trest za hříchy obyvatelů.
Tu mohou i mnozí nevinní takové nemoci dostati; ale pro ně
není to trestem, nýbrž zkouškou, kterou se stávají zbožnějšími,
trpělivěišími a jednou větší odměnu na nebesích obdrží. Něco po
dobného dal nám božský Spositel na srozuměnou, když se učed
níci o slepém od narození tázali: »Mistře, kdo zhřešil, on či jeho
rodičové, že se slepý narodich Ježíš odpověděl: »Ani on toho
nezavinil ani jeho rodičové. Stalo se to, aby zjevení byli skutkové
boží na něm: (Jan 9, 2 d.) Tak poslal Bůh často na svaté nej
bolestnější nemoci, aby ctnost jejich lépe zářila, aby sláva jejich
na nebesích se zvýšila. Jmenovitě obětovali často svatí a zbožní
křesťané své nemoci Bohu, aby se káli za hříchy svých bližních,
aby od nich odvrátili tresty boží, aby se nad nimi Bůh opět smi
loval. Vznešený muž z knížecího rodu, protestant, měl zbožnou
katolickou dceru. Dobré děvče velmi rmoutilo, že jest otec v tak
povážlivém stavu a modlila se často za něho. Jednoho dne na
padla ji myšlenka, kterou hned provedla. Obětovala totiž Bohu
zdraví své, ano i život svůj,když chce za to dáti otci milost od
puštění a pravé víry. A hle, krátký čas na to rozstonala se a
zemřela v několika dnech, otec byl však milostí boží osvícen a
přijal katolickou víru. Podobné příklady nalézáme často v životě
svatých. že trpěli své nemoci ve prospěch svých bližních.
II.

Když jsme viděli, odkud nemoci pocházejí, tážeme se, kam
vedou.
Na to je krátká odpověď: vedou buď do nebe nebo do pekla.
Dle mínění a vůle boží mají vésti do nebe ; zlobou lidskou vedou
někdy do pekla.
1. Jak vedou nemoci do nebe?
Nemoc vede člověka do nebe tím, že ho chrání před hříchy.
Jak mnohé děti umírají v nevinnosti křestní dříve, nežli mohly
hřešiti! Kdyby byly zdravé a vyššího věku dosáhly, možná, že by
byly upadly do hříchu a na věky zatraceny. Mnohý mladík, mnohá
panna jsou od maličkosti churavé nebo právě v kvetoucím věku
onemocní. Jak dobře Bůh smýšlí s nimi! Kdyby byli zdrávi jako
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jiní, byli by vtisícerých nebezpečích jako jiní, milovali by špatné
společnosti, byli by zkaženi jako jiní, ztratili by čest, ctnost, ne
vinnost a věčnou blaženost jako jiní. Takto však je Bůh chrání
a táhne je k sobě ve své milosrdné lásce. Proto praví sv. Bernard:
-Na koho Bůh nemoc sesílá, toho takořka nutí do nebe.: jak
mnohé hodné, zbožné, nemocné dítě to uznalo a Bohu srdečně
za svou nemoc děkovalo! Dívka jedna úplně oslepla a při tom
byla zcela veselá. Ano, když jí činili návrh, aby se dala opero
vati, tak že by opět zraku nabyla, zdráhala se a pravila, že ne
chce viděti, že ve své slepotě mnohého zla nevidí a svou ctnost
a nevinnost snáze ochrániti může. jsi-li tedy nemocen, sláb, ne
naříkej, když vidíš, že tvoji soudruzi jsou zdrávi a veselí — Bůh
tebe má radši. I když přiliš brzy uvadá květina života, tím dříve
a krásněji rozkvete v nebeské zahradě. I' když je tělo churavo a
slábo, íírn slavněji bude zářiti při vzkříšení.

A rodičové, kteří
máte takové děti, nenaříkejte. Lépe jest, když jsou nemocní tě
lesně, než aby na duši se pokazily. Jsou to miláčci boží a po
žehnání pro dům váš.
Nemoc chrání mnohé před hříchem, jiné od hříchu odvrací.
Sv. Ignác slýchal zajisté před nemocí častěji kázání; slyšel za
jisté častěji, že má život svůj změniti — ale neučinil tak. I uvržen
byl na postel — a hle, tu se obrátil a stal se velikým světcem.
Tu jest lehkomyslný mladík, lehkomyslná dívka, kteří nechtí od
svých hříšných známostí upustiti. Nemyslí na to, jaké nebezpečí
hrozí jejich duši. Kázání slyší jedním uchem, druhým je pouštějí.
Bůh na ně sešle nemoc. Nyní je po tanci a veselí, nyní jest po
hříšné známosti; nyní nalézá slovo kněze lepší půdu, nyní nahlí
žejí, jak bídný život vedli; nyní může květ pevného předsevzetí
vypučeti, ovoce nového, lepšího života uzráti. Svobodný mladík,
manžel byl oddán pití. Častěji si předsevzal neopíjeti se — ale
vždy se dal svésti. Nebezpečná nemoc přivádí ho k obratu a za- —

chrání jeho duši. Mnohá žena nenalézá času, na Boha mys'iti,
modliti se, starati se o spásu duše své; stále má práce, zaměst
nání, jimiž se od služby boží vzdaluje. Rozstůně se — a nyní
dostala od Boha samého čas a může se modliti a na spásu duše
své pomýšleti. Vůbec veliká je to milost, když Bůh ubohého hříš
níka nenechává náhle umřiti, nýbrž napřed mu posílá nemoc, aby
se mohl vzpamatovati.
Ale i když se někdo obrátil a zbožně a řádně žije, přece
mu nemoc mnoho napomáhá k nebi, k blaženosti. Všichni jsme
hřešili, a i když nám Bůh ve svátosti pokání hříchy odpustil,
vyžaduje přece jeho spravedlnost, abychom nevyšli z toho bez—
trestně, nýbrž abychom se za hříchy své káli, za ně dosti uči
nili. Bůh nám neodpouští se hříchy vždy všechny tresty časné,
ty musíme vytrpěti zde neb na onom světě v očistci. Tu na nás
SťSllá Bůh nemoc, a hle, nyní máme příležitost poměrně snadným
způsobem tresty časné vytrpěti; můžeme si očistec již zde na
zemi odpykati. Kdo by nechtěl raději zde krátký čas na posteli
ležeti než tam v ohni očistcovém dlouho, dlouho se trápiti?
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Nemoci nám přinášejí však nejen užitek, že můžeme zde
časné tresty vytrpěti, jaksi očistec si odpykati, nýbrž nám pc
poskytují také nejkrásnější příležitost vyznamenávati se nejvzác
nějšími ctnostmi a tak si zasloužiti velikou, velikou odplatu v ne
besích. Sv. Lidvina byla dívkou asi 151etou, když nešťastným
pádem na ledě upadla do nemoci tak hrozné a bolestné, že se to
sotva uvěřitelným zdá. Nebylo skoro zdravého místa na jejím
těle. S počátku byla také smutná a malomyslná, když vzpomí—
nala na své zdravé, veselé soudružky. Ale brzy ji naučil její
zpovědník rozjímati o utrpení Páně a své utrpení s utrpením Páně
spojovati. Nyní byla do vůle boží tak odevzdána, že nikdo již
neslyšel z úst jejích nějakou žalobu. Ano, říkala, kdyby jediným
Zdrávasem mohla'všechny své útrapy odstraniti, že by to ne
chtěla. Třicetosm let trvala její nemoc, a kdo může říci, jak
vznešené ctnosti tato šlechetná trpítelka konala, jakých zásluh si
'získala, jaké koruny si zasloužila? Když trochu čerstvé vody,
podané ve jménu Pána ježíše, když malá trpělivost, z lásky k Bohu
konaná, bez odměny nezůstane, kdo může vypočísti, jaké odměny
.Lidvina získala, která tolik let stále nejbolestnější útrapy trpěla
v pevné víře, ve věrné naději, ve vroucí lásce, ve vytrvalé trpě
livosti a radosti? Zdaž se nyní v nebi neraduje, že tolik na zemi
vytrpěla? Bez tohoto utrpení snad by nebyla do nebe přišla,
zajisté však nebyla by tak veliké slávy došla. Tak také ty nemáš
naříkati, když tě Bůh těžkou nemocí navštíví. Bůh chce, abys si
_více vydělal, abys jistěji do nebe přišel a tam větší slávy užíval.
Stěžuje si učedník. že mu mistr dává mnoho práce, aby si mohl
více vydělatiř Stěžuje si cestující, když mu kratší a jistější cestu
k cíli ukážeš, byť byla příkřejší a obtížnější? Proto také ty si
nemůžeš stěžovati, že ti Bůh poskytuje příležitost, abys si získal
více zásluh, že tě jistější a kratší cestou k nebi vede.

Nemoc nám konečně poskytuje také často příležitost pomá
hati bližnímu do nebe. Můžeme jim v nemoci dávati dobrý
příklad a tak napraviti špatný příklad, který jsme jim snad dali.
Můžeme své utrpení a bolesti Bohu obětovati, abychom tím vy
prosili obrácení ubohého hříšníka, snad některého z našich nej
bližších příbuzných, nebo abychom vyprosili ochranu naší spo
lečné, utlačované matky, církve sv. Můžeme bližním říci mnohé
povzbuzující slovo, které od nemocného snáze přijímají. Možná,
že je zde mnohý z vás, kterého pohled na nemocného příbuz
ného teprve ku poznání stavu duše, k polepšení života přivedl.
Nahlížíte tedy, že dle mínění a vůle boží mají nás nemoci
vésti do nebe; ale také se přihází, že zlobou lidí nemcci je
vedou do pekla. Jak se to děje?.
Přihází se to při takových, kteří lehkomyslně a hříšně žili,
a když do nemoci upadnou, neznají navštívení božího, nemoci
své nedbají, o smrti, 0 knězi, o zpovědi, o sv. přijímání, o posled
ním pomazání slyšeti nechtějí. Tací zneužívají ještě poslední
milosti, kterou jim Bůh nabízí, odpuzují jeho ruku, kterou jim
ke smíření podává. Těm se pak přihází, že umírají bez zaopatření,
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nebo že svátosti umírajících přijímají, když jsou bez vědomí.
Itěm bude nemec přispívati k větší zodpovědnosti, kteří činí
v nemoci dobrá předsevzetí, snad ze strachu, a po uzdravení
kráčí opět starými cestami hříchu.
Jiní činí si z léku nemoci. kterou na ně Bůh sesílá, jed, když
reptají a naříkají; míní, že Bůh není spravedlivý, že na ně tuto
nemoc sesílá; závidějt zdravým, klejí, rouhají se Bohu, s lidmi,
kteří jim posluhují, nevlídně, hrubě zacházejí, s ničím nejsou spo
kojeni, jiným pohoršení a špatný příklad dávají. Pro takové není
nemoc očistcem, nýbrž peklem již zde na zemi a vede je k peklu
na onom světě.
Konečně vede nemoc hlouběji do pekla ty lidi, kteří v ne
moci dále ve svých hříších žijí a nových hříchů se dopouštějí,
na př. nechtějí od nepřátelství, nenávisti opustiti, nespravedlivý
majetek vrátiti, z lakomství se rozhořčují nad útratami, které je
nemoc stojí, ani potřebné péče si nepřejí, ač k tomu prostředky
mají; také ti, kteří u Boha pomoci nevyhledávají, nýbrž pověr
čivých věcí, zaříkání a pod. užívají. Ti všichni odpuzují milost,
kterou jim Bůh ještě v posledním okamžiku nabízí, a trest jejich
bude tím přísnější na věčnosti.
Než, přátelé, co máme činiti, aby nás do nebe vedla nemoc,
kterou Bůh na nás sesílá?
Napřed chci několik slov říci, co máme činiti, dokud jsme
zdrávL
Nesmíme spoléhati na to, že Bůh před smrti na nás nemoc
sešle, v níž bychom měli čas, k Bohu se obrátiti, na spásu duše
své pomýšleti. Kdo tak počítá, často se velmi ,bolestně přepo
čítá. Bůh Ti sice slíbil, praví sv. Augustin, že ti odpustí, když
budeš činiti pokání; ale nesllbil ti, že se dočkáš ještě zítřka.
bys pokání činiti mohl. Tedy připravte se včas! Přijímejte často
sv. svátostil ]ak potěšující jest, když někdo náhle zemře, a může
se říci: teprve před několika dny se zpovídal; jak hrozné jest,
když se praví: již půl léta, snad DěkOllk let nebyl u správy boží.
Druhá věc jest: Buďte přívětiví, soucitní a milosrdni k ne
mocným, zvláště ku příbuzným; jinak i vám dá Bůh pocítiti, jak
bolí nemoc, jak bolí nepřívětivé zacházení. »Soud bez milosrden
ství tomu, kdož neučinil milosrdenství.: (Jak. 2, 13.)
Co pak máme činiti, když upadneme v nemoc?
Nejprve máme nemoc pokládati za dopouštění a milost boží,
rádi ji přijmouti, vážně se se Šavlem ptáti: »Co chceš, Pane, abych
učinilřc a Bůh vám jistě odpoví. Jmenovitě máme se sebe vážně
ptáti: Jak se věc má s mojí duší? Mohl bych takto předstoupiti
před soud boží? Shledáme-li, že není všechno v pořádku, máme
se očistiti pravou lítostí, opravdovým předsevzetím a hodným
přijetím sv. svátostí a dle sil napraviti, co jsme zavinili nespra
vedlivým majetkem, na cti a dobrém jménu bližního nebo daným
pohoršením.
At jest nemoc nebezpečná nebo ne, máme ji v kajícnosti
trpělivě snášeti. Cvičme se v takovém případě v trpělivosti,
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v odevzdanosti do vůle boží, v modlitbě a lítosti, v rozjímání
o utrpení Páně. Dávejme také jiným dobrý příkladl Nebuďme
hned nevrlí, když nám se vše dle chuti neděje, když nás tak
neošetřují, jak bychom si přáli. Vzpomínejme na peklo, na očistec,
který jsme pro své hříchy zasloužili -— nemoc jest v pravdě
mnohem lehčí; vzpomínejme na nebe, kterého můžeme získati —
zajisté ne draho si ho získáme několika dny nemoci a bolesti;
vzpomínejme na kříž Spasitelův, který byl mnohem těžší, a který
on, nejnevinnější, tak ochotně pro nás nesl — zdaž nebudeme
potom svůj lehčí kříž, který jsme si často zasloužili, z lásky
k trpícímu Spasiteli mnohem ochotněji za ním nésti?
Pečujme tedy, milení, dokud jsme zdrávi, abychom vždy byli
ve stavu posvěcující milosti boží, buďme přívětiví, trpěliví, milo
srdni k nemocným, zvláště k těm, které ošetřujeme. Přijde-li
však nemoc na nás, použijme jí řádně, abychom uvedli duši svou
do pořádku, včas svátosti umírajících přijali a trpělivým a ka
jícným snášením bolestí za hříchy své dosti učinili a zásluh pro
nebe si získali. Pak. nám nemoc naše prospěje a uvede nás do
radostí věčných. Amen.
yan Ne;). 70s. Holý, O. Praem., farář v Holišově.

Na nedeli čtvrtou po Zjevení Páně.
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

Proč dopouští Bůh na nás bouře pokušení?
1. Dnešní sv. evangelium vypravuje o veliké bouři, kterou
Bůh dopustil na učedníky Páně, kterou ale Spasitel pouhým slo—
vem svým utišil. Bouře ta jest obrazem bouří, pokušení, strastí,
jaké stíhají každého člověka na světě tomto, atsi mladý nebo
starý, vznešený nebo prostý, učený nebo neučený, muž nebo žena.
»BOjováním jest život každého člověka na zemi: (job, 7, l.),
a byť by i společnost lidskou opustil a kamsi na poušť se ode
bral. Vždyť víme, že ďábel vyhledal Spasitele až na poušti, aby
ho tam pokoušel. Teprve smrtí končí se doba bouří pozemských,
teprve na pomníku zemřelého lze napsati: »Zde odpočívá člověk

volný od pokušení;
A co zvláště dojemno jest při těch bouřích života jest to,
že mnozí, přemnozí zahynou v nich na věky, a sice jen a jen
vinou svou! A proč? jedni se Boha spustili a Bůh pak opustil
i jich a ponechal jich hříšným, záhubným žádostem jejich. Jiní
pak jako učedníci Páně, jsouce vbouři postaveni, zmalomyslněli;
domnívají se pošetile, že Pán spí, když jim ihned dle vůle jejich
nepomáhá; nečiní však jako učedníci Páně, aby božského vládce
za všemohoucí pomoc jeho s důvěrou prosili.
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Oko boží věru nikdy nespí, ale pozoruje všechno, co na světě
se děje, zná i všechny bouře, jež na nás doléhají; a moudrost
jeho řídí vše k našemu prospěchu, byť bychom jí často nechápali.
Bůh dopouští na nás zajisté různé bouře života, a sice z nej
moudřejších úmyslů; ale on dává nám vždy i s důstatek pro
středků k našemu zachování i spasení.

2. Proč že dopouští

Činí tak

Bůh pokušení na nás?

a) především proto, abychom si odplatu věčnou v nebi za
sluhovali skrze vítězsíví.
Bez námahy není odměny. Chce-li kdo Bohu opravdu slou
žiti, musí se uchystati na boje a překážky, jak odpovídá i moudrý
Sirach (2, l.) řka: »Synu, přistoupě k službě boží. stůj ve spra
vedlnosti a v bázni, a připrav duši svou k pokušení !:
Lidé slouží lidem za peníze, pro krásnou uniformu, za na
ději na pochybnou slávu; a ve službě svých pánů nerozpakuji
se často i životy své nasazovati. Co jsou ale všichni pozemští pa

novníci proti jedinému králi králů? Což jest všechen statek po
zemský, jejž zloděj ukrádá, zlí lidé odnímají, a najisto smrt odebere,
proti odměně, kterou dává Bůh svým věrným v blaženosti věčné,
jež jest tak veliká, že si my pozemčané o ní ani pravé představy
učiniti nemůžeme, ježto jí zde na “zemi není nic podobného!
Svatý učitel národů, jemuž dopřáno bylo do ní nahlédnouti, ne
dovedl jí nikterak slovy pozemskými popsati, ale toliko řekl:
»Čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské
nevstoupilo,

připravil Bůh těm, kteříž jej milují.—x(I. Kor. 2, 9.)

Za tuto neskonalou oslavu třeba ale bojovati, se přičiňovati,
se zapírati; nebo »království nebeské násilí trpí, a ti, kteříž ná
silí činí, uchvacují ho:, di Spasitel. (Mat. 11, 12.)
O tom přesvědčen byl sv. Jeroným. Píše o sobě, s jakými
nesnázemi se při službě boží potkával ; ale neulevil, až slávy nebes
dobyl. Di: Byl jsem o samotě, a srdce mě bylo plno bolesti.
Kosti své vyhudlé pokrýval jsem jen pytlem; kůže těla mého
byla od úpalu slunce černá, skoro jako mouřenína; za lůžko měl
jsem tvrdou zemi, jež mi působila bolesti a ne odpočinutí; po
krmu užíval jsem jen spoře: a přece při vší této kázni poustev
nické naplňovalo se srdce mé zlými žádostmi. Má jedině pomoc
byla ve vroucí modlitbě k Bohu.
Bůh chce, abychom za nebe bojovali, si ho zasluhovali. On
čítá zásluhy naše; a kolikrátkoli se v pokušeních přemůžeme,
nad svými žádostmi zvítězíme, tolikrát připisuje do knihy života
našeho zásluhy nové, a chystá nám i slavnější i hojnější odplatu
za ně.

b) Bůh dopouští na nás pokušení ale i proto, aby

ukázal slabost

naši, a udržel nás v povinné pokoře.

nám

Pokud člověk nesnášel pokušení, snadno se může míti za
zdrželivého, spravedlivého, poslušného! Ale pokušení teprve ukáže,
jakým v pravdě jest. Král David divival se, jak tak mnohý může
se státi smilnlkem a cizoložníkem, a hle! upadnuv do pokušení,
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stal se i cizoložníkem i vrahem! Petr troštoval se při poslední
večeři, když Spasitel apoštolům předpovídal, že ho všichni opustí,
řka: :]á tak neučiním! Zivot svůj položím za tebe!< A hle!
Kratince potom stačila k tomu prostá služka, že Spasitele zapřel
do třetice; ano, pod přísahou tvrdil, že toho člověka — 5 po—
hrdáním tak řekl — ani neznál
Pokušení tříbí ctnost, jako oheň zlato; učí nás býti pokor:
nými oproti Bohu, a i pak shovívavými ku spolubližním. Poku
šení jest jako vítr, jenž utvrzuje stromy tím, že při něm kořeny
své hlouběi zapouštějí; pokušení jest jako bouře v přírodě, jež
zemi zlých výparů zbavuje. Pokušení utvrzuje a chrání před hni
lobou hříchů.
3. Dopouští-li Bůh na nás pokušení, utrpení, ve prospěch náš
tedy tak činí, a to tím více, ježto nám poskytuje i prostředků,
abychom v pokušeních zvítěziti mohli.
A které jsou to?
a) Především jest to mo dlitb a. Učedníci Páně prosili v bouři:
»Pane, zachovej nás, hynemelc Spasitel bouřím poručil a ty se
hned utišily. Všichni, kdo do nebe vešli, rádi a horlivě se modlili ;
a kdo zahynuli, zahynuli jen proto, že se nemodlili, tvrdí svatý
Alfons. Mnohý člověk dobře začal v mládí; pak v době poku
šení, zvláště proti čistotě, přestal se modliti, na to rozum se mu
zatemnil, vůle přiklonila se k pokušením a on zahynul.
b) ]iný prostředek ku vítězství v protivenství jestit pokora.
Musíme doznávati svou vlastní slabost, a s plnou důvěrou
i pokorou vzhlížeti jako učedníci Páně při bouři na všemohoucí
pomoc od 'Boha. Pýchou zhřešil anděl a stal se ďáblem. Ku
pýše, sebevědomí a spoléhání se na vlastní statečnost snaží se
při pokušeních přivésti i nás. Běda ale tomu, kdo ho uposlechnel
Otrokem jeho stane se i na zemi, i po smrti v pekle.
c) Dalším prostředkem ku přemožení pokušení jest i pokorné

sdílení

pokušení

se zpovědníkem. jest věruku podivu,

že když ďábel cítí se prozrazeným se svými nášepty, od člověka
pokoušenébo snadno pak utíká, ho s pokušeními opouští.
d) Konečně platí při pokušeních: Varuj se, abys do po

kušení

nevydával

se svévolně

sám, jinak ani mo—

dlitba ani ostatníTprostředky k vítězství ti nepomohou. Kdo se
nechce spáliti, nesmí k ohni; kdo nechce od jedovatého hada
býti uštknut, nesmí si s ním zahrávatl Kdo se svévolně do po
kušení vydává, o tom naplní se slovo Písma: »Kdo miluje ne
bezpečenství, zahyne v němlc (Sir. 3, 27.)
S trpělivostí i vytrvalostí, v pokoře a s modlilbami bojujme
proti pokušením, jichž Bůh na nás více nedopustí. než snésti
můžeme; tu sám stane se nám pomocníkem, abychom jménem
jeho ve všech bouřích zvítězili, a korunu odplaty věčné si zaslou
žili. Amen.
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Očišt'ování Panny Marie čili Hromnic.
O vyvolení k věčné blaženosti.
»Tento jest ustanoven ku pádu a ku
povstání mnohým v Israeli.:
(Luk. 2, 34.)

Mnoho lidí bylo přítomno tomu posvátnému obřadu, o kterém
nám vypravuje dnešní sv. evangelium, ale jenom dva z nich
Simeon a Anna, poznali v útlém nemluvňátku Vykupitele světa.
Milost boží osvítila je, aby v množství pacholíků toho dne
v chrámu obětovaných poznali toho, jenž bude »potěšením
israelskýmc. I vzal Simeon božské dítko na lokty svoje a chválil
Hospodina řka: »Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, podle
slova svého v pokoji; nebo viděly oči mé spasení tvé, kteréž
jsi připravil před obličejem všech lidí, světlo k zjevení pohanům
a k slávě lidu svého israelskéholc
Než Simeon nazírá prorockým duchem do budoucnosti a vidí,
jak Spasitelem v Israeli a v celém lidstvu způsoben bude veliký
boj a předpovídá: »Aj, tento jest ustanoven ku pádu a ku po
vstání mnohým v Israeli a na znamení, jemuž budou odpíratilc
Ustaňtež, ústa prorockál Což nebylo o Spasiteli pověděno,
že »třtiny nalomené nedolomí a knotu doutnajícího neubasíc
(Is. 42, 3.), což neřekl sám o sobě: »Syn člověka přišel hledat
a spasit, co bylo zahynulo: (Luk. 19, 10), »nepotřebujl zdraví
lékaře, nýbrž nemocní; nepřišel jsem volat spravedlivých, ale
hříšníkůvřc (Mar. 2, 17.) jak tedy možno, Simeone, aby ježlš
byl ustanoven ku pádu mnohým?
Není jináče, nejmilejší! Simeon byl jenom nástrojem Ducha sv.
a mohl mluviti jen to, co mu Duch sv. vnukl. Skutečně, někteří
lidé nebudou míti podílu na blaženosti věčné, Kristus nebude
jim ku povstání, ale ku pádu. Kdo tedy budou vyvolení k věčné
radosti? O tom s vámi chci dnes uvažovati; chci vám ukázati:
I. Že Bůh některé lidi předurčil k věčné blaženosti;
II. že Bůh chce, aby všichni spasení byli, a
III. kterak si spasení pojistiti můžeme.

Pojednánt
I.

1. Víra nás učí, že Bůh jest původcem spasení našeho. Aby
lidstvo po pádu opět mohlo dojíti spasení, slitoval se Bůh nad
ním a poslal svého Syna, který nás předrahou krví svou ode
hříchu a věčného zatracení vykoupil a nám milost a spásu při
nesl. Bůh připravil každému místo v nebi, přichystal pro něj
korunu nehynoucí slávy, dal mu na křtu sv. i roucho svatební,
milost boží posvěcující, aby do věčné blaženosti přijíti mohl. Ale
přes to není Bůh sám jediným původcem našeho spasení, nýbrž žádá
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našeho spolupůsobení, naší součinnosti. Již před věky krásně
vyjádřil tuto pravdu našeho náboženství sv. Augustin: »Bůh, jenž
tě stvořil bez tebe, neospravedlní tě bez tebe lc
Tak tomu jest, drahý bratře v Kristu! Bez tebe tě Bůh
stvořil, tys o tom ani tušení neměl, když všemohoucnost boží
z ničeho k životu tě povolala, ale neučiní tě věčně blaženým bez
tebe. Dává ti milost, sílu, podporuje tě, ale nenutí tě; na tobě
jest, abys milosti Bohem ti dané neodpíral, nýbrž svědomitě jí
užíval, s ní spolupůsobil a tak konečné rozhodnutí o budoucím
osudu svém sám učinil. Milosrdenství boží tě volá — na tobě
jest, abys poslechl volání toho. Zes před mnohými jinými vcírkvi
katolické narozen, s jejím učením obeznámen, že se ti udělují
prostředky milosti, sv. svátosti, to vše dokazuje dobrotu boží,
nuže, ukaž ty svoji vděčnost, ukaž věrnost k Bohu tak milosti
vému. »Před ustanovením světa vyvolil nás Bůh a Otec Pána našeho
ježíše Krista, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem
jeho v lásce: (Efes. 1, 3.—4.); Bůh však nechce pracovati na
díle spasení našeho sám, nechce se nám vnucovati, nýbrž chce
pracovati s námi, nikoliv bez nás. Vždyť jest hotov poskytnouti
pomoc, uděliti milost, protože opravdově si žádá našeho spasení;
bude-li však milost udělená skutečně sloužiti k spasení našemu,
záleží na nás samých. Uchopíme-li se tedy milosti boží, budeme-li
živi svatě, čistě, v lásce boží, jistě jsme zachráněni!
Vizte tedy, nejmilejší, kterak uskutečnění plánu božího jenom
na nás samých záleží. Sv. jan (1, 5.) praví: »Světlo svítí ve tmách.
ale tma ho nepojala.< Někteří lidé nepřijímají nabízeného světla
pravdy, milosti a pomoci boží; čí bude vina, že tma nechce
osvícena býti? Zajisté lidí samých, a až budou volati z propasti
pekelné, z říše satanovy ono hrozné, v Písmě sv. předpověděné
»Běda námlc pak nebudou moci nikoho jiného obviňovati, než

sbe samy.

2. Není jináče a nemůže ani býti. Bůh od věčnosti všecko
napřed věděl, předpovídal, a proto také předvídal, kdo ctnostné,
kdo hříšně živ bude, a předurčil v důsledku toho některé k věč
nému životu jiné k věčnému zahynutí. Na první pohled zdá se,
že věta pronesená jest příliš tvrdá, než dovolte, abych ji blíže
osvítil. Věříte, že Bůh je vševědoucíř Zajisté. Ví tedy i věci
budoucí? Ovšem! Bůh ví od věčnosti, co kdo z nás v životě
svém kdy učiní, čeho opomine, ví, bude—li zatracen, či bude-li
spasen, při tóm však nebéře člověku ani špetku svobodné vůle,
svobodného rozhodnutí. Posloucháte mne nyní; od věčnosti věděl
to Bůh. Vy však mne neposloucháte proto, že to Bůh od věč
nosti předvídal nýbrž Bůh to od věčnosti předvídal proto, že vy
nyní dobrovolně a skutečně tak činíte. Jest zcela nepochybně
jisto, že mým slovům nasloucháte, není však nutno, abyste tak
činili, mohli byste nyní cokoliv jiného činiti. Ale kdybyste cokoliv
jiného činili, Bůh by to byl od věčnosti předvídal.
Tak tomu jest i se spásou duše vaší. Skutečně-li ji zachrá—
níte a v hodinu smrti čistou Bohu odevzdáte, předvídá to Bůh
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od věčnosti právě tak, jako to, jestliže duši vaši v hodině smrti
urve ďábel a pohřbí ji v pekle. Boží vševědoucnost jest jako
zrcadlo budoucnosti. ]e-li život špatný, ukáže zrcadlo špatný
obraz; postavte před zrcadlo ctnostný život a bohumilou smrt,
bude od věčnosti zářiti ze zrcadla toho věčné vyvolení.
Bylo by tedy nerozumno, domnívati se: Bůh s jistotou před
vídá. můj konečný osud, nemohu tudíž ničeho měniti na ustano
vení božími Nikoliv! S jistotou předvídá Bůh tvoje svobodné
rozhodnutí a tvé vlaštní rozhodnutí pouze a jedině jest příčinou
tvého oslavení neb zatracení; nebot
II.

Bůh sám, co na něm jest, nic jiného si tak nežádá, jako
tvojí spásy. Na mnohých místech Písma sv. pronesl Duch sv.
tuto pravdu. Tak ústy proroka Ezechiele (18, 23) dí: »Zdaliž
vůle má jest smrt bezbožného, praví Pán Bůh, a ne raději, aby
se obrátil od cest svých a živ byl?: Sv. Pavel praví (I. Tim. 2, 4.)
»Bůh chce, aby všichni
lidé spasení byli a ku poznání pravdy
přišli.: Sv. ]an (2, 2.): »Kristus jest světlo pravé, kteréž osvěcuje
každého
člověka přicházejícího na tento svět.: »Ont jest obět
slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za hříchy

všeho světa.: (I. ]an 2, Z.) Sv. Petr: »Bůhnechce, aby
někteří zahynuli,
ale všickniaby k pokání se obrátilic
(II. Petr. 3, 9.)

Všichni jsou tedy pozvápikradosti nebeské, a blažení, kteří
pozvání toho uposlechnou. Ci tedy bude vina, jestliže někteří
lidé nedojdou .spasení? V podobenství o pozvaných na svatbu
čteme, kterak pozvaní pod různými záminkami se vymlouvali
a proto radosti hostiny svatební nedošli; čí však to byla vina:
toho, kdo je pozval, aneb pozvaných? A když nemoudrým pannám
nedostávalo se oleje v tu hodinu, kdy ženich již měl přijíti, aony
teprve v tu chvíli šly nakoupit oleje a nevešly s ženichem na
svatbu, byl tím ženich vinen? Aneb snad byl pán vinen tím, že
služebník lenivý zakopal svou hřivnu a netěžil jí? Nebylo povin
ností služebníkovou, aby přinesl užitek z hřivny té jako jeho
spoluslužebníci? A jestliže satan byl svržen do hlubokosti pe
kelné, stalo se to proto, že snad dříve nebyl určen pro věčnou
blaženost? Zajisté nikoliv, nýbrž proto, že se vzepřel Bohu,
a právě proto nebyl určen k věčné blaženosti.
Poznáváte tedy s dostatek, že Bůh nechce zatracení člověka,
ale vroucně si přeje jeho spásy; avšak do radosti věčné
2. »nevejdet nic poskvrněného, ani činícího ohavnost a lež,
než toliko ti, kteří napsání jsou v knize životac. (Zjev. 21, 27.)
Jistě tedy, drahá duše křesťanská, vejdeš do nebe, je-lí jméno
tvé napsáno v knize života. Jistě však je zlatým písmem v knize
života jméno tvé napsáno, jestliže nečiníš ničeho, co by tě po
skvrňovalo, nečiníš-li ničeho hříšného, aneb aspoň zemřeš-li
v milosti boží.

' 
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Bůh si vroucně žádá-, aby všichni lidé spasení byli, a všechny
určil k blaženosti věčné, a lidem není třeba ničeho jiného činiti,
než vážně chtíti prostředků milosti užívati, a bezpečně dojdou
spasení. Bůh stvořil člověka pro sebe a nikoliv pro ďábla, pro
nebe a ne pro peklo, a v den soudný řekne jeho Syn zatra
cencům: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, který
připraven jest ďáblu a andělům jeholc Pro člověka připravil Bůh
nebe, pro ďábla peklo. Nebe jest však odměnou za boj, jest cenou
'vítězství. Kdyby tedy jenom na vůli boží záleželo, kdo do nebe
přijde, a ne zároveň na člověku, zda by byla odměna ta spra—
vedlivá, zasloužená? Na nás tedy jest
III.

abychom si svoji spásu pojistili.
1. ]isto jest, že náš věčný, posmrtný život spočívá v rukou
božích. Neméně však jisto jest, že spočívá i v rukou našich.
Nedal Bůh člověku nadarmo svobodné vůle, daru vzácného, kte
rého mu nebéře ani tehdy, když ho proti Bohu samému užívá
a pro zlo se rozhoduje. »Před člověkem jest život i smrt, dobré
' i zlé; co se mu bude líbiti, dáno bude jemun (Sirach 15, 18) Na
tobě tedy jest, abys se rozhodl a volil mezi dobrým a zlým,
mezi životem i smrtí, mezi nebem a peklem. Nemůžeš sice ničeho
bez Boha, avšak Bůh nechce ničeho bez tebe, chce, abys sám
o spasení svém pracoval, a k tomu ti rád dává potřebné mi
losti; chce, abys si své vyvolení k věčnému životu pojistil
dobrými skutky a křesťanským životem. »Nikdo nebývá koru
nován, leč by řádně bojoval,: a »koruna spravedlnosti: jest při
pravena těm, kdo v zápase obstojí. Věru, pošetile by jednal, kdo
se domníval, že nebe se mu lacino, bez námahy dostane. Ani
jedna čistá radost pozemská — tedy radost jenom konečná —
není bez námahy, nýbrž musí býti zasloužena potem, prací, bojem,
a radost věčná, radost bez konce mohla a měla by býti zdarma,
jen pro vyvolení boží? Vždyť i Kristus musil trpěti a tak vslávu
Otcovu vjíti, musil potem akrví dobýti si místa po pravici Otcově,
a člověk by měl bez zasloužení obdržeti místo v nebi?
2. Nic není tak jisto, jako to, že bezpečně budeš spasen,
budeš li plniti své povinnosti. Vždyť. Bůh jest ve slibech svých
nejvýš věrný, nemůže tedy nesplniti, co slíbil; kdo může býti
nevěrný, jsi ty sám! Netrap se hloubáním o tom, zda jsi vy
volen k spasení či k zatracení, tím ničeho nezískáš, ale raději
přemýšlej o tom, co jest ti činiti, abys před Bohem číst a ne
poskvrněn objeviti se mohl. K tomu vybízí i sv. Petr (II. Petr.
1, 10—11): »Protož, bratří, více se snažte, abyste skrze dobré
skutky jistým učinili své povolání a vyvolení, nebo to činíce,
nezhřešíte nikdy. Tak zajisté snadným bude vám přístup do
věčného království Pána a Spasitele našeho, Ježíše Kristax
Tedy jenom čistým životem a dobrými Skutky zabezpečíš
si přístup do království nebeského, nikoliv hloubáním a pře
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mýšlením, zda jsi vyvolen či nic. V té příčině není třeba jiné
moudrosti, leč té, kterou má malé dítě; tak nás ujišťuje Spasitel:
»Amen pravím vám: Kdož nepřijme království božího jako dítě,
nevejde do něho.< (Mar. 10, 15.) Ukažte dítěti něco opravdu
krásného, vztáhne po tom obě ruce a vší silou a možností bude
usilovati o to, aby toho dosáhlo. Neláme si dlopho hlavy tím,
jak by se té věci zmocnilo, ani nepřemýšlí o tom, v čem krása
její spočívá; hlavně mu záleží na tom, aby věc tu mělo. Tuto
sprostnost dítěte klade nám Spasitel na srdce; i my usilujme vší
silou o to, abychom dosáhli účastenství na slávě boží, starejme
se o to v prostotě srdce beze lsti a bez hloubání, a i my budeme
bohdá jednou vládnouti královstvím, které jest nám připraveno
od ustanovení světa. Amen.*)
R. s.

% &%
Řeči příležitostné.
Řeč při pohřbu intelligenta.
(Proslovena u hrobu 1- MUDra. Václava Zdráhala, c. a k. plukovniho a obvod
niho lékaře ve výslužbě ve Svihově, dne 25. ledna 1914.)

Velevážení přátelé! V nejstarší knize světa čteme hned na
prvních stránkách slova: »Clověče, prach jsi a v prach se na
vrátíš.c (1. Mojž. 3, 19.) A o několik listů dále psáno jest: »Ulo—
ženo jest lidem jednou umříti: (k Zid.9, 27). Pravda těchto slov
plní se na každém člověku, ať chce nebo nechce. Kdyby se ně
kdo bránil smrti sebe více, umříti musí. Mnozí lidé ve své ne
moci vynaložili veliké sumy peněz, volali před smrtí nejslavnější
lékaře, poslouchali svědomitě jejich rady — apřece umřeli. »Ulo
ženo jest lidem jednou umříti.s To jest zákon všeobecně platný,
který jediný nezná výjimky'. Tomuto zákonu musil se podrobiti
i v Pánn zesnulý, nad jehož otevřeným hrobem stojíme. Byl podle
povolání lékař, navštěvoval nemocné, podle svých vědomostí a
zkušeností jim svědomitě radil, léky předpisovali sám připravoval,
těšil, naději v uzdravení dával, všecko možné dělal, aby dny ži
vota jejich prodloužil — a hle, sám sobě poraditi nedovedl. Proti
věku -— není léku. Říká se: »mladý může, starý musí: (umříti).
Smrt jest veliký pán, před nímž musí se sklonit každý. )]ejí Ve
ličenstvo Smtt< ——volá veliký básník Francie, Viktor Hugo.
Drazí přátelél ]e-li smrt tak neúprosným pánem, že každý
ho musí poslechnouti, když zavolá, co jest nám ubohým činiti?
Nejlepší rada,jakou vám jako kněz dáti mohu, jest: býti na toto
*) Použito skizzy Udeisovy z »Fraedicate Evangelium:.
Rádce duchovní.
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zavolání každé chvíle připravena. A víte, v čem záleží tato pří
pravaPV tom, abychom jako katoličtí křesťané Boha, pána života
i smrti, často na mysli měli, v něho věřili, jeho svatá přikázáni
zachovávali, spořádaný a bohabojný život vedli, pamatujíce, že
ze svého života budeme jednou účty klásti soudci vševědoucímu
a nejvýš spravedlivému. Dle toho řídil se též vPánu zesnulý pan
doktor. Víru v Boha, kterou mu do srdce vštipili jeho zbožní ro—
dičové a první učitelové, tu podržel si jako student i jako lékař,
na vojně i po celý život. Zajisté mnohý z nás slýchával z úst
jeho slova, která slýcháváte v kostele: »Credo in unum Deuml<<
to jest: Věřím v jednoho Boha. A podobně i jiné kostelní zpěvy

(praefaci) rád si vduchu opakoval.Pamatujete se, jak krásný při
klad dal celé osadě předloni o missii, když s ostatními muži do
stavil se na stavovské cvičeni jejich a tam pozorně naslouchal
každému slovu výmluvného missionářel jak dojalo to každého,
když přiklekl ke zpovědnici a se všemi muži potom šel ke spo-—
lečnému sv. přijímání! A když v nemoci své viděl a cítil, že >už
se připozdívá a den jeho života se nachýlilc, volal kněze, by na—
posledy se svým Bohem se usmířil, svátosti umírajících přijal a
tak na dalekou cestu věčnosti se připravil. Utrpení své snášel
s křesťanskou trpělivosti, maje na mysli ukřižovaného Spasitele.
_
Drazí přátelé! Dnes můžete často slyšeti frási: »Véda a víra
prý si odporujíc. Vzdělaný člověk nemůže prý býti věříci nebo
dokonce zbožný. Ale nedejte se tím mýliti, není to pravda. Při
pouštim a vím, že člověk povrchně a napolo vzdělaný bývá ne—
věrcem;ale člověk opravdu, úplně vzdělaný nevěrcem neni.Vždyť
veškeré vzdělání nabýváme rozumem, rozum pak dal nám Bůh,
viru nám dal také Bůh, a Bůh přece nemůže sám sobě odporo
vati. Proto pravá věda a pravá víra nemohou si nikdy odporo
vati. Spisovatel dr. Dennert vybral 300 nejpřednějších učenců
starši i novější doby a shledal, že 242 jich v Boha věřilo, 38 se
o náboženství nevyslovilo, 15 bylo svobodných myslitelů nebo se
klonili k nevěře a toliko pět (ze 300 jen pět !) prohlásilo se za
protikřesťanské materialisty, kteří v Boha a žádnou duchovní bytost
nevěří Zvěčnělý professor matematiky, Fr. Studnička říkával: »Věda
vede k Bohuc — Ve vědě lékařské slavné a světové jméno má
francouzský bakteriolog dr. Ludvik Pasteur, dle něhož má jméno
i známý ústav ve Vidni A hle, tento slavný učenec byl hluboko
věřící. »Mé studie přivedly mne k víře,. prohlásil sám o sobě.
„Protože jsem studoval, mám víru bretaňského sedláka; kdybych
byl ještě více studoval, měl bych víru bretaňské selky.c (Bretoňci
v severní Francii jsou totiž známí svou pravou věrou a vroucí
zbožnosti.) _Slavný chirurg český dr. Michl před těžkou operací,
kterou měl předsevziti, se modlíval, nežli vzal ostré nástroje do
ruky a začal řezati. Věhlasný operatér a prof. medicíny na vídeň.
universitě dr. Albert (1-1900) své rodiště Žamberk ozdobil krásnou
kapli na hřbitově. Dvorní rada MUDr. Jan Bohumil Eiselt, prof.
na lékařské fakultě pražské university, věhlasný učenec a lékař,
muž zlatého srdce a nellčené skromnosti, lidumil, chodil často
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s chotí svou do chrámu emauzského na pobožnost a před smrtí
dal se zaopatřit opatem emauzským, také si poručil, aby mu roz
žehli svíci jako symbol světla a života věčného (T 22. sprna 1908).
— Roku 1909 zemřelv Římě znamenitý matematik prof. Cerutti,
rektor university, který se nikdy nestyděl za to, že je katolický
křesťan, víru svou veřejně vyznával a na smrt se připravoval s ta
kovou zbožností, s jakou umírali křesťané prvních století. Jednou
pravil: >Nechápu, jak tak mnozí učenci mohou tvrditi, že při
vědeckém hloubání katolickou víru ztratili. ]á, jenž jsem tak mnoho
studoval a bádal, dospěl jsem vždy k přesvědčení, že naše svaté
náboženství jest přítelem vědy a úplně se s ní srovnávácc (»Hlas
Lidu- 17. ledna 1910 čís. 29 od svého dopisovatele z Ríma.) —
Anglický učenec William Thomson, jeden z největších matema
tiků evropských (T v prosinci 1907), ve svých spisech dokazoval
nezbytnost všemohoucího stvořitele v přírodě, bez něhož mnohé
zjevy nelze vysvětliti. Ve své přednášce řekl svým posluchačům:
»Nestydte se státi neodvislými mysliteli. Budete-li úsilovně mysliti,
budete vědou donuceni k víře v Boha, jenž je základem veškeré víry.
Přesvědčíte se, že věda není nepřítelkyní, nýbrž pomocnicí víry:.
Slyšte ještě, jak se vyjádřil o poměru víry ku vědě vůdce
národa českého j'UDr. Frant. Rieger na českém sněmu dne 9. října
1888: »Soudím, že věda není nikterak na úkor víře, ano mám
za to, že humanita a ušlechtilost ducha z ní plynoucí jest jako
šlechetná její průvodkyně, nebo bych řekl-její pravá dcera. jest
to ostatně známá věc, že jenom nedouk v pošetilé pýše své může
se vzpouzeti proti Bohu a že pravá hluboká věda vede k Bohu,
že vede k pokoře, plynoucí z uznání jeho nevyzpytatelné moudrosti
a všemohoucnosti .
A tak bych mohl jmenovati celou řadu učenců a přírodo—
zpytců (Keppler, Newton, Ampěre, Cuvrier, Linné a j.), kteří s hlu
bokou vzdělaností spojovali hlubokou viru i zbožnost a tak sami
nejlépe vyvracejí tvrzení, že by vědaa víra si odporovaly. Newton
vždycky smekl, kdykoli vyslovil jméno Bůh.
Podobně i v Pánu zesnulý pan doktor nikdy se za to ne
styděl, že je katolický křesťan, o Bohu a náboženství (též o svých
učitelích-kněžích řádu benediktinského na gymnasiu klatovském)
mluvil vždy súctou a uznáním. Kéž jest mu Bůh za to na věčnosti

štědrým odplatitelem!
A nyní je čas, abychom se s ním rozloučili. Vám všechněm,
kteří jste ho k poslednímu odpočinku doprovodili, jménem jeho
volám: Zaplať vám Bůh vaše kroky a vaši službu! Zachovejte,
drazí, v paměti svého rodáka, měšťana a lékaře, dra. Václava
Zdráhalaljestliže vám komu kdy nějak ublížil, pro lásku boží vás
prosím, abyste na tomto místě mu odpustili, jakož i on před smrtí
ze srdce odpustil všem, kdož jemu ublížili.
A nyní se pomodlíme, aby i Bůh nejvýš milosrdný byl mu
milostiv, odpustil mu jeho křehkosti a přijal ho do počtu svých
vyvolenců. Amen.
Frant. Zeman.
*
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Řeč
při slavnosti: „Ve vítězném znamení klasu“, pořádanévv okresu
lounském při službách bozích konaných v Podrocove dne
12. zárí 1915.

>Dávejte tedy, co jest císařovo, císaři
a co jest božího, Bohu.:
Mat. 22, 21.

Vzácní hosté a drazí křesťané! Se zvláštními pocity vstoupil
jsem na toto posvátné místo, abych podle svých slabých sil pro
mluvil o velmi důležitém předmětu, jenž v přítomných vážných
dobách hýbe myslemi všeho obyvatelstva naší staroslavné říše
habsburské.
Náš nejmilostivější zeměpán, jenž již skoro 67 let řídí osudy
našeho mocnářství, jest v pravdě pečlivým otcem svých národů,
o něž se vždy neúnavně staral, aby štěstí a blahobyt svých pod
daných založil, upevnil a rozšířil.
Náš zeměpán jest také panovníkem mírumilovným, neboť
bezmála 50 let Jeho vlády těšili jsme se z požehnaného míru a
a z utěšeného ovoce, jež tento mír nám přinášel. Vzpomeňme si
jenom, co dobrého jsme po dobu míru zažili a jak všude blahobyt
a štěstí zkvétaly mezi obyvatelstvem. Kamkoliv zraky své obrá
tíme, všude vidíme výmluvné důkazy otcovské péče svého vzne
šeného zeměpána.
Po našich vlastech nové školy a vzdělavací ústavy všeho druhu,
jichž všude nachází se v míře nejhojnějí, hlásají co nejvýmluvněji,
že našemu císaři a králi leželo na srdci vzdělání a povznesení
všeho obyvatelstva rozsáhlé říše rakouské. Průmysl, obchod a živ
nosti nalezly v našem vladaři neúnavného podporovatele, neboť
Jeho dlouholeté požehnané vlády dosáhly nebývalébo rozkvětu a
tím zároveň poskytnuta obyvatelstvu příležitost ke slušné výživě
a blahobytu. Rovněžiumění a vědy se vzmáhaly, působíce blaho
dárně na zjemnění ducha lidského.A co mám řício základu oby
vatelstva, o našem zemědělství? Ano, ani zemědělec nezůstal po—
zadu za jinými, nýbrž on také okusil ovoce otcovské péče našeho
zeměpána; neboť za vlády ]eho zemědělství znamenitě se povzneslo,
vždyt byly založeny a zřízeny rozličné ústavy a povstaly mnohé
nové instituce, jež mají za účel podporovati naše národohospo
dářské poměry.
Slovem: za dlouholetého, požehnaného panování našeho nej
jasnějšího císaře a krále není vříši ani jednoho obyvatele, o něhož
by se nebylo staralo otcovské srdce mocnářovo. Důkazem toho
je naše zákonodárství, které přihlíží ke všem potřebám obyvatel
stva bez rozdílu stavu a povolání, národnosti a náboženství. Každý
obyvatel této říše, ať boháč nebo chuďas, at urozený nebo ne.
urozený je našemu vznešenému „zeměpánu stejně milý a vzácný,
a blaho a spokojenost národů jest také nejvyšším blahem a ště
stím jeho Veličenstva.
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Než, drazí křesťané a vzácní hosté, řekl jsem, že náš milo
vaný zeměpán je panovníkem mírumilovným. Avšak musím hned
dodati, že jest také panovníkem rytířským, jak nejednou dokázal
za své požehnané vlády. A právě tento rytířský duch neváhá,
když toho potřeba a zájmy říše vyžadují, tasiti meč, aby uhájil
práv svých a svých národů, a nikdy nedopustí, aby sveřepý ne
přítel provozoval nekalé rejdy a ohrožoval naši říši.
Když loňského roku po nivách naší veleříše bleskurychle se
rozšířila smutná zpráva o zákeřném zavraždění našeho nejjasněj
šího následníka trůnu a jeho vznešené chori, nezbývalo našemu
ctihodnému kmetu na trůně habsburském nic jiného než aby tasil
meč a potrestal proklaté vrahy a ty, kteří za těmito zákeřníky
se skrývajíce toužili naše mocnářství přepadnouti. Provolání ku
národům v té příčině vydané jasně dokazuje, že náš panovník ne
rad a jen s těžkým srdcem sáhl po meči, neboť jeho citlivé srdce
toužilo národům zachovati svatý mír a pokoj.
A hle, náš vznešený a rytířský panovník v této těžké době
spoléhaje na věrnost a oddanost svých národů volal syny této
veleříše do zbraně, aby hájili práv naší vlasti a obětovali krev
i život za svého milostivého zeměpána. Věrní národové veleříše
rakouské, majíce na paměti slova Páně: »Dávejte tedy, co jest císa
řovo, císařic rádi a ochotně poslechli hlasu svého císaře a krále
a s nadšením chvátali k praporům, aby pod vlajícími prapory,
jakožto zevnějším znamením vespolné věrnosti, vzájemné lásky a
bratrství, a neúmorné vytrvalosti jako chrabří bojovníci svými těly
a krví svou zachovali čest zbraní rakouskýchacelého starobylého
rodu habsburského. A jaká to byla podívaná na ty zástupy stat
ných mužů-bojovníků, našich to otců, synů a bratří, kteří bez
bázně a strachu chvátali obětovati jmění, krev i život za císaře,
za vlast svou.
Avšak, drazí přátelé, v této vážné době válečné, kdy četní
nepřátelé a mezi nimi i zjevní věrolomníci zapomínajíce na své
dané slovo usilují o ztroskotání naší říše, nejen bojovníci, ale my
všichni bez rozdílu jsme povinni dávati císaři, co je císařovo. My
všichni dle své věrnosti jsme zavázáni spolupracovati ku společ

nému cíli, podporovati chrabrou armádu a k tomu směřovati,
abychom vybojovali slavná vítězství a tak se dočkali čestného
míru.
A jak toho všeho máme dosíci? Tím, že všichni bez rozdílu
jednu a tutéž myšlenku budeme pěstovati: vojín zbraní zastávej,
čehož občan prací nabyl. Zachovejme tudíž věrnosta lásku k Bohu
a právě z této věrnosti a lásky k Bohu plyne láskaa věrnost ku
našemu nejmilostivějšímu císaři a králi; neboť spojenými silami,
když se ruka k ruce vine, vše se dobře podaří.
My, co jsme zůstali doma, nestojíme v ohni před nepřítelem
a jsme vzdáleni kruté seče, musíme stejně bojovati jako naši udatní
vojínové. Naše chrabré vojsko, mezi nímž zaujímají neposlední
místo naše čacké české pluky a na něž náš nejjasnější panovník
může v době neirozhodnější spoléhati jako na skalopevnou hradbu,
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koná divy udatenství, stojí neohroženě v dešti kulí, za děsného
hřmění děl dýchá čpavý dým a přes to všechno stojí jako ne—
hnutá hradba, která na. povel pod mohutnými“ perutěmi rakouského
orla žene se útokem ku předu a poráží zrádného nepřítele napořád,
jak toho důkazem jsou četná a slavná vítězství naší neohrožené
armády. Zaslouží si proto naše vojsko nejen obdivu a vděčnosti,
nýbrž i naší vydatné pomoci a uznání.
A jak tedy máme podporovati své otce, syny a bratry, kteří
v boji za nás vše obětují a přinášejí jmění, krev i život na oltář
vlasti a císaře? Odpověď jest velmi snadná. Nejdříve utíkejme
se ve svých modlitbách k Bohu všemohoucímu prosíce ho, aby
sílil a chránil naše čacké bojovníky, dopřával jim zdraví a po
moci, aby po dobytých vítězstvích a po uzavření slavného míru
ozdobení slávou a vavřínem udatenství vrátili se bez pohromy ku
svým drahým.
Dále podporujme je tím, že konáme skutky účinné křesťan
ské lásky a občanské obětavosti, aby našim dobrým bojovníkům
nic nescházelo. Křesťanská láska a cit vlastenecký vybízejí nás,
abychom hmotně podporovali nemocné a raněné bojovníky
a starali se o pozůstalé sirotky těch vojínů, kteří vykrváceli na
poli cti a slávy. A musím zde veřejně pozna'menati, pokud moje
zkušenost sahá, že naše občanstvo plní rádo tuto vznešenou
a krásnou povinnost; nebot hojně se všech stran scházejí se
podpory k těmto vlasteneckým účelům, k nimž i ten nejposled
nější chuďas přináší svůj groš na oltář vlasti.
Nuže, vzácní posluchači, kde panuje taková vlastenecká
horlivost, tam ovšem nemůže nás minouti vítězství a slavný,
čestný mír.
To naši četní nepřátelé dobře vědí a nemohouce nás zdo
lati na poli válečném čestnou zbraní v poctivém, otevřeném boji,
utíkají se zbaběle k nepoctivým prostředkům, což těmto nepřá
telům zajisté neslouží ku cti.
Jedním takovým nečestným prostředkem jest, že užívají vše
možných cest, aby vyhladověli obyvatelstvo této říše a tím nás
donutili k ústupnosti a k uzavření nevčasného míru. Připravují
nám tedy hlad a nouzi a vše, co z toho pochází jako nemoce
a podobné jiné svízele. jaká to zbabělost a hanebný způsob
válčení! Než, jako se našim nepřátelům nezdařilo zdolati nás na
poli válečném. tak nepodaří se jim také, aby nás vyhladověli.
Toho pevnou a jistou zárukou jest nám naše pilné a zdatné
zemědělstvo; vždyt na rozhodujících místech bylo prohlášeno,
že rakouské zemědělské výrobě podařilo se úspěšně klásti odpor
zamýšlenému vyhladovění se strany našich nepřátel. A tak v pevné
důvěře a v úplném klidu můžeme vstříc hleděti do budoucnosti;
neboť naši zemědělci rádi, ochotně i účelně pracovali, aby zame
zili chystané nám pohromě a zabezpečili nám »chléb vezdejší.<
Získati si chléb vezdejší jest jednou z nejdůležitějších otázek
životních. »Chleba, chleba,: bývalo úpěnlivě volání hladem vy
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mořených lidí, když sestupovali s hor do krajů a tloukli na
dveře zámožnějších bratří. »Chleba,chleba,c jest hlas, kterým děti
rodiče své několikráte za den pozdravují. »Chleban. volá i ten,
jemuž se předkládají lahůdky z celého světa K vůli vezdejšímu
chlebu podniká člověk práce nejobtížnější, pro chléb vezdejší vy
dává se člověk na daleké moře a podvoluje se tisícerému ne
bezpečenství. A hle, tohoto vezdejšího chleba, o nějž každodenně
prosíme, dobrotivý Bůh nám udělil, a proto kdo by se necítil
pohnutým z upřímného srdce tomuto dárci všeho dobra podě
kovati. Když starost o to, co budeme píti nebo co budeme jísti
neb čím se budeme odívati, odpadá, pak zajisté první naší p0v
vinností jest dbáti rozkazu Kristova: »Hledejte nejprve králov
ství božího a spravedlnost jeho: a velebiti Boha za jeho do
brodiní.

_

Dále patří náš vřelý dík našim zemědělcům, kteří ve vá
lečném roce trpěli a museli pracovati s velikými obtížemi, aby
dopracovali se dobrých výsledků. A tak vidíme, že ve válce
vedle armády jest ještě jeden důležitý činitel v státním orga
nismu, který vydatně pomáhá dobývati vítězství a tím jest právě
zdatné a cíle vědomé zemědělstvo, jež jest jedním z hlavních
sloupů života ve státě, neboť vyživuje vojsko nejen v poli, ale
i ostatní obyvatelstvo. A pravdu dím, řeknu-li, kdyby toto země
dělstvo nebylo vzdělané a pokročilé, nerozumělo veřejným zájmům
a neznalo ducha pospolitosti, že našim nepřátelům jejich záměr:
nás vyhladověti —- snadno by se mohl podařiti.
Ale, naše zemědělstva jest na výši doby, nachází se na svém
místě a zná své povinnosti tak, že vším právem říci můžeme, že
ne' poslední zásluhou našeho zdatného zemědělstva nacházíme se:
>ve vítězném znamení zlatého klasm, čímž všechny záměry našich
četných nepřátel hladem nás zdolati zůstanou bez účinku a my
zvítězíme nad svými nepřáteli také na tomto hospodářském poli.
>Dnes po sklízení úrody,< vyjádřil se v těchto dnech náš
ministr orby, »můžeme s klidem vstříc hleděti druhému spotřeb
nímu roku v této válce. Můžeme-li dnes pyšně konstatovati, že
vybladovovací plán našich nepřátel byl uveden v nivec, dlužno za
to děkovati nejen neúnavné práci našich zemědělců, nýbrž také
čestnému se chování našeho zemědělského průmyslu, jakož
i veškerému konsumujícímu obyvateístvu, které přizpůsobilo svoji
spotřebu daným poměrům a ochotně vzalo na sebe všechny oběti,
které na něm byly žádány. A všem těmto činitelům pat-ří za
sloužený dík, neboť v této vážné době čerpáme poučení, že ny
nější zápas národů zplodil v nás pravou a účinnou lásku pro
celek, která jest ochotna přinésti všechny oběti, abychom zvítězili.<
Nezměrná láska k milovanému, úcty hodnému císaři na
trůnu Habsburků a láska k vlastí a celé říši učinila nás všechny
bojovníky a vzbudila v našich srdcích pevnou a nezdolnou vůli
zvítěziti. A toto vše jest právě tím nejlepším znamením do bu
doucnosti a pevnou zárukou slavného vítězstvía šťastného výsledku.
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A tak ku konci: Když máme postaráno o to vezdejší, obě—
tujme Bohu, dárci všeho dobra, modlitbu díků a prosby zároveň,
hledejme nejprve království božího a spravedlnosti jeho a pak
to ostatní, to pozemské bude nám přidáno. Při tom dávejme
také císaři, co jest císařovo a zároveň nezapomínejme dávati Bohu.
co jest božího. A pak vítězný hlahol: »Tě Boha chválímec, jenž
se klenbou našich chrámů bude rozléhati, bude Bohu nejmilejší
obětí chvály a díků a přinese našemu milovanému císaři a král',
Františkovi ]osefovi I., radost a zadostučinění za všechny jeho
otcovské starosti.

Amen.
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Z kruhu čtenářů časopisu „Rádce Duchovní“
došly Zemské úřadovně pro král. České Vdovského a sirotčího pomocného
fondu veškeré ozbrojene moci v Praze následující dalši dary:

Stanislav Benda, farář v Luggau 1 K, Dominikánský Konvent v Litoměři
cích 15 K. Josef ]ezbera, kaplan v Lomnici 5 K 10 h, Jan Zemek, kaplan
v Chrášťanech 2 K, Josef Beran, kaplan v Načeradci 1 K, Konvent řádu
,Dominikánů v Praze 20 K, František Petráček, farář v Bohnicích 1 K,
Vinc. Macek, kaplan v Železnici 2 K, Fr. Čihař, děkan v Mnichovicích 1 K,
Ant. Kolísek, kooperátor ve Velkých Karlovicích 1 K, Josef Dumek, děkan,
Dlouhé Mosty 2 K, Ludvík Koncer, mistoděkan v Halenkově ] K, Petr Ho
molka, kaplan v Lošanech 2 K. Farní úřad v Cholticích 6 K. Farní úřad
v Dašicích 20 K 50 h, František Hodiánek, farář v Černém Kostelci 2 K,
]osef Hartman, kaplan v Berouně 2 K, Farní úřad v Ševětíně 5 K, Augustin
Janíček, koop. Cholina 1 K, Frant. Vrabec, kaplan v Uněticích 1 K, Frant.
Špalek, farář v Malenicích 2 K. Sarkander Dostál, kapucín v Praze 2 K,
František;Kuřina, deficient v Choryni 2 K.

ČÁST PASTORAČNÍ.
Evangelia & Panna Maria.
Dle Aug. Nicolas'e podává Fr. losephat.*)

. . . Chápeme se předsudku, jenž oproti blahoslavené Panně
nejvíce je rozšířen, a jejímu uctívání množství hánců vzbuzuje.
Kolik srdcí, jinak křesťanských, jež neberou úraz k vůli skrytosti
v životě ]ežíše Krista, a podobnou skrytost přesvaté jeho Matky
snesou, ale potají odměřují slávu a moc, jakou církev blahosla—
vené Panně připisuje, a pocty, jež jí prokazuje jen podle této
skrytosti a temnotě jejího života, podle zdrželivosti, ba dokonce
podle zdánlivé přísnosti ]ežíše Krista oproti ní — klatbou stíhají
všecko, co Marii pozdvihuje nad tento podřízený stav jakožto pře
hánění. od evangelia zavržené.
Tento předsudek je výplodem nové doby, a vydává kře
sťanství našich dní vysvědčení chudoby. ježto se odvolává na
fakta evangelia, má nátěr pravdy — ale hodně hrubý. Uráží po
city katolíků, pocity křesťanů, mravní pocit, ale uráží právě to
evangelium, na něž se tak neprávem odvolává — a vším tím, co
zavrhuje, co ničí, aby jen úctu přeblahoslavené Panny napadl,
ukazuje právě, jaký život, a jakou oprávněnost ve světě tato úcta
má a si udržuje. Co pak hlavně podporuje tento předsudek, je
ta okolnost, že se na oné straně nebéře patřičného ohledu na

tajemnéve skrytosti

života Panny přesvaté — a

poněvadž tato záhada, i když se na ni nedbá, ncbo když se na
druhé straně dělají, jakoby nedbali, přece jen tu jest, proto stává
se, nejsouc rozřešena, kamenem úrazu, na němž klesají nemotorní
duchové, jak Bossuet nazývá posměvače a hánce kultu marián
ského. Proto třeba tuto otázku důkladně projednati. Počneme
tím, že vyložíme, v čem tato záhada spočívá.
*) Podáváme zde v překladě dvě kapitoly ze skvělého spisu Nico
lasova: »Panna Maria dle evangeliac, protože obsahují krásné myšlenky
k mariánským promluvám.
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PojednánL
1. Touto záhadou, či lépe řečeno tajemstvimje tedy temnota,
mlčení, naprosté ustoupení postavy Mariiny do pozadí evangelia,
v porovnání, neřekneme s osobou Ježíše Krista, ale i s apoštoly,
učedníky a ostatními prostými ženami, o nichž se tam zmínka
činí. Ovšem v prvé části evangelia stojí Maria v popředí — ta
jemství Zvěstování, Navštívení, Porodu, Očišťování, Utěku do
Egypta, společného života v Nazaretě a poslušnosti dítka Ježíše
jsou slavnými tajemstvími božského mateřství. Ale prvotni tato
zář, jež padá zcela s Ježíše na Marii, a která tudíž s ní neroz
lučně je spojena, mizí, aby se navrátila, jakmile nastupuje Ježlš
svůj evangelický život, a divy své moci i svého slova nás uvádí
v ustrnutí. Od onoho okamžiku, kdy osobnost Kristova jasně vy
stupuje za naši spásou a naším poučením, kdy »začal činiti a
učitic, jak pravi Skutky apoštolské (1,1.), kdy vydává tajemné vý
roky své moudrosti, konává divy své moci, rozšiřuje dobrodiní
svého milosrdenství, přibírá si apoštoly, nepatrné rybáře činí
svými učedníky a přáteli, ze všeho, co nachází na své cestě, dělá
si rodinu, a lidstvu se přivtěluje žhoucí výhní božské lásky: zů
stává jediný tvor z tohoto důvěrného aslávyplného styku vylou
čen, jediný je zcela na stranu odstrčen, do stínu postaven, a
ukázav se jen několikrát. mizí tím hlouběji v temnotě — a to je
Maria, Matka Ježíšova, Matka boží, ta, kterou tolikerým holdem
uctíváme a oslavujeme! Přemilý Syn srdce jejího rozdává místa
i slova chvály, jež těm, kdož jsou jejich předmětem, přinesou
všeobecnou čest.
O Janu Křtiteli praví: »Jest více než prorokem, anepovstal
nad něho nikdo větší mezi syny lidskými.< K Simonu dí: »Ty
jsi skála, a na té skále vzdělám církev svou.: 0 setníku se vy
vyslovuje: »Nenajezl jsem tak veliké víry v Israeli.: K ženě ka
nanejské pak: >O ženo, veliká je víra tválc O Marii, sestře Mar
tině, řekl: »Nejlepší stránku jsi vyvolilac, a jako o kajícnici řekl:
»Všude, kdekoli kázáno bude evangelium, (t. j. v celém světě)
bude k její chvále vypravováno, co tu učinila.< —Usedáustudně,
aby rozmlouval dlouze se Samaritánkou; činí se obhájcem ženy
cizoložné; velebí halíř vdovin; útrpností jat jest nad matkou
mládence naimského; klesaje pod tíhou kříže, jakožto předmět
zuřivosti katanův a soucitu světa vrací ženám jerusalemským
slzy, jež jim vynutila útrpnost. Nikdo neujde důkazům jeho do—
brotivosti: celník ani lotr, cizozemské — pohanské — ženy, ani
takové, jež samy se zneuctily, lid, jenž jeho smrti žádá, ani jeho
katané, ba ani kameny jerusalemské — to vše má míti na něm

podílu, jedině jeho Matka

nikoli!

A ještě více otázkou:

» eno, co mně a toběPc, jakoby dvojnásobné slovo, jímž na po
čátku pozdravena jako »požehnaná mezi všemi ženamic. výslovně
chtěl ze lži kárati, zdánlivě jest mezi všemi ženami tolik znehod
nocena! Evangelium sděluje nám jen, že šla za Synem svým, aby
mohlo hned říci, že od něho pak' všimána nebyla. Jest před
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puštěna toliko s velikým zástupem, a pozdvihne-li se z tohoto
zástupu hlas, jenž předem hlásá mínění budoucích století, aby ji
velebil. obrací Ježíš tato slova na vyvolené vůbec, jakoby ono
svědectví Matce své bral. [ tam, kde poměr stává se důvěrným
předností cti nebo lásky, jako na příklad na Táboru nebo při
poslední večeři == Matka schází, a není o ní ani řeči. Jedině na
hoře Kalvárské objeví se zase, aby na potupě a utrpení kříže
měla účast, a pak je předmětem poslední pozornosti božského
svého Syna, jen aby někomu jinému byla odevzdána. A nedosti
na tom: smrt Kristova, jež všecko dokonává, nestaví skryto'sti
Mariině ještě hranic; tato skrytost trvá i ve slávě a radosti
vzkříšení, ba ještě se stupňuje. Ježíš Kristus jest pochován, a
vstává zase z mrtvých; jaké to postavení pro matku a' to pro
takovou Matku jako Maria! Kdož by měl tu státi v popředí lí
čení, jako ona? Kdož by měl toto zubožené tělo naposled opustiti?
Kdo je nejprve shlédnouti v triumfu? Sdllelat všecky zkoušky
jeho smrtelného těla, jeho ponížení i jeho muka od kolébky až
ke kříži: kdo by tedy měl spíše býti svědkem toho, že jitřenka
jeho věčné oslavy vychází? Kdo by měl býti omilostněn tak taju
plným zjevením — a koho bychom měli dříve viděti při veliké
události nanebevstoupení, že přijímá poslední žehnání Ježíšovo,
a jeho sleduje v oblacích. odjímajících ho zraku všech — ne li
oko MatčinoP A přece tomu všemu tak není. Evangelium se o ní
při všech těchto podivuhodných okolnostech ani nezmiňuje. —
Toto zmizení je tím nápadnější, že na pozadí, slávou Kristovou
ozářeném, všecky události, všecky postavy lze čitati, azřejmě vy
'stupují. Jak šťastnou je Magdalena, která spatřuje ho nejdříve
samotná. Jak štastnými jsou Johanna a druhá Marie — matka
Jakobova — s družkami, jež ho dvakrát spatřily, jemu se kla
něly, jeho nohy zlíbalyl Jak štastnými jsou učedníci, k nimžto
se na cestě do Emaus připojil, aby ho dle »lámání chleba: po
znali! Jak štastnými shromáždění učedníci, kteří ho při zavřených
dveřích mezi sebou zjeviti se spatřili ! Jak šťastným Tomáš. jehož
sám vyzval. aby vložil prsty i ruku do svatých jeho ranl
pře
blažení vy všichni, kteří jste ho zde na zemi viděli tak, jak ho
my viděti budeme v nebesích! — A ona, již všecka pokolení
blahoslaviti budou, a na niž bude církev obraceti svůj chvalo
zpěv: Královno nebes, raduj se, neboť ten, jehož jsi zasloužila
nositi v lůně svém, vstal z mrtvých, jakož byl to předpověděl —
Maria, neukáže se při žádné z těchto scén oslavyaradosti v evan
geliu — tak že bychom bezmála věřili, že už ani není na světě;
tak málo brán tam na ni ohled, že v úžas po dlouhém zapome
nutí nás může uvésti zase ve Skutcích apoštolských zmínka o ní
mezi apoštoly a svatými ženami ve večeřadle — zmínka arci
poslední.
Skrytost a temnota vůbec je tedy známkou života blahosl.
Panny — a tento charakter je tím tajemnější, že nikdo v evan-.
geliu o tom se ani nezmiňuje, poněvadž i tato temnota sama je
takořka temná, a poněvadž Marie sama, jakoby ve srozumění a
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shodě se vším. co její obraz smazává, nijakým skutkem, nijakým
slovem pozornost na sebe neobrací, a tak nevšímavost celého je
jího okolí takořka ospravedlňuje.
Nic jsme se nebáli, tuto záhadu postaviti v plné světlo,
i když by s počátku zbožné duše se znepokojovaly -— v plném
přesvědčení, že pravda, která vždycky chová v sobě své vlastní
ospravedlnění, nemusí se ničeho tak báti, jako oněch šetrných
ohledů a onoho polotemna, jež hrozí obtížemi, ale skrývá právě
rozluštění, jež se objeví při upřímném, nezakrytém vylíčenípravdy
samo sebou. Může tedy dle předcházejícího líčení praobyčeiný
mravní cit,- nejjednodušší lidský rozum připustiti, že zaslouží jen
skrytost, zapomenutí, pokoření, jehož předmětem je ve druhé
části evangelia po boku Syna, jenž je spravedlností, pravdou a do
brotou ona Matka jeho. jež tolika předpověďmi a přeobrazy
zdaleka byla zvěstována? — jež byla předmětem vyslanectví an
dělova i jeho holdu, jakožto milostiplná a požehnaná mezi všemi
ženami? — jež byla povolána dáti svobodný souhlas ke svazku
s Nejvyšším, a o tom vyjednávati? ——jež se stala matkou bez
porušení svého panenství? — jež byla Matkou, chotí, živým chrá
mem Boha samého? — jež byla v plnosti Ducha svatého tak po
korně pozdravena od Alžběty, a jež sama dvojnásobným vnuk
nutím téhož Ducha, ale i Slova, jež v lůně svém nesla, hlasitě
hlásá svou věčnou slávu a velikost v onom chvalozpěvu pokory
a vděčnosti, k němuž všecka předcházející staletí tvořila jaksi
předehru, a jemuž všecky

budoucí

časy přizvukovati

mají? ——'

Může, pravím, prostý rozum lidský přijati to, že Matka Kristova,
když byla velikým tajemstvím vtělení došla takového vyzname
nání a takové oslavy — po třicet let neomezené poslušnosti
Kristovy docházela, a po celý svůj život rozjímání a mučednictví
takovou věrnost osvědčila a tolik bolestí snesla — by zasloužila
toliko zapomenutí a pokořenířl — Nebyla by tato skrytost pří
liš urážlivou pro ježíše samého, než aby se musilo míti za to,
že tím je pro Marii?

A není-li urážlivou, poněvadž byla úmysl—

nou, není tím spíše — čestnou?

Není aspoňtajem

stvím
to jest mimořádnou událostí, jež se sama ze sebe při
rozeně vyložiti nedá, protože předpokládá veliký nějaký úmysl,
skrytý jakýsi zákon, hlubokou pravdu — žádající si našeho zkou
mání, abychom tak svoji vůli i svůj rozum právě tak cvičili, jako

svou

víru?

———

Přesvědčíme se otom, až tuto pravdu si blíže vyložíme.
Tím více pak ji uznáme a jí se potěšíme, čím více je zneuznána
a zanedbána, neboť budeme musit přisvědčiti, že podle učení
kříže mezi všemi příkazy křesťanskými, mezi všemi předobrazy,

jež nám představilJežíš Kristus, není

nic výmluvnějšího

a

jasnějšího, jako toto mlčení, a tato temnota, jež za
halujeMarii.
,
_

Při tom přijde nám na pomoc jeden z jejích chvalořečniků,

jenž toto slavné tajemství její skrytosti nejlépe pochopil,a jehožto
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svědectví právě při tomto předmětě je jistě způsobilé .vzbuditi
pozornost a rozobniti liknavost tolika katolíků, jimž tak těžkým
bývá věřiti ve velikost Marie, a jí uctívati. Tento chvalořečník
Marie Panny, jak sám se nazývá, není ani Bossuet ani svatý
Bernard, ani slovutný Gerson — jména to, jež znějí příliš kato
licky, než aby na jisté křesťany udělala dojem — ale je to

protestant

— je to sám — Luther.
II.

Vypravuje se o Iliadě, že milovník vzácností napsal tuto ve
likou báseň tak malými písmenami a na tak malinký kousek
papíru, že se to mohlo zavříti do prázdného ořechu. ]e-li dovo
leno, s nepatrnými řečmi srovnávati velké a vznešené, pak všecka
velikost a skvělost, již uctíváme na Marii, všecko vznešené, co
si o ní pomysliti můžeme i co naši obrazivost daleko převyšuje,
obsaženo jest v jedinkém slově: Deipara,
Matka boží, Matka
Ježíšova, jež během celého evangelia nacházíme.
Toto jediné slovo: Matka Ježíšova, obsahuje v sobě celou
báseň — a sice báseň, jížto ani všecky kůry andělské dokonale
rozvinouti nemohou. Necítíme-li toho, pak nestíhá ,necitelnost
naše v podstatě Marii, ale Ježíše, Boha; neboť na ježíši, na Bohu
spočívá tato velikost Mariina. Nikoli cit katolický — ale kře—
sťanský, ba náboženský vůbec v nás oslábnul -— i musime tedy
jíti do školy k Lutherovi, jenž praví :*)
»Býti Matkou boží je tak vysoká, tak nezměrná přednost,
že přesahuje veškeru chápavost. Žádná čest, žádná blaženost
nemůže se přirovnati takové vznešenosti, býti z celého poko
lení lidskébo jedinou, nade vše povýšenou bytosti, jižto nikdo
oné v přednosti se nevyrovná, že má s nebeským Otcem spo
lečného byna . . . V tomto jediném slově jest tedy obsažena
pro Marii všeliká čest, a nikdo nemohl by k její chvále hlá—
siti něco skvělejšíbo, i kdyby měl tolik jazyků, co je květin a
stébel na zemi, nebo hvězd na nebesícb, nebo zrnek písku
v moři.<

Evengelium tudíž, pravíc nám, že Maria je Matkou ]eží
šovou, vyčerpává tímto jediným slovem, pakliže je správně po
chopíme, "všecko, co velikého ke slávě Marie říci lze, staví ji na
*) Martini Lutheri: Super Magnificat, seu Divae Virginis Mariae Can
ticum Commentarii. Tom. V. p. 85 '
Qua re (quod Dei facta est Mater tam praeclara et ingentia bona ei
data semt, ut superent captum cuius cunque; hinc enim omnis honos, ac
beatitudo provemt, ut in universo humano genere unica sit persona, su
perior cunctis, cui nemo sit par, quod cum celesti patre, filium tantum ha—
beat communem . . . Ergo propterea unico verbo totus eius honos conclu
ditur, si parentis Dei msignietur nomenclátura, quando, quidem nemo
malora vel de illa praedicare, vel illi nuntiare po:.sit, etiamsi tot linguas

habeat, quot flores terra herbulasque, coelum stellas, ea mare sustinet
arenas.
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takovou výši, které nemohou dosáhnouti všecky oslavy světa,
ale která sama všecku poctu převyšuje. — Izpůsob, jakým evan—
gelium označuje Marii, je pozoruhodný. Obyčejně seznamuje nás
s nejbližším příbuzenstvem osob. jež tam vystupují, nebo se sta
vem, jejž v životězaujímají; odděluje osobnost jejich od úřadu
neb od úlohy, jakou hrají. Ale vzhledem k Marii počíná si do
cela jinak: tu nám představuje vždycky v tajemném osamocení
od celého jejího okolí, tak že jedině jeji vztah k Ježíši tím zře
telněji vystupuje. Nedovídáme se ničeho ani o jejím východu,
ani o západu; objevuje se a mizí toliko pod jménem Matky Je
žišovy; její božské Mateřství — tot Ona sama. A toto Mateřství
nemá jen dle jména; ona je uskutečňuje v prvých třiceti letech
života Ježíšova, tedy třikrát déle, než obyčejné mateřství trvá.
Poněvadž konečně božské pocty Dítku Ježíši prokazovány
byly od vyslanců nebes i země toliko, pokud leželovklíně Marie,
bylo to, jak kardinál Berulle důmyslně podotýká, velikostí a po
žehnáním právě pro přesvatou Mati boží, že Syn její chtěl se
zjeviti v onom věku a v onom stavu, ve kterém tuto velikost
ukázati musil toliko ve spojení — s ní! Nesrovnatelná čest Ma
riina, její božské Mateřství, nachází tudíž nejširší svůj základ,
svou největší jasnost
v evangeliu. Toto Mateřství, jež po celý
soukromý život Ježíše Krista bylo v činnosti, chovalo se trpné
za jeho života veřejného. Tu Maria mizí; zcela je zastíněna. To
je skutečně pravdou, a my klademe důraz na to, aby se to silně

vytklo!Ale co to škodí velikosti Marie, kdyžtě
tato celá velikost záleží v onom božském Ma
teřství,

jež je Ona sama? Tak jako Ježíš Kristus vždycky

zůstává Bohem i ve'všech pokořeních svého života, i v potupě
své smrti — tak je Maria vždycky Matkou boží — i při oné
temnotě, kterou našim zrakům jest odňata. Lze dokonce shle
dati mezi zastíněností Marie a skrytostí Ježíše Krista vzájemný,
právě tak zajímavý, jako výstižný vztah: Božství Ježíše Krista
chovalo se trpně po celý jeho soukromý život, kdy vládlo Ma
teřství Marie — a toto Mateřství stává se zase passivním, jakmile
Ježíš vystoupil do života veřejného — a to tak, že passivní život
Ježíše Krista odpovídá aktivnímu životu Mariinu — a passivní
život Marie aktivnímu životu Ježíšovu. A nyní z toho odvodme
důsledek: Božství Ježíše Krista bylo po třicet let jeho podda—
ností k Marii zatemněno, a jakoby zničeno; Mari a z a sti ňo

vala Ježíše po třicet let, a my se nad tím nepo
h o r š u j e m el

Kterak tedy chceme se pohoršovati, že Ježíš
v posledních třech letechsvého učitelského
úřadu zastínil

Marii? A jak bychomz této zatemněnosti

odvozovali nějaký důkaz proti velikosti Marie, kdyžtě týž závěr
proti božství Synovu vésti nás nenapadne? Děje se zřejmě
úmysl ně, že Ježíš staví Marii do stínu; ale je také úmyslné,
že ráčil býti sám od ní do stínu postaven — a neuráží-li nás
tento úmysl v případě tomto, jak nás může urážeti v případě
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on om? Jsou to dvě tajemství a větší znich, které si necháte líbit.
vás musí pohnouti, abyste uznali i menší; musí vám to nahraditi
vysvětlení jeho tam, kde je nikterak dáti nemůže.
(Pokračování.)

Styky duchovního s věřícími.
Podává A. D.

Blahé byly doby, kdy lid chodil za svým duchovním pa
stýřem, vyhledával ho, radil se s ním, cele mu důvěřoval a se
mu oddával. Tehdy mohl duchovní omeziti své styky s věřícími
na chrám, Školu a svoji kancelář. Dospělé měl v kostele, jim
mohl v neděli 0 kázáních sděliti, co za nutné a potřebné po
kládal; mládež pozorně poslouchala katechetu ve škole a věřila
každému jeho slovu. Ob čas dostavovali se lidé do fary budvzá
ležitostech úředních nebo jako návštěvníci.

Snadná byla tehdy pastorace, lehká správa farní osady.
Tehdy se až bránilo duchovenstvu příliš stýkati se s osadníky,
vcházeti mezi ně do hostinců. Nepřáli si představení, aby kněz
v důvěrné přátelství mimo kostel a školu vcházel s lidem; faráři
nedovolovali svým kaplanům navštěvovati společnosti, sami se
jim ovšem též vyhýbali.
To bylo možno v minulosti, v těch blahých časech, kdy
panovala ke knězi důvěra, v rodinách zbožnost, kdy pilně byl
navštěvován chrám a slovo duchovního všude platilo.
Bohužel časy se valně změnily, kostely — ovšem s výjim
kami — nebývají tak naplněny, rodiče nevěnují tolik péče při
učení se náboženství se strany dítek, nedostavuií se tak často
k farnímu úřadu, Někde obecní strážník za odměnu sběhá všechny
úřady. Duchovní správce se musil až proti tomu ohraditi, neboť
se nemohl u strážníka intormovati, zdaž pravdou jest, co stranám
předložil k podepsání. jindy pošlou rodiče dítě, jakoby se faře
vyhýbali. Dospělí málo dostavují se na cvičení, na kázání, jakoby
se přímo báli potkati svého duchovního pastýře.
Za takových neblahých poměrů nezbývá knězi nic jiného,
než vyhledati jiné cesty k srdci svých osadníků, aby se zcela ne
odcizil lidu sobě svěřenému.
Ovšem přece ne,-více bude vyhledávati farníky tam, kde jim
musí posluhovati, dospělé v kostele, dítky ve škole, všechny ve
farní kanceláři. Za rozmluvy připomene tomu neb onomu: >To
jsem vás dávno neviděl. Snad jste mimo domov prodléval nebo
v neděli konáte kamsi návštěvy.< Oslovený se dovtípí, kam kněz
bije, kde dávno nebyl a — snad -— přece přijde do kostela.
A rovněž se zeptá, že delší dobu dítě neviděl na hodině nábo
ženské, že by se mělo dostaviti, poněvadž se na př právě koná
příprava k velikonoční zpovědi, cvičí se nová píseň k májové
pobožnosti. »Tu byste měl poslechnouti, ta je krásná a jímavá.:
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Dospělejší omladině poví, jako mimochodem, že zapomněla,
že její místo v kostele zůstává teď prázdné. »A tolik krásně jste
vždy zpívala. Hlas váš jsem rozeznal mezi všemi.: — »Ten váš
bratr ohlíží se často po vás, rád by s vámi šel domů. Má daleko,
přes pole, přes les, neměl byste ho tak opouštěti.:
Mnohý opomíjí kázání, dlouho neslyšel slovo boží, ale chodí
na pohřby, na svatby, na slavnosti. Tu duchovní chopí se té
příležitosti a třeba ani nebyl o to žádán, prosloví mnohdy řeč
příležitostnou. Připomene nad rakví, jak ten zesnulý rád plnil
křesťanské povinnosti, jak rád spěchal do chrámu. Kéž i nyní
jeho místo v lavici nalezne nástupce. ]ako odkaz učinil svým
přátelům, sousedům, aby rovněž chrám navštěvovali, svátosti při
jímali a podobně.
Taková řeč potěší pozůstalé a má jiný ještě účel. Kterýsi
duchovní promluvil vždy nad hrobem dělníka vzletnou řeč a tak
vyrazil ostří těm, kteří se chystali mluviti protinábožensky.
Na svatby přichází mnoho diváků, kteří jindy jsou v kostele
velmi vzácní. Na některých osadách duchovní mívají k, snouben
cům zvláštní promluvy, vhodná to tedy příležitost k projednání
některé pravdy před četnějším posluchačStvem.
A tak i při slavnostech císařských, kde je v chrámě obecní
zastupitelstvo, úřednictvo, četnictvo, finančníci; při slavnostech
školních, kdy přijdou rodiče a přátelé školství; při svěceních
a žebnáních, kdy bývá značnější počet věřících. Kněz využitkuje
příležitosti té, chopí se styku toho a případně věřící poučí, na—
pomene, povzbudí.
Máme sice v kostelích četné sbírky, na lavice připevňují se
schránky na milodary pro účely humánní a církevní, ale zvláště
nyní duchovní uspořádá sbírku na Cervený kříž, na fond pro
vdovy a sirotky po vojínech, na raněné v nemocnicích. To dobře
působí a lid rád dá. Chudé ženě padl ve válce muž, hned farář
v její prospěch uspořádal sbírku, ta vynesla na 50 korun, které
ji odevzdal a zase příští neděli výsledek sbírky sdělil.
Kde posud s' kazatelny se oznamují ztráty a nálezy cenněj
ších věcí, farář neodmítne žadatelů, ale ochotně jim přijde vstříc.
Radost mu způsobí, když bude moci ztracenou věc odevzdati,
když pro poctivce dostane nálezné. Toto dětem odevzdá ve škole
před ostatními dětmi s pochvalou, že nalezená věc byla ode-.
vzdána a že nyní nálezce musí odměna za ten čin dvojná—
sobně těšiti.
I jinak rád poslouží a oznámí hodinu pohřbu, počátek škol
ního roku, den očkování, výstavu pokračovací školy, dětskou
slavnost a podobné. jenom když je to něco slušného, užitečného,
kostela se týkajícího, kulturního. Kdesi vznikla mázdřivka, farář
přečetl věřícím přede mší sv., jak se v takovém případě zacho
vati, jakých ochranných prostředků užití, aby se nemoc nešířila.
Osadníci mu byli za to poučení povděčni.
asto čteme, že faráři vybírají na pohořelé, povodni, krou
pami stižené, prosí v novinách o dary a dosti seženou. Potom
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rozdělí spravedlivě peníze a dostává se jim vděku. Tak vybírají
též na vánoční stromky, mikulášské slavnosti, ošacení chudé
mládeže, na podílky štědrovečerní.
Ale také se k těm slavnostem dostaví, při nich promluví
a hledí vzpomenouti na moment náboženský, kdyby jinak byla
slavnost rázu světského. Při těch příležitostech promluví s dospě
lými, kteří se zúčastnili, s rodiči, kteří sem své děti doprovodili.
Zeptá se jich, jak se jim to líbilo, a ujistí, že zase brzo něco po
dobného se bude pořádati.
]e li v místě katolický spolek, tu duchovní mnohdy na sebe
musí vzíti úkol režiséra při divadle. Ale je dobře, když i jinak
styk má s divadlem, aby poradil, jaký kus hráti, odstranil, co by
nepovznášelo. jistý kněz na ochotnickém divadle prosadil kus
s tendencí náboženskou.
.
Velmi dobře působí, pořádá-li kněz dětská představení.
O prázdninách ani nepotřebuje svolení školy. Divákům se taková
divadla velice zamlouvají, příznivý výsledek jejich vždy zajištěn.
A z čistého výtěžku lze tak mnoho dobrého v místě podporo
vati. Ovšem tu musí požádati někoho o pomoc, 0 dozor na dítky
_při zkouškách, které se odbývají ve dne na faře nebo někde
v zahradě.
Při takovém dětském představení stýká se kněz nejenom
s dětmi-herci, ale i s dospělými. Tato volba hodných dítek jest
jako vyznamenání pro ně a rodiče jsou za to duchovnímu velice
vděčni.Tu je nucen navštíviti to ono stavení a mezi řeči poukáže
na to, co jest jeho povinnosti, co by rád dávno osadníkům sdělil.
Při té příležitosti sezná osobně mnohé farníky a známost ona po
trvá delší dobu.
]e-li hudebník, rád zahraje na piano při koncertě, je-li dobrý
zpěvák, zazpívá přiměřenou skladbu. Tím si zjedná vážnost. Ovšem
nepropůjčí se k tomu, aby hrál na některý nástroj k tanci, jak
snad po divadle zvykem a také u výběru písní bude opatrný. Ne
hodila by se pro něj na př, píseň milostná.
Velikého vděku dodělali se mnozí přednáškami se světelnými
obrazy. Duchovní hledí nakloniti si osadníky tou neb onou pro
mluvou při národních slavnostech; cestuje-li, po návratu uspořádá
přednášku o zkušenostech v cizině nabytých, donese fotograňe,
krápníky, mušle a jiné památky, jež po přednášce nechává obí
hati mezi posluchači.
Osadníci poznají, že necestuje pouze za zábavou, že si všeho
všímá a rád o své vědomosti s jinými se sdílí.
Na požádání přednáší i v jiných obcích své i sousedních far
ností. —
Duchovní má pro osadníky buď svou vlastní neb farní knihovnu,
z kteréž zdarma půjčuje knihy, při čemž se táže na úsudek pře
čteného, nabídne noviny, časopis, jenom aby dobrou četbu roz
šiřoval v Osadě.Vydává a přijímá knihy sám, při čemž může po
hovořiti se čtenáři, to a ono jim doporučiti, kalendář katolický na
bídne ku koupi, zeptá sejna hospodářství, pochválí neb i pobaní děti,
Rádce duchovní.
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jak se právě chovají, účast má právě na všech zjevech a příhodách
svých farníků. Dobrá kniha jest jako klíčem k srdci.
Kněz vůbec všímá si děti mimo školu, osloví je, zeptá se na
rodiče, na cíl cesty a mluví na ně, když tyto idou společně s ro
diči. To je těší, nebot kdo pochválí matce její dítě působí jí radost
a získává si ji zcela. I když rodiče právě nejsou horlivými kato
líky, přece jsou spokojeni a potěšeni, věnuje-li kdo jejich dětem

pozornost.
Ovšem učiní tak s mírností, nebude příliš vynášeti tělesnou
chválu, nazývati dítě andělem, spíše poukáže na jeho zdvořilost,
na slušné chování, mravnost, učelivost. Ta malá pozornost otevírá
srdce rodičů.
A což, může-li dítě podarovati, ovoce mu poskytnouti, květinu
nebo jinou maličkost, jak hned získává si lásku malých i dospě—
lých. A ve farních zahradách bývá dosti ovoce, angreštu. revísu.
Vyčítají osadníci: »Tam toho opadá, hni;e a dětem se nic ne
poskytne.< Kdosi“ hojný ponechával dětem paběrek a způsobil
velikou radost a vděk. Kdo dříve zahradě škodil, byl za trest vy
loučen, když ostatní paběrkovali na keřích a stromech.
Duchovní koná někam cestu,jiní jdou za tímže cílem, připojí
se k nim a rozmlouvá s nimi. jede-li, přibere k sobě známé po
cestné, čímž se jim z'avděčí. I při té příležitosti nejenom se baví
s lidmi, ale tu a tam je poučí, příklad ze života vypravuje, ptá se
na domácí poměry a mnohdy vyslechne kus trpké historie, při
čemž projeví soustrast, ale í pobídne k trpělivosti s odevzdaností
do vůle boží.
Každý si bude takového svezení vážití, jím se chlubiti a při
lne ke svému duchovnímu past'ýři.
Obec zastihne neštěstí, vypukne požár, přižene se veliká voda,

kroupy potlukou obilí a podobně;tu kněz nezůstane doma a ne
bude čekati, až ráno kostelník přinese zprávy do fary, naopak
dobře učiní, jde-li mezi postižené tou nehodou. I v noci lože
opustí a dostaví se ku požáru, poradí, pomůže, ruku přiloží. ]istý
duchovní pumpoval u stříkačky, aby dal dobrý příklad. Dříve se
k tomu nikdo neměl, teď se přihrnuli a spolu pumpovali. Zeptá
se a dohlédne, jsou-li děti zachráněny, napomene, aby se nic ne
kradlo, zabrání, kdyby se někdo nesmyslně do hořícího stavení dral.
Podobně při povodni radí, co zachrániti, varuje před odváž
ným vytahováním dřev, napomíná k umírněnosti, opatrnosti.
]de do polí. vysloví soustrast nad zničeným obilím, těší, po
vzbuzuje, radí. A tak i při jiných neštěstích a dopuštěních. Ra
duje :e s radujícími, želí se želícími.
Duchovní jest zván na svatbu, na křtiny, na zabíjačku, po—
svícení; proč by pozvání do slušných rodin odmítal, proč by řádné
lidi nenavštívil, s nimi neposeděl, nepojedlř Vždyť má příležitost
je pozorovati, poučiti, to a ono jim připomenouti. Ale musí po
tom jíti na př. na svatbu bohatých i chudých, aby neurazil, aby
mu nebylo strannictví vyčítáno. Za jeho přítomnosti lidé jinak se

—179—
chovají, a kdyby přece někdo si dovolil nemístný žert, ostatními
jest okřiknut.
Kdosi navštěvoval slavnosti osadníků, ale s večera dal pro
sebe poslati, že jest přítomnosti jeho doma třeba. V tu dobu ve—
selí nabývalo nejbujnějšího rázu.
Proč by duchovní zcela se vyhýbal hostincůmPOvšem nutno
rozeznávati,jaké to jsou hostince a jaké panují v místě okolnosti,
Do slušné společnosti vždy může vejíti a v ní dobře působiti.
Ovšem místnostem nechvalným se vyhne a mezi prostopášníky,
karbaníky, opilce nevkročí. Řádná společnost ráda mezi sebe
přijme kněze, naslouchá jeho vývodům, které tento čerpal ze
svých novin a časopisů. Také se dlouho nezdrží, mnoho nepije,
neslušně nežertuje.
Mnohý se přesvědčil, že co pronesl v hostinci, záhy kolovalo
po obci, že si stěžoval na dorůstající mládež, upozorňoval na ně
které chyby, to a ono pochválil. Ale musí býti v řeči opatrný,
aby nepomlouval, aby z duchovní správy nevynášel. Pohrozí, že
odejde, kdyby jiní vynášeli osobní věci, uráželi, do krajností za
bíhali. Tak si duchovní činí okruh svých přátel, kteří se ho za
stanou, kdyby naň bylo útočeno.
Zúčastní se schůzí a zastane se víry osadníků, kdyby tato byla
ohrožena. Ale tu musí býti dobře připraven, aby se neblamoval.
Mluví krátce a obsažně, pronese nad tím lítost, že se něco po
dobného pronáší. Když jinak nelze, aspoň ostentativním odchodem
svoji nelibost na jevo dá.
]e-li volen do obecního výboru, volbu přijme,voleb se zúčastní,
schůze obecní i místní školní rady navštěvuje. Jak často zde může
zasáhnouti do debaty, ujímati se chudiny, pracovati- pro školu,
pro okrasu obce, při čemž nezapomene na okolí kostela. Než i před
a po schůzi může mluviti s výbory, se členy, připraviti je na to,
o čem se má jednati. Mnozí poslechnou jeho rady. At kdokoliv
předsedá, jde a naslouchá. Kdesi byl kostelník starostou a farář
ve výboru. Žertem tento prohodil: :Tak, pane starosto, zde před
sedáte vy a já poslouchám, ale_v kostele se to obrátí. Tam mu
síte poslouchat vy (
Dobře činí, kdo pěstuje oekonomii, aspoň v malém, tu i zde
vše sdílí. Ale i jinak rád do přírody chodí, pracující pozdraví,
promluví s nimi a jde dále do přespolní školy nebo jenom na
procházku. Děti se ptá na rodiče, všimne si i toho pasáka, mnohdy
sirotka, jemuž radost tím oslovením působí. Takový jinak od
strkovaný nebožák si dobře pamatuje, kdo se k němu sklonil.
Vyhledává všechny prostředky a cesty ku sblížení s osadníky,
proto někteří duchovní rádi podpisovali pensistům kvitance, neboť
i při té příležitosti mohli s nimi promluviti. Ani je nepotěšilo, že
jsou té námahy zbaveni. A lidé přece viděli jakousi závislost na
farních úřadech.
Jak bylo řečeno, návštěva chrámů není na mnohých místech
taková, jako bývala, když nelze na tomto jako nejpříhodnějším
místě pověděti věřícím, co jim říci třeba, nutno vyhledávati jiné
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cesty a prostředky, nutno chytati se i malých nitek ku navázání
styků s věřícími. Tuto uvedeny některé, ale duchovnímu se na
skytnou vedle těch ijiné cesty, vedoucí k srdci, dle místních
poměrů a nahodilých příležitostí, aby aspoň nějaké zrnko bylo
zaseto a se ujalo.

Pravoslavi.
Téměř dvě třetiny obyvatelů rozsáhlé říše ruské vyznávají
pravoslaví (orthodoxii), státní náboženství Ruska. Dle úřední
statistiky z roku 1912 obnáší počet v říši ruské bydlících vyzna
vačů pravoslaví 99,166.662, tedy bezmála jedno sto millionů.
Zevrubným studiem pravoslaví zabývá se krakovský jesuita
P. Jan Urban, z jehož zajímavého spisu vyjímáme několik kapitol.
I.

Církevní organisace.
Až do XVI. století spočívalo řízení ruské církve v rukou
metropolitů závislých na cařibradském patriarchovi. Nejen vlastní
Rusko, nýbrž i některé části království polského tvořily původně
velikou církevní provincii cařihradského patriarchátu. již v XV. sto
letí rozpadla se tato ve dvě metropolitní provincie: moskevskou
a kyjevskou (litevsko-rusínskou). Roku 1559 zbavila se Moskva
své závislosti na Cařihradu a byla povýšena sama na patriarchát,
co zatím veliká část provincie kyjevské přijala r. 1596 unii scírkví
římskou.
Moskva měla pak patriarchy pouze 112 let; roku 1700 zemřel
poslední. Na jeho místodosadil Petr Veliký svatý s; l .
v Petrohradě, biskupské to kollegium, které mělo representovati
nejvyšší církevní moc v pravoslavné církvi. Tomuto svatému
synodu byli také podřízeni zbylí pravoslavní, a později, po trojím
dělení Polsky, Rusku připadlé polské území.
Ruské pravoslaví neuznalo nikdy církevní unii s Římem
z roku 1596, ano, v letech 1795, 1839 a 1875 dekretovalo for
mální její zrušeni a poukázalo mdštěpencec officielně svatému
synodu s výjimkou v Rakousko-Uhersku žijících unitářů.
II.

Hierarchická

organisace

ruskéhoklerujeví se takto:

Dle názoru ruských theologů a většiny kanonistů jest Kristem

založenácírkev církví

episkopální

a má dle božského do

sazení tři hierarchické stupně: biskupy, presbytery a diakony.
Každá eparchie, v jejímž čele stojí biskup, jest podstatným, v sobě
uzavřeným útvarem církve, a proto nazývá pravoslavný kate
ChlenUS biskupa »církevní hlavou:, t. j. pro jeho eparchií. Více
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eparchií pojí se ve větší, dle národních nebo politických hledisk
ohraničené skupiny, v jichž čele jest patriarcha nebo metropolita
nebo arcibiskup, který však, co tkne se jurisdikce oproti druhým
biskupům, jest jen primus inter pares. Všechny tyto církevní
skupiny neuznávají žádného vyššího, stále fungujícího jednotného
ústředí: nejvyšší jejich hlavou jest Kristus — sám Pán. Vše—
obecný koncil jest sice nad všemi biskupy, jest to však orgán
mimoobyčejný, který nebyl svolán více než tisíc let, a jest tudíž
zcela nepůsobivý.
Tak povstaly znenáhla na východě četné autokefální církve,
jichž vzájemným pojítkem byla jen stejná víra a společné svá—
tosti a modlitby.
Takových autokeíálních církví jest nyní na východě dle
rukovětí ruských kanonistů 15. jsou to: 1.—4. čtyři staré patri
archáty: cařihradský, antiošský, alexandrijský a jerusalemský,
5. rUské církve, 6. řecké v království řeckém, 7. neodvislé církve
cyperské, 8. na hoře Sinai, 9. bulharská, 10. srbská, 11. černo
horská církev, 12. rumunská v Rumunsku, 13. srbská v Uhrách,
14. bukovinsko-dalmatská církev v Rakousku.
Počet těchto autokefálních pravoslavných církví mění se stále
dle politických poměrů dotyčných zemí.
Co tkne se jmenovitě ruské státní církve, jest její správa
zcentralisována ve svatém synodu, který, jak již řečeno, na
stoupil r. 1700 na místo moskevského patriarchátu. Petr Veliký
zdůvodnil jeho zřízení, že měl býti současně permanentním cír
kevním shromážděním (sobor) biskupů, které, dle názoru ruských
theologů, jest nade všemi biskupy. Přes to však již Petr Veliký
nezdráhal se povolávati do synodu také represenranty nižšího
kleru jako plně oprávněné jeho členy. Pravdou jest, jak svědo
mití kritikové také přiznávají, že tato episkopální konsiliární
autonomie ruské církve jest jenom zdánlivá, poněvadž svatý synod,
jak dle úmyslu jeho zakladatele Petra Velikého, tak i dle litery
zákona, jemuž i celá pozdější praxis odpovídala, jest vlastně jen
vnucenou, čistě státní institucí. Petr považoval se za oprávněna
provésti tuto zcela novou reformu právě tak jako současnou
reorganisaci vojska a reformy vnitřní správy říše.
K ruským státním základním zákonům náleží zásada. že car
má při správě církve používati jím zřízeného synodu. Pavel I.
přijal (1797) pro sebe a své nástupce cfficielní titul »vrchní hlava
církve: jako její ochránce a strážce její pravověrnosti. jako re
presentant civilních úřadů funguje v synodu »vrchní prokurátor-,
laik, často vysloužilá vojenská osoba. (Před krátkým časem byl
vrchním prokurátorem dokonce professor porodnictví Lukjanov.)
Vrchní prokurátor není sice předsedou synodu -—jak se často
za to má, (předsedá metropolita nebo některý ze starších biskupůh
avšak má právo činiti námitky proti každému usnesení, domnívá- li
se, že jest v odporu se státními zákony nebo dokonce se zájmy
vlády. Rovněž tak může navrhovati v synodu nové církevní zá
kony a nařízení: on předkládá usnesení synodu k nejvyššímu
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potvrzení, bez něhož nemají právní platnosti. Zcela zvláštní jest
jeho postavení k jiným státním úřadům. V synodu zastupuje
vrchní prokurátor zájmy státu, a obráceně jest zase zástupcem
synodu před jinými vládními úřady a v zákonodárných sborech.
(Duchovní president synodu, jako takový, nemá práva obraceti
se bezprostředně k trůnu nebo k dumě.) Tato zvláštní, dvojaká
úloha vrchního prokurátora svatého synodu charakterisuje nejlépe
vůdčí ideu ruského zákonodárství o společném prameni veškeré
moci ve státu, jak světské, tak i duchovní. Týž realisticks'j názor
hájí významní ruští učenci. Dle nich je car jediným pramenem
veškeré církevní jurisdikce; svěcením obdrží biskupové toliko
potestas ordinis, která svůj původ má v Kristu Pánu, kdežto
císařským jmenováním dostává se jim — potestas jurisdictionis.
Car má také nejvyšší legislativní moc v ruské církvi. nejen
právo dohlédací (jus inspectionis), nýbrž i jus placeti regii pro
církevní nařízení vydávaná biskupy. Proto neexistuje v Rusku
komplikovaný problem vzájemného poměru mezi církví a státem,
poněvadž církev jest zde považována jen iako jeden z obou
konstitutivních elementů státního organismu. Dle toho může býti
nejvýše mluveno o poměrech ruské církve k jednomu nebo
druhému státnímu ministerstvu, na př. k ministerstvu veřejného
vyučování atd. Zcela ve smyslu této theorie povolává car na
návrh vrchního prokurátora brzy toho brzy onoho biskupa —
obyčejně na půl roku — ke schůzím synodu, jmenuje a přesa—
zuje biskupy dle své vůle a mnohdy úplně sesazuje.
Professor Suvorov odvozuje toto césaropapálnl právo carovo
k vnitřní správě státní církve z poměrů byzantských, kde ortho—
doxní císař (Baccia-69 vystupoval skutečně jako absolutní hlava
církve. Jiní kanonisté a historikové ——
jako na př. Temnikovský

——

odvolávají se přímo na přirozené právní vědomí lidu, které ne
uznává dualismu nejvyšší vládní moci.
Nová ruská říšská ústava z roku 1905 přivodila svatému sy—
nodu zcela zvláštní a fatální postavení Dle ní sdílí carv svou
legislativní moc 5 dumou a s reorganisovanou státní radou. Zádný
zákon nemůže nabýti právní platnosti, nebyl-li dříve přijat těmito
oběma zákonodárnými tělesy. (Výjimku stanoví % 87. základních
zákonů — analogický rakouskému % 14. — v době, kdy duma
nezasedá.) Poněvadž k císařské kompetenci náleží také církevní
zákonodárství i pro vnitřně církevní záležitosti a nový kodex
nezná v tomto žádných výjimek, jest — dle názoru vážných
ruských kanonistů — nutným toho důsledkem, že i církevní
zákonodárství v celém svém rozsahu připadlo dumě a státní radě,
a že svatý synod, ano i eventuelní koncil má pouhé právo na
vrhovací. Tento právní názor byl již také při projednávání církev
ního rozpočtu v dumě mnohými poslanci energicky zdůrazněn.
A vždy při takové příležitosti“ odehrála se před jejich očima
pamětihodná metamorphosa, při níž vrchní prokurátor svatého
synodu z přísného zástupce státních zájmů stal se pojednou vřelý
obhájce církevní neodvislosti synodu a s veškerou vážností snažil
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se zastávati legislativní jeho pravomoc v církevních záležitostech.
Ve skutečnosti byla to jen dobře sehraná komedie, poněvadž
tato obhajoba nedála se skutečně ve prospěch neodvislosti synodu
od státní moci. Neodvislost taková v Rusku nikdy dříve neexisto
vala a vlastním cílem této hry byla záchrana zbytků carova
absolutismu, aspoň na poli církevním. Tyto spory mezi synodem
a dumou náležejí ke stálým episodám boje ruského konstitucio
nalismu s opět a opět k životu se hlásícím absolutismem před
rokem 1915.

Sestavení

synodu.

Svatý synod sestává z více. carem

povolaných biskupů a petrohradského metropolity jako předsedy,
který však nemá titulu presidenta, nýbrž »prvního člena:. Do
tyčné ustanovení Petra Velikého znělo, že ve svatém synodu
vedle předsedy a ještě dvou biskupů mají míti místo a hlas
zástupcové nižšího světského a řádového kleru. Když později opět
zdůrazněna byla zásada, že vlastními a jedinými pastýři církve
jsou jenom biskupové, byli do synodu voláni biskupové ve větším
množství. Ale jestě nyní, po roce 1905 činí se z tohoto pra
vidla tu a tam výjimky: tak byl nedávno členem synodu »zá
zračnýc Jan z Kronštatu & zpovědník císařských manželů ]anyšev
i jiní nebiskupové. Liberální strana v ruském kleru a mezi laiky
žádá návrat k zásadám Petra Velikého, naproti tomu konserva
tivní biskupové brání se nebezpečí presbyterianismu.
Vrchní prokurátor sv. synodu má k úřednímu řízení velikou
kancelář s četnými, výhradně světskými úředníky. On sám jedná
s biskupy o záležitostech diecesních, sděluje :; nimi synodální
usnesení, vyžaduje od nich zprávy o správě diecese a ——
jako
ostatní ministři — předkládá carovi sám všeobecné výroční zprávy
o stavu pravoslavné církve.
V čele diecesí stojí biskupové, jejich počet není poměrně
veliký. V evropském a asijském Rusku jest celkem 64 diecesí,
jichž hranice souvisí více či méně s hranicemi gubernii (vládní
okresy). jen v diaspoře zaujímá diecese více gubernií.
Počet věřících v jednotlivých diecesích jest rozdílný, tak
kyjevská a vjalská diecese mají více než tři milliony, varšavská
a fll'lSká sotva 60 tisíc pravoslavných.

Biskupůmstojí k ruce pomocní

biskupové,

z nichž

někteří spravují jisté části diecesí samostatně. V roce 1912 bylo
jich 78.
V administraci ruské církve uplatňuje se důrazně ve všech obo
rech centralisace. Biskupům není dovolena žádná iniciativa, i v nedů
ležitých, čistě materielních věcech musí žádati synod za dovolení,
na př. k stavbám. Mimo to jsou velmi obmezováni svými kon
sistořemi, které nejsou jako v katolické církvi organi episcopi,
nýbrž jaksi samostatnOu správou, v níž vedle několika kněží pře
vážně jsou zastoupeni laikové, kteří více jsou poukázání na synod
a vrchního prokurátora než na vlastního biskupa.
Tři biskupové, petrohradský, moskevský a kyjevský mají

titul metropolity

-—prázdný titul, který jim nepropůjčuje
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žádné zvláštní jurisdikce nad druhými biskupy. Roku 1905—1906
byla otázka zřízení metropolitních provincií živě přetřásána, leč
bez výsledku. jenom jedno privilegium mají, že jsou totiž doživot
ními členy svatého synodu, na jehož pracích mají positivní účast.

Někteří biskupové mají titul arcibiskup,

který jest však

jenom titulem čestným, nespojeným se sídlem některého biskup
ství a nepropůjčuje žádných prerogativ. Rovněž titul »protojereja
(doslovně arcikněz) propůjčuje se světským kněžím jen honoris
causa. Tak zv. blagočinny — (doslovně pořadatel) stojí v čele
dekanátu.
Parochií bylo r. 1912 v ruské pravoslavné církvi asi 42 tisíc,
kostelů asi 53 tisíc a kaplí kolem 20 tisíc
Roku 1907 obnášel počet světského kleru 2706 arcikněží,
45.330 obyčejných kněží (dohromady 48.036), k tomu 14.117 dia
konů a 44.441 kostelních zpěváků (žalmistů).
Příjmy ruských kněží jsou zcela nepoměrny. Jednu část příjmů
platí státní pokladna, druhá plyne ze statků kostelních a klášter
ních, z farních daní a štoly. Nejlepší v tom ohledu jsou na tom
kněží v diaspoře, kdežto v centrálních guberniích plat je=t velmi
skrovný. Tak na př. kyjevský metropolita má" ročnlch příjmů
50 tisíc rublů, biskup permský naproti tomu sotva tři tisíce.
Honba po lépe dotovaných biskupských místech vyvolává přiro
zeně servilismus oproti vládě a synodu. Někteří biskupové jsou
ustavičným přesazováním přímo honění od katedrály ke katedrále,
jsou příklady, že některý biskup měnil až dvanáctkrát diecesi.
Nezřídka se stává, že biskup jest z trestu sesazen a poslán vy
hnanstvím do některého vzdáleného kláštera. Není divu, že ná
sledkem této praxe svazek mezi biskupem a věřícími jest velmi
volný; často biskupové ani neznají svých diecesí, jejich zvlášt
ností a potřeb. Správa diecesí jest proto často jen papírová, čistě
byrokratická. Pro církevní správu jest charakteristické, že r. 1912
z 64 biskupů a 78 pomocných biskupů své diecese visitovalo jen
osm biskupů!

(Pokračování.)

Nové úkoly naší velkoměstské správy
duchovní
Píše —c7z, pražský kněz. ——Pokračování.

Po svornosti, upřímnosti. po jednotnosti našeho kleru opětně
volám, Máme někde jednotu? Zdá se, že ji máme aspoň částečně.
Katecheti středoškolští mají svou odbornou sekci, katecheti obec
ných a měšťanských škol svůj spolek, obojí mají ve »Vycho
vatelic svůj list; farářiakaplani mají sice »Věstník katol. ducho
venstvac, ale nikoliv osobní styk. Jednou do roka se sice sejdou
k vikariátní poradě, která však nemá praktického významu
v Praze, jinak snad celý rok se nevidí. Kolikrát vidíte jíti pospolu

—185—
dva nebo více pražských farářů? Viděli jste již na procházce
faráře s kaplanem? A pražští kaplani nejraději tvoří uzavřené
dvojice přátelské, 0 ostatní se nestarajíce!
V poslední době touží někteří mladší kněží pražští po jednot
ném středisku a s nadšením posluchají, když jim starší spolu
bratr vypravuje, jak v Německu volně se scházejí kněží, poro—
kují o důležitých záležitostech, jak zavítá mezi ně skoro vždy
některý kanovník a mnohdy i biskup zcela nenuceně, a tito naši
kněží mimovolně prohodí: kéž by tomu tak bylo také u násl
Opakuji: veliké úkoly nastaly a nastávají našemu velko
městskému — zvláště pražskému — duchovenstvu; duchovenstvo
naše jest tak početné, že svornou, upřímnou, jednotnou prací bylo
by s to, aby je provedlo. Provede je v našem nábožném lidu,
bude-li mu imponovati svou osobní dokonalostí mravní, svou
nezištnou obětavostí, svou všestrannou intelligenc'.
jak výše bylo naznačeno, náš český lid jest zbožný avmrav.
ním ohledu rigoristicky smýšlející; váží si kněze, jestliže jest
přesvědčen o jeho mravní dokonalost', zejména zbožnosti, stříd
mosti, pokoře a nevinnosti; těmito ctnostmi musí se proto vy
znamenávati český katolický kněz více než kněží jinde. Pokud
se týče zbožnosti, jest náš velkoměstský klerus vnitrně jistě
hodně zbožný, mužem modlitby opravdu, avšak některých malič
kostí přece si všimněme. Při odpoledních službách božích a ká
záních, při mimořádných pobožnostech zpravidla nebývá mnoho
kněží v kostele, ač by _to dobře působilo. — lak vítaná knězi
měla by býti trvalá v Praze 40hodinová pobožnost; a vizte, kolik
kněží bývá tu přítomno. Mnoho práce a těžké má náš klerus.
proto též potřebuje mnoho posily nadpřirozené, již musí čerpati
z modlitby, zejména z každodenní modlitby rozjímavé, a se
svatostánku.
Neříkej nikdo, že mu nezbude na to času! Ranní čtvrtho
dinku na meditaci může každý nalézti, v neděli odpoledne zbude
mu jistě půl hodinky, aby mohl jíti do nejbližšího kostelas lidem
se pomodliti; proč by denní procházka nemohla spo;iti ses návště
vou nejsvětější Svátostiř Zná jistě každý kněz muže-laika, vysoké
úřady zastávajícího a prací úřední i soukromou přetíženého, jenž
každodenně bývá přítomen sv. požehnání v kostele, kde jest
právě 4OLiodinovápobožnost; a mladý pražský katecheta by neměl
času? Zastyďme se, a horlivěji svého Mistra v Eucharistii navště
vujme, pak i práce bude požehnána!
Náš lid, zvláště určité třídy, závidějínámito soustoa zdravou
tvář; budiž naší snahou, abychom střídmostí vynikali. Nemáme
zrovna na růžích ustláno, jak mnohem lépe se mají naši druhové
ze studií, avšak na to nesmíme hleděti, vždyť naše působení
musí býti ideální, obětavé, nechceme přece hledati sebe a své
blaho pozemské, nýbrž sloužiti Bohu a k němu vésti nesmrtelné
duše. Bolestně se musí dotknouti člověka, když slyší mluviti
městského kněze asi v tomto smyslu:
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Hlavní věcí jest zlepšení našeho postavení hmotného . .. já
mám ovšem větší požadavky osobní sustentace. .. proč bych si
nedOpřál aspoň to nebono.. . atd. A když laikové poznamená
vají: Ten páter spotřebuje mnoho . .. kam ty peníze dává
a pod.... 0 střídmosti, o návštěvě divadel, o oděvu, 0 pro
cházkách ani nechci mluviti, vždyť jsou ustanovení církve zcela
jasna a vyšla z důvodů zajisté důležitých. Nemíním nikterak
zase doporoučeti střídmost asketickou, kterou se tu a tam vy
znamenává některý pražský kněz. Media aurea est vial
Se zbožností a zdrželivostí v jídle, pití, oděvu i zábavě musí
spojovati náš velkoměstský klerus ctnost pokory a nevinnosti.
Nechci mnoho mluviti o těchto ctnostech a v jaké míře jimi vy
niká náš klerus, jen připomenu nějaký obrázek. Venkovský farář
se vyslovil o pražských kněžích asi v tomto smyslu: To jsou
velicí páni, ti nás nezdravíamy jich zase nepotřebujeme . .. Jindy
slyšel jsem tuto poznámkuz úst professora laika: Pozoroval jsem
kdysi v hotelu rozmluvu venkovského faráře s jistým pražským
knězem, a sebevědomě počínání si tohoto; pomyslil jsem si,
mnohokrát více si vážím upřímného onoho kněze venkovského
než pražského hrdého mluvky.
Není bez významu pro působení kněze městského jeho pověst
v lidu. Náš velkoměstský klerus zachovává svědomitě své po
vinnosti celibátní, avšak musíme si přiznati, že každý snad zvláště
mladší a horlivější — kněz jest velmi dobře pozorován ženským
pobožným světem a zlým jazýčkům nesnadno uniká; proto veliké
opatrnosti jest třeba, aby jeho andělská ctnost v ústech lidu
nevzala úhony. Křesťanské ctnosti zbožnosti, střídmosti, pokory
a nevinnosti musejí zdobiti českého kněze zvláště ve velikých
městech, má-li jeho pastorační práce býti užitečna!
Co říká životní prakse o hospodářství? 0 hospodářství pro
příbuzné říkal úctyhodný stařičký kněz charakteristické dvě věty:
Peníze takové nejsou požehnány! A pak: Kdyby byli všichni lidé
takovými katolíky jako bývají příbuzní kněží, nebylo by kněží vůbec
třebal Starost o budoucnost? Vzpomeňme na onoho hospodáře
v evangeliu: Této noci povolám duše tvé . . . . jistý kněz, když
jest pominut neb slyší o snahách spolubratrů, prohodí: »a také
zemřec; jiný pak říkával: »už jsou tam (na věčnosti) všichni, já
jsem ještě zde:. Jest s podivem, kolik některý kněz pro svou
osobu spotřebuje; kde jest třeba nápravy? Pro dobro málokterý
shání příjmy, a ovšem kéž by pamatovali kněží na dobročinnost
a studium; jsou známi kněží, kteří musejí mnoho šetřiti, aby
mohli provésti svá studia, udržeti své dobročinné ústavy; těm
se vždy nevychází vstříc po stránce finančníl
Bylo by na čase, aby naše kněžstvo samo poznalo ohavnost
mamonu a požitkářství; kéž ze svých příjmů věnuje též něco na
služby boží a na zmírnění bídy bližního, zejména v nynějším
čase nedostatku.*) Budeme-li k lidu svému štědří a k bratřím
*) Ovšem poslední odstavec netýká se poměrů mimořádných v nynější
době válečné, kdy musejí kněží zastupovati své spolubratry dlíci na vojně.
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aspoň spravedliví, přiblížíme se lidu i sobě, vykonáme snadno
mnoho pastorační prácel
Naše duchovenstvo vycítilo nutnost soustředěného sebe
vzdělání ve všech oborech, zejména v bohosloví, umění a sociálním
životě. Proto se utvořil před lety v kaplance sv. Havla volný
kroužek kněží pro studium a vzdělání. Kroužek ten neměl dlou
hého trvání, ale nezůstal bez dobrých účinků ve svých členech.
Asi před 6 lety sešlo se jiných několik nadšených kněží, aby si
rozdělili práci a studovali zejména sociální otázky; také tento
kroužek pro nedostatek času se musil rozejíti, ačkoliv zanechal
dobrou půdu pro práci další. Nedávno čítali jsme o »přednáško
vém kroužkuc při křesťanské akademii, kdež se patrně scházeli
mladší kněží k debatám a vzdělávání se; bohužel v letošním vá
lečném roce nečítáme o jeho činnosti, či také zanikne? Pokud
může pisatel tohoto článku sledovati vývoj našeho života, oče—
kává, že po nynější válce spojí se více mladších i starších praž
ských pracovitých kněží k Společnému studiu a práci pastorační,
nebude-li ovšem jejich obětavá snaha znemožněna nepochopením
od spolubratrů nebo snad i představených. Příležitosti, času
i chuti ku práci bude. Proč však se kulturní práce našeho ducho
venstva tak málo dařila, proč tak málo se hlásilo pracovníků?
Podle mého skromného úsudku jsou dvě příčiny hlavní. Mladší
klerus není dosti připraven k systematické literární práci, často
přesazován 5 místa na místo, povinnostmi poslední dobou pře
těžován, někteří katecheti pak, kteří by nejvíce měli času, nemají
zájmu na podobných snahách vědeckých;
Druhá příčina jest, že starši odborní naši pracovníci nevy
cházejí mladším snaživcům ochotné vstříc, naopak činí z vědy
a umění svůj osobní monopol, nikoho nezapracují a nejednoho
odpudí od práce. Jest nutno, aby studium pražského duchoven
stva bylo organisováno a vzpruženo; k tomu cíli jest nutna naše
vědecká pracovna s knihovnou a čítárnou, k níž by mohla při—
spěti křesťanská akademie, seminární knihovna, sbor doktorů
theologie i soukromé naše knihovničky.
Uvedl jsem předpoklady, podmínky, za nichž — ovšem
podle mého úsudku -— jedině jest možno začíti u nás intensivní
pastoraci všestrannou. Nesmíme přehlížeti milieu lidu, jeho při
rozené sklony ke zbožnosti, jeho historické pozadí a okolnosti,
v nichž se denně nalézá. V tomto lidu může úspěšně působiti
jen kněz veliké mravní dokonalosti, kněz nezištný a nezávislý na
příbuzenstvu, kněz opravdu pro veliké město schopný, vzdělaný
a pracovitý. Do práce pastorační musejí vstoupiti všichni, podle
jednotného plánu, svorněa upřímně. Myslím, že jest věcí svědomí
knězova, aby uvážil úkoly, které na sebe bere, žádá li o místo
ve velikém městě, ať katechetské ať v duchovní správě; vždyť
jest jisto, že každý všude se nehodí; žádá-li a dosáhne-li místa
tak důležitého kandidát nevhodný, učiní nespokojeným sebe i své
okolí, jak nejeden případ jasně to dosvědčuje. Ovšem jest též věcí
svědomí, věcí veliké zodpovědnosti před Bohem, věcí choulostivou
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a nesnadnou pro představené, aby na uprázdněná místa dosazo
vali vždy kandidáty nejvhodnější bez ohledů na jich příbuzenstvo.
rodiště, neodůvodněná přání neb záliby osobní. Sdruží-li se náš
velkoměstský klerus k nadšené pastorační práci ve všech oborech,
zachová našemu milému lidu statek nejdražší, jeho víru, a s ní
i spokojenost a radost životní. Láska a nadšení, svornost a vy
trvalost nalezne vhodné cesty k účinné pastoraci.
(Příště dále.)

Z chudinství farního.
Napsal dr. Karel L. Řehák. — Pokračování.

5. Zpravidla dávám peněžité almužny toliko v pátek po
farní mši svaté, a pak všem, kteří jen poněkud jako potřební vy—
padají. Jinak bych mohl státi u domovních dveří každého dne
od rána do večera. Někteří žebráci jsou tolik horliví. že by za
jeden den třikrát i pětkrát přišli.
Jindy dostávají dárky jen takovi, kteří prosí o chléb.

Tu přijde před polednem chlapík mladý, jako rys zdravý,
a prosí o dárek, ježto prý má hlad, an toho dne ještě ničeho
nepojedl. I domníval se,“že pro stesky takové obdrží asi nějakou
plesnivou korunku.
Hospodyně ale odešla, a přinesla mu slušný krajic chleba,
dobrého, jaký sami jídáme. Když ho panu žebrákovi přinesla a
do ruky vložila, mrštil on jím za odcházející do chodby, a

zlostnězařval:aTohle si mrcho

sežer samal Já potřebuji

jiné věci!:
PotOm práskl dveřmi, a hubače odešel.
6. Jiný, témuž podobný, přijal sice chléb, ale vyšed z fary,

hodil

ho do škarp y. Však se špatnou se potázal.Sly tudy

některé ženy z trhu, s nůšemi na zádech. Ty když zpozorovaly,
co chlapík vyvedl, že pěkný chléb odhodil do škarpy, pustily
se do něho na celé kolo: »Ty fíamendřel Takovýto chléb zaha
zuješ? To máš hlad? -—Holky, na něj !
A již se za ním pustily, aby mu nabančily. On ale jsa dosti

moudrým, jací rádi ustupují, a věda, že kdo uteče vyhraje,
ustoupil před pohněvanými ženami s velikým kvapem, nedávaje
najevo žádné chutí, s amazonkami těmito v nerovný boj se
pustiti!
7. Zemřela R. X., svátostmi byvši od nás zaopatřena, se
zbožnými vzdechy na rtech. Byla to spořádaná žena, vdova, slu
žebná. Dohadujíc asi, co by jí se strany jejich příbuzných po
smrti stihnouti mohlo, střádala pro starší věk, platila si dvě po
hřební bratrstva a pojistku při Allianci.
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Když zemřela,přišlajejí dcera na faru oznámit

pohřeb,

a řekla, že matku odveze sloupkový vůz městský ku pohřbu do
Olšan. Oznámil jsem jí, jaké jsou v případě takovém stanovené
poplatky, jež velice snadno z pozůstalosti zapraviti mohla. Ale
ona spustila hned na celé kolo: »Nic nedám! Všichni kněží mají
dost a dost peněz na žrádlo i chlastlc
A když ji kostelník upomenul o poplatek za posloužení pro
sebe i pro ministranty, a za propůjčení kostelních luceren ku
pohřbu, z nichž musí odváděti kostelu poplatek, vynadala ubo
hému »nenažraných lakotůc, ač on se svými pěti dětmi hrozně
málo nažraným jest a býti může! Pak odešla.
Po nějaké chvíli, patrně od ní vyslaný, přišel podobně
»slušněc žádat o pohřeb jí rovný bratr její, a vyhrožoval tím
plivátkem, do něhož jedovaté sliny své vykašlávají všichni ne
přátelé církve katolické a iejího kněžstva.
Po takovémto :požádáníc, a v očekávání ještě podobného asi
»poděkováníc, odepřel jsem veškeré účastenství při pohřbu, ty
»velikéc poplatky zapravil jsem raději ze svého, a za nebohou,
nevinnou nebožku pomodlil jsem se pak v kostele.

ll. Chudí neomalení.
1. Bylo kdysi v neděli po odpoledním sv. požehnání. Přiho
dily se mi některé nepříjemnosti, a chodil jsem mrzuty' po svém
pokojíku. Někdo zaťukal na dveře. ]ářku: »jen dálelc
I vstoupila směšně oblečená babka, majíc přes ramena staro
dávní pláštěnka, jaké říkávali »Wicklerc; na hlavě klobouk,
v zadu úzký, do předu širší a vyokrouhlený; a při levici >ro—
dinnýc deštník, sahající jí až po rameno. Táži se: »Co pak si
ode mne přejetePc
Ipočala drmoliti jako na kolovrátku: »Prosím. Já jsem
vdova z dobré měšťanské rodiny. Můj muž byl Tagschreiber
i také Unterlehrer v Litomyšli, ale nyní se mi špatně vede. Prosím

také za nějaké — beneficiumlc

»Milá ženo, chcete—linějaké beneficium, to musíte se obrátiti
na pana arcibiskupa, a ne na kaplana, jenž žádných beneficií ne

rozdával.

»Nu, tak dají mi aspoň nějakou podporulc
»To je něco jinéholc I přihlížeje k jejímu stáří, a že jest
vdovou po učiteli, maje sám bratra učitelem, dal jsem jí tehdejší
desetník. Přijala ho s velikou úklon'ou, jaké »pukl'lec říkají, a
dodala, aby jako ukázala, že má vyšší vzdělání: »Gracie, do

mine kaplanusl:

a odešla.

Po jejím odchodu chodil jsem dále po pokoji, ale chytal se
za břicho smíchem, říkaje sobě: »Ty jsi sama pěkná graciel
To mi tu babku poslal zajisté Pán Bůh, aby mne v mé tísni
obveselil.c
Druhého dne, když jsem přišel do školy vyučovat, oslovil
mne družný pan učitel takto: »Včera měly u doktorů návštěvu
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pro zasmání. Přišla tam babka, směšně oblečená — na sbírku!
Moje nevěsta a její dvě sestry babku si se zájmem prohlížely, a
povšimly si, že něco skrývá pod paždí. I odhrnuly jí plášť, a ke
svému překvapení zpozorovaly, že tam má —- černéh o
psíka!
I nabídly se, že psíkovi něco od oběda zbylého dají,
ale babka odmítla, řkouc: »Slečinkyl Toho můj finetl nepapál
On takhle rád srdéčko na cibulcelc Nebyla ta babka i u vás
na fařeP|<
'
»Ba že byla, a žádala mne hned za nějaké —- beneficium!

Dal jsem jí podporu. Ale milionská, opršelá — gracie! já
vědět, že sbíráš beneficium na ováleného finetla, byl bych tě

jinak obdaiilh
2. jistý kolovrátkář

zastavil kolovrátek svůj za třicet

korun, a ty svědomitě promastill Když byl hotov, podal žalo
stivou žádost k paní kněžně W., aby mu kolovrátek vyplatila,
by se mohl zase dále živitl
3. Babka Mudrová byla ještě čipernější. Dověděvši se, že
kněžna W. častěji pomohla trpícím, podala k ní žádost, aby jí

koupilamechanický
korun,

uživiti!

mandl za pouhý obnos — šesti

set

že by prý pak se mohla již bez cizí pomoci do smrti

4. A když zesnulý'pan kardinál Schónborn kdysi za Bruskou
branou trápen jsa strašně rozvrzaným kolovrátkem, milosrdenstvím
hnut, kolovrátkáři koupil kolovrátek nový, měl pak to potěšení,
že všudy, kudy chodíval za městem na procházku, ozývaly se
ilozlámané kolovrátky, doprošující se hlasitě novějších nástupců!
Ríká se o některývh lidech: Podej mu prst, a chytí se celé rukyl
5. Pomohli jsme babce, stářím sešlé, do dobročinného ústavu,
kde měla nabýti zaopatření své až do smrti skoro zdarma. Byla
pouť. a dostalii všichni ošetřovaní v ústavu lepší oběd. Tato
babka vrátila ale služebným brambory, k telecí pečení ji před
ložené, se slovy: .To si vezmou zpátky; já jsem zvyklá dostá

vati k pečenibrambory

na másle opečené

a ne suchélc

6. Za takovýchto náhledů a nároků mnohých »chudýchc
nelze se podiviti výroku jistého bohatého i, štědrébo pána, jenž

tvrdil,že »snadněji lze v_jidle uspokojiti člověka bo
ha tého, nežli chudéhOc.
aNo, to snad přece přebánítelc odporoval mu jiný, jemu
podobný dobrodinec.
»Vsaďme se o něco; a že já sázku vyhrajilc
»Platílc řekl druhý a ujediali sázku.
Na to prvější vystrojil dobrý oběd, a pozval naň celou řadu
svých známých, hostů vesměs zámožných nebo bohatých. Po
hostině tázal se jednoho každého, zdali byl spokojen s jednotli
vými jídly, zákusky. víny i s posluhou. A všichni byli jedna po
chvala pohostění, a hostiteli činili lichotivé diky.
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Brzo na to pozval si hostitel na novou hostinu, rovněž tak
vypravenou, jako první, tentokrát samé lidi chudé. Když pak se
jednotlivců dotazoval, kterak oni byli uspokojení, většina z nich
sice velmi vřele děkovala, ale jedna bába přece řekla: »Bylo to

sice všecko dobré, jen co je pravda, ale — lískových

ořechů

přece nám nepodalik Hostitel ovšem sázku vyhrál.
7. Vší mocí domáhal se toho stařec, aby se mu dostalo za
opatření ve »Vincentinumc, to jest v asylu pro lidi k další
samostatné výživě vůbec nezpůsobilé, vydržované od spolku sv.
Vincence.
Chovanci tamní, počtem daleko přes sto, mají za Strahovskou
branou pěknou villu; kolem ní zahradu s mnohým stromovím
i na procházku; v domě kapli, v které každodenně kněz stra
hovský má mši svatou a odpoledne požehnání; na obsluhu mi—
losrdné sestry: v nemoci domácího lékaře. Kdo přijat, má tu
bezstarostné stáří do smrti zabezpečené.
Když stařec několik neděl v asylu pobyl, sebral si své ne
mnohé věci, a měl se k odchodu. :'Kam pak chcete odejítřc
tázali se. »Nebudu tady déle, poněvadž měl jsem se venku lépe,
nežli tady.:
)Jak to?:

»Tři zlatky jsem si denně vyžebrávalh

I odešel.

8. Po velikém prošení a doporoučení dostali jsme i dovezli
v drožce do »Víncentinac i od nás babku. jež se přijetí nemohla
dočkat, a stále jako zimnice na mne doléhala. Ale sotva tam

pobyla několikneděl,odešla, řkouc: »Tohle není pro mnelc

Byla tam sice dostatečná, jednoduchá strava, ale ne kaflčko, pi—
večko, kdyby bylo libo. Také tam jest pořádek, aby jeden každý
chovanec aspoň 'nějak své síly uplatnil, poněvadž úplná zahálka
jest čertův polštář, a počátek vší nepravosti. A považte, sestřičky
chtěly, aby jim naše doporučenka pomohla — škrábat brambory!
Co pak by se měla tak zahazovat! Ať si sestřičky jen oškrabují

pro chovance brambory samy!
9. Ještě jiná babka domáhala se přijetí do »Vincentinac.
Psal jsem k vůli ní mnoho dopisů, abych sehnal potřebné listiny.
A když již chtěli jsme ji dát dovézti do asylu, odepřela tam jíti,
poněvadž posud byla u své sestry, ta prý má ještě dluhy nedo—
placené, a ona jí je chce ze žebroty uplácctl
Vozívala se ve zvláštním vozíku nedaleko kostela, a tam jí
mimojdoucí dárky dávali, Policejní komisař chtěl ji odtud vypu
diti; ale prosil jsem ho za ni sám, aby ji tam ponechal, pokud
ji do »Vincentinac nedostaneme. Když pak pohrdla, měla nadále
i svůj 'štafzď zapovězený, a někam nám zmizela.

(Příště dále.)
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Zjednodušení v úřadování
jest heslem nové doby. Zajisté jest každý pokyn, vzatý ze života
praktického, vítán, ježto ušetřuje nákladu, času a lépe vyhovuje
obecenstvu. Jest k nevíře jak těžkoPádné často formy se udržují
po léta, a marně se ptáte po rozumné příčině, která by ospra
vedlňovala nepraktický postup. Z této příčiny voláme po novém
nařízení poštovním o dodávání listů úředních ve velikých městech.
Abychom ukázali těžkopádný postup při některých úředních
listech uvedeme dva příklady:
Na Smíchově na př. žádá řídící učitel data narození žáčka;
k tomu účelu musí poslati list místní školní radě, tato pošle
magistrátu v Praze, ten pošle farnímu úřadu zvláštního posla,
a teď má jíti odpověď touž cestou zpět. Není to množení úřední
práce a čísel jednacího protokolu a zasypávání pošty úředními
dopisy? Jednoduché nařízení, že otevřený úřední lístek správy
školy farnímu úřadu jest prost poštovného usnadní třem úředům
expedici, a máte naprostou jistotu, že volnost pošty nebyla
zneužita.
Jiný případ jest: dopisování úřadů v jednom místě. V tomto
případě neplatí volná pošta, a marné jest vaše ptaní proč? Kterak
k tomu přijde farní úřad, aby platil extra posla s úředním do—
pisem na jiný úřad. 500 kroxů vzdálený, když jest poštovní
schránka takřka na farním úřadě?
Jedná se snad o možné zneužití úřadu? Není to úřadu víta
nější, aby byla odpověď dána týž den do poštovní schránky než
nechati list ležeti, až půjde někdo kolem úřadu, na nějž jest list
adressován?
Drobet více elastičnosti při úředních výnosech přinese rych
lost a úlevu v úřadování, a úsporu nákladu na úřady.
Muži, kteří prakticky provádí rozkazy úřední, nejlépe ví, kde
by se nejvíce a snadno provésti dalo zjednodušení funkcí bez
újmy důkladnosti a správnosti. Kdyby se vypsaly ceny po 100
neb 1000 K na originelní zjednodušení úřadování, dostanete vý
tečných odpovědí množství a z nich můžete honorovati jen po
užité pro praxi návrhy. Vyšší úředníci pracují s vyššími věcmi,
expediční s expedičními. Německo prý má polovinu úřadnictva
a pracuje rychleji, poněvadž, co se může udělati krátkou cestou,
nevláčí se po třech úřadech. Podobných myšlenek má i ducho
venstvo ze správy duchovní dosti; dejž je k disposici. L+1.
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LISTY HOMILETICKÉ.
Válečná kázání dra. ]os. Schofera pro dobu
po Zjevení Páně.
Podává lan Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišovč.

Neděle pátá po Zieveni Páně.
Dr. Schafer.

“Dívky a válka.
»Podobno jest království nebeské člo
věku, kterýž nasel dobrého semene na
poli svém.“

(Mat. 13, 24.)

Mnoho dobrého semene bylo zaseto na polích vlasti naší. Ale
nepřítel chce nás připraviti o žně, o užitek všeho co nám vlast po
skytuje. Synové naši zrnužile jdou proti nepříteli. Vy, křesťanské
dívky, nemůžete táhnouti s nimi do pole, ale přece můžete spolu
působiti při velikých úkolech vlasti naší. Vlast naše má v poli
vojíny, doma vdovy a sirotky, všichni potřebují pomoci naší.
Modlitba srdce našeho, práce rukou našich má jim tuto pomoc
poskytnouti.

Pojednání
I. Modlitba srdce našeho.
1. Modlitby naší potřebují vojíni v poli. Vojevůdci, by je
moudrost boží osvítila, všichni vojíni, by Bůh vůli jejich posi
loval, srdce zmužilostí naplňoval, zdraví jim zachoval, v četných
nebezpečích je chránil, zvláště vojíni v ohni, by jim Bůh vítěz
ství propůjčil; znáš slova Písma sv. (2. Pavel ip. 25. 8.): Jestliže
se domníváš, že na síle voiska bojové záleží, dopustí Bůh, že
budeš přemožen od nepřátel; neboť na Bohu jest pomoci a na
utíkání obrátiti.
Rádce duchovní.

13
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2. Modlitby naší potřebují ranění a nemocní v nemocnicích.
Tu leží, oběti bitvy, ve svých bolestech! Jedni vidí jistou smrt
před očima; jiní vědí, že jen jako mrzáci dále žíti mohou, jiní
doufají, že se úplně pozdraví. Všichni nesou těžký kříž; potře
bují odevzdanosti do vůle boží, zmužilosti a vytrvalosti, síly duše
a šlechetnosti duše. Pozemská, lidská síla tu nestačí; aby kříž na
ramena vzali a jej bez reptání zmužile snášeli, k tomu potřebují
síly od Boha. Modlitba naše má tuto nebeskou sílu bojištím a ne
mocnicím zprostředkovati. jako milosrdná sestra jim péči o tělo
věnuje, má vaše modlitba, křesťanské dívky, nepozorovaně jim
přinášeti útěchu duševní.
3. Modlitby naší potřebují zajatci v zemi nepřátelské. Listina
ztrát obsahuje mnoho pohřešovaných. Nejvíce se tu asi jedná
o zajatce v zemi nepřátelské. Zajat je, v zemi nepřátelské, nemá
zpráv z domova, žádná pomoc, špatně se s ním nakládá, to vše mu
připravuje hořké chvíle. Nám jsou cesty do zajetí zavřeny. Bohu
jsou otevřeny. Proste proto Boha, Pána a rozdavatele útěchy, aby
poslal anděla svého a zajatce těšil, zmužilosti jim dodával, duši
jejich povznášel, dni jejich zajetí zkrátil.
4. Modlitby naší potřebují zemřelí. Ovšem před bitvou dali
svědomí své do pořádku, důvodně můžeme míti za to, že obět
života mnoho usmiřuje; ale na druhé straně víme, že nic ne
čistého do nebe přijíti nemůže, že poslední halíř musí býti za
praven. Proto chceme modlitbu svou, jak nás tomu víra učí, obě—
tovati za zemřelé. O to nás prosí.
5. Modlitby naší potřebují vdovy a sirotci. Mnozí z těch,
kteří do pole táhli, zanechali doma ženu a děti. Mnohý z nich
neuvidí již domov svůj, miláčky své. Manželka jest vdovou, děti
nemají již otce.—Taková bolest jest trpká, takový kříž je těžký.
Při takovém navštívení srdce krvácí. Zde potřebují pomocí z nebe,
útěchy a síly, útěchy pro srdce těžce zkoušené, síly pro vůli,
by mohly bolest snášeti.
Neschází vám tedy pohnůtky k modlitbě. To jest jisté. Nyní
však se jedná oto: Nastoupiti do řad, nastoupiti k modlitbě.
Kdo může, at přijde ráno na mši sv. a spojí své úmysly s obětí
kněze. Kdo nemůže, ať jest alespoň v duchu přítomen mši sv.
Růženec se můžete modliti při práci na poli a loukách, na dvoře
a v domě. jak by bylo. kdybyste častěji přistupovaly ke stolu
Páně a sv. přijímání na tyto úmysly obětovalyl Nebylo by možné,
byste všech zbytečností v ozdobě & šatstvu se vystříhaly? jak by
bylo. kdybyste všechny práce své bez reptání konaly, každý rozkaz
s radostí plnilyl »Radostného dárce miluje Bůhlc (2. Kor. 9. 7.)
jak by bylo, kdybyste již ráno vzbudily dobrý úmysl: Cokoli
dnes budu mysliti a mluviti, cokoli činiti a .trpěti, at se děje ke
cti a chvále tvé. Proto spojují to všechno s úmyslem a záslu
hami ježíše Krista, Marie Panny a všech svatých a za obět tito
přináším. A tento dobrý úmysl častěji za den byste mohly obno
vovati. Tím byste všechny skutky své posvěcovaly a ve stálou
modlitbu proměňovaly.
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Úlohy a bídy jsou veliké a je jich tolik; jdou hluboko k srdci.
Proto mají dívky dohromady držeti a modliti se za veliké a těžké
potřeby vlasti.
11.

-K modlitbě srdce má dále přistoupiti práce rukou.
Příležitosti ku práci jsou také četné. Snad ve tvé vlastni ro
dině schází pracovní síly, poněvadž válka bratry do pole volala.
Nuže dobře dívky, s chutí do práce! Buď pýchou vaší, abyste
mohly říci vracejícím se: Byly jsme samy bez vás se vším hotovy.
Jestliže pracovní síly neschází ve tvé vlastni rodině, schází.
jistě v domě sousedově. Tam odešel otec, a žena s malými
dětmi — neví, čeho se dříve pro samou práci chopiti. Starost
o muže v poli připravuje ji o všelikou chuť ku práci. Dívko, jdi
tam, nabídni se a nenech se teprve prositi! Zádná práce nebudiž
u“ za obtíž. Nyní je doba válečná, tu třeba pomáhati, kde toho
je zapotřebí.
V nemocnicích, v poli potřebují vojíni čerstvých košil, čer
stvých punčoch; když každá dívka od každého druhu jen jeden
kus odevzdá, kolik by toho bylo v celých Čecháchl jedna dívka
může sebrati všechno a poslati je potřebným vojínům.
Která má čas, mohla by jíti pomáhati do nemocnic, tu ne
schází příležitost, čím déle válka potrvá.
Která má jmění a dáti může, at otevře štědrou ruku svou
a něco daruje. Především pečujte o to, aby švadleny a pletačky
punčoch měly plátno na košile, vlnu a bavlnu na punčochy. Co
jinde jste vydaly na parádu, na zábavu, ať nyní se věnuje pro
vo'ín

!

_

Každá dívka nemůže býti při každém tomto díle. Nejprve
má povinnosti doma a potom teprve přijde to, co dobrovolně
může venku dělati. Co však může dělati, at ráda dělá. Nezapo
mínejme, jest “to podivuhodný úkol v této válečné době konati
díla lásky k bližnímu. Hrozná příšera s kosou kráčí přes tak
mnohé bojiště; jako ženci obilí žnou, tak smrt kosí nemilosrdně
mladé životy. Z tisícery'ch ran teče krev. V zříceninách leží tak
mnohé místo, pošlapána jsou na mnohých místech pole, celé žně
jsou zničeny. Není přístřeší, není domova, není potravy, a třeba
je zrovna zima. Hrozná bída! Slzy tekou, rány srdce krvácejí,
syn, bratr, otec je nebožtík. Válko, hrozné navštívení, jakou bídu
přineseš ještě na svět!
Přes tatáž pole, týmiž místy kráčí však také vážná panna.
Zakopává hroby, uzdravuje rány, přináší pokrm a nápoj, znovu
buduje rozbořené domy, potěšme zarmoucené, přináší sílu, vůli
a zmužilost srdci, radost do slzavého údolí. Tato panna nazývá
se Charitas, křesťanská láska ku bližnímu. Nese prapor s nadpisem :
»Blahoslavení milosrdní, neboť milosrdenství dojdou.<
Vojíni naší následovali praporu svých pluků, my následu
jeme praporu milosrdenství. Hrdinové tam, hrdinky zde! Kdo
*
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jsou větší, statečnější, ví jedině Bůh. O božském Spasiteli píše se
(Skut. ap. 10. SS.), že šel světem všude dobře číně. O něm víme,
že byl největší hrdina, největší velikán. Z toho vidíte, že hrdinové

milosrdenství nejsou poslední v zástupech hrdinů.
V poslední příčině nesloužíme zemdlenému válečníku, raně
nému vojínu, vdově a sirotku v jejich strastech, Sloužíme vlastně
]ežíši Kristu, neboť jeho slovo jest: »Co jste učinili nejmenšímu
z bratří mých, mně jste učinili.: (Mat. 25, 40.) Nesloužíme po
zemským úlohám, Sloužíme vlastně věčným úkolům. Známe krásné
slovo Písma sv. 5 jeho zaslíbením: »Budiž milosrdný k sirotkům
jako otec, a za muže buď matce jejich, a budeš jako syn Nej—
vyššího poslušný, a více se nad tebou smiluie, nežli matka.c
(Sirach 4. 10. a ll.) Není třeba, bych vás příliš k milosrdenství
povzbuzoval, nebot znáte napomenutí starého Tobiáše (4. 8.):
»Kterak budeš moci, tak buď milosrdnýic
Kdysi žila panna. Nikdy hřích srdce její neposkvrnil. Syn
boží nazýval ji svou matkou. Trpěla tiše, pracovala tiše, modlila
se tiše, pomáhala, kde starosti viděla; před světem mnoho ne
platila, ale byla velikým činitelem při díle vykoupení dle vůle
boží. Zde máme vzor, následujme ho! I nejhodnější panně zůstane
Maria nedostižným, ale vábným vzorem. Byť i naše modlitba
a práce nepatrnou se zdála, jest velikým činztelem při požehnání
našeho lidu v těžké naší době.
Až se budou psáti dějiny této hrozné války, at se může na—
psati: Hrdinové v poli, hrdinské pokolení doma. Bázeň boží ve
vojsku a lidu! I když se při tom nemůže připomenouti, co každá
jednotlivá divka vykonala, ve světových dějinách božích na nic
se nezapomene nic se nepřehlédne: žádný otčenáš, žádná práce,
žádná chůze, žádný sebe menší dárek. Štastny budete, až se
otevře kniha života a vy na pravici uslyšíte slova Spasitelova:
»Pojdte, požehnaní Otce mého nebeského a vládněte králov
stvím, které jest vám připraveno od počátku světa, neboť jsem
byl hladový, a vy jste mne nakrmily, byl jsem žíznivý, a vy jste
mne napojily, byl jsem nahý, a vy jste mne přioděly, byl jsem
nemocný, a vy jste mne navštívily, byl jsem ve vězení, a vy jste
mne vysvobodily.c (Mat. 25. 34. cl.) Amen.

Neděle Šestá po Zjevení Páně.
A. Bz'kel.

dinoši a válka.
>Podobno jest království nebeské zrnu
hořčičnému.<

(Mat. 13, 31.)

Již druhý rok zuří válka. Tisíce našich statečných bojovníků
obětovalo v poli život a krev, noví bojovníci nastupují stále, aby
povstalé mezery vyplnili. Velice mnozí jinoši — 181etí — také
vystoupili z řad vašich, zaměnili nástroje svého řemesla za pušku
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a stojí již také v boji. »Bud' s Bohem, příteli,: volali jste jim na
rozloučenou. Možná, že i jiní jinoši měli touhu táhnouti s nimi.
Hodina pro vás ještě nepřišla. Mužů, mužů z ocele a železa
vyžaduje válka. Tři leta cvičí se naši vojáci v době míru, nyní
cvičí se jen několik neděl, a mnozí jinoši vstoupili 'již do mla
distvých sborů pro výcvik vojenský.
Ale tento výcvik byla by jen poloviční práce; nejen tělocvik
třeba pěstovati, nýbrž třeba i duši, srdce vzdělávati. I chci vám
dnes, milí jinoši, ukázati, jak máte cvičiti srdce své, duši svou,
abyste mohli jednou dobře a statečně vlasti své hájiti.
V dnešním evangeliu jste slyšeli: Podobno jest království
nebeské zrnu hořčičnému; jest nejmenší mezi semeny, ale když
vzroste, bývá jako strom. Tak třeba také v mládí síti dobré se
meno, aby z něho v mužném věku vyrostl strom. I vy máte býti
podobnými stromy a užitek přinésti pro vlast svou. I chci zasíti
do srdce vašeho tři slova, tři semena, abyste, až zmohutnite, mohli
vlasti své prospěšné služby prokázati. Tato tři slova budtež vaším
heslem v této době válečné, kde válka, smrt a bída vlast naši
obkličují. Tato tři slova znějí: Poslouchej, odříkej se, modlí še!

Pojednání.
l. Poslouchej, ně se poslouchati,
To je první válečná výchova, kterou sám na sobě cvičiti
.musíš. Poslušnost přináší vítězství, neposlušnost přináší porážku.
Veliké vítězství německého vojska v Lotrinsku rozbilo válečný
plán francouzský, jenž chtěl s nejlepšími pluky jižní Německo zapla—
viti. Po bitvě přinesly francouzské časopisy zprávu, že jeden
armádní sbor zdráhal se ve středu bitevní čáry u Lůneville výpad
učiniti, veliká část toho sboru že zbraně odhodila, na útěk se
dala, jiné s sebou strhla a tím hroznou porážku zavinila. Tedy
neposlušnost, nekázeň porážku zavinila.
Nedivme se tomul Víru a život dle víry dávno ze škol vy
mýtili. nModliti se, co jest to?: ptal se čtrnáctiletý francouzský
hoch německého kněze. Kde však přikázání boží neplatí, tam
ztratila i světská vrchnost právo své a poslušnosti nenalézá.
Vy však, milí jinoši, znáte přikázání boží: Cti otce svého
a matku svou! Víte, že se v tomto přikázání také poroučí po
slouchati světskou a duchovní vrchnost. -A před vámi stojí pře
krásný obraz božského Spasitele, který nejen 15 let, nýbrž 30 let
byl v otcovském domě poddán, který poslušen byl až k smrti
na kříži, abyste ho na cestě poslušnosti následovali.
Poslušnost jest nejprvnějšl ctností vojína. Jen poslušnost vede
k vítězství. V moderním válečnictví dostává oddělení vojenské
rozkaz provésti ten neb onen pohyb: setník nebo plukovník ne
dovede sice příčinu poznati, tím méně prostý vojín, tu platí při
kázání: Poslechni! Na konci bitvy poznají, jak pohybem, který
jim byl pro okamžik nesrozumitelný, podstatně k vítězství při
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spěli. Nejvyšší velitel, který za vojskem stojí, který má zevrubný
plán před sebou, u něhož ze všech stran polní telefony se sbí
hají, ordonance kvapem koňmo přicházejí, ten přehlíží celou bitevní
čáru, ví, kde je třeba posunouti to neb ono oddělení, proto je
pro podřízeného velitele a prostého vojína jenom jedna věc:
poslouchati. A této poslušnosti kyne vítězství.
K této poslušnosti musíte se sami vychovávati, čeští jinošil
I vy dostáváte někdy rozkaz, bud' od rodičů, nebo v dílně, nebo
v obchodě a také nerozumíte, »pročc a vk čemu: je dán. Máš
přerušiti přátelství s tou neb onou osobou, nemáš ten neb onen
dům navštěvovati, nemáš právě tuto knihu čísti. Tak to žádá tvůj
otec, tvůj duchovní správce. Neprotivuj se tomu nerozumně. Dů
věřuj pevně, ti, kdo toho od tebe požadují, mají osvícený názor
'světový a životní, přehlížejí veliký boj životní z vysoké bašty
svých let, znají slabé stránky mladického srdce. Proto poslouchej
klidně; čekej jen, přijde hodina, v níž ti poslušnost tvá přinese
vítězství a korunu jako udatnému vojínu po krvavé bitvě.
Poslouchati, vlastní vůli podrobiti cizí vůli ve velikých při—
kázáních jako v maličkostech všedního života, to znamená, vážně
a poctivě se připravovati k baji pro vlast, jest to také však již
dobrý kousek druhého hesla:

II. Odříkej se, ně se odříkati se!
Skoro se "již zdálo, že toto slovo ztratilo své místo v našem
lidu, že platí jen slova: »užívej, vyžij se,: zprostiti se víry, kázně.
a mravů. Náš lid přibližoval se již zející propasti. Přišla válka,
zastavila se u mnohého domu, odvolala otce a syna z rodiny,
a nežli odešla, napsala na stůl malé slovo: Odříkej se! Odvedla
muže do kasáren, oblekla je do šedých šatů, a když jim tak kus
uniformy po druhém podávala a konečně pušku do ruky vložila,
řekla jim vážně a neúprosně: Odříkej se!
Ptej se jen těch, kteří v poli stojí, zdali vědí, co jest odří
kati se! 40 až 50 kilometrů za den jíti s tíží mnoha kilogramů
a potom bez odpočinku, bez občerstvení ihned do nepřátelského
ohně! Několik neděl zůstati v jedněch šatech a na holé zemi
spáti, několik dní a nocí ležeti v mokrých zákopech, každý okamžik
očekávati nepřátelský útok, na večer jen trochu kávy dostati,
nebo jen brambory hlad trochu zahnati.
Skutečně, život vojenský je život obětí, býti vojínem jest
obětovati se, odříkati se dnem i nocí.
Český jinochu, chceš- li se připraviti pro službu pro vlast,_
chceš—libýti rekem jako vojíni v poli, můsíš se učiti odříkati se
musíš si'navykati přinášeti oběti.
Otec tvůj je snad bez práce nebo šel do boje, a matka tvá
nemůže nic vydělati, tu dostaneš málo na stůl při nynější dra
hotě, bylo by to ukrutně od tebe, kdybys rodičům svým roz—
množoval starosti jejich slovy nelaskavými nebo reptáním. Nikoli,
bud ochoten přinášeti oběti, odřekni se toho neb onoho.
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Snad můžeš ještě více dělati, můžeš si dobrovolně něco
odříci, peníze zbytečně nevydávati, které jsi jindy na zábavy
nebo cigaretty vydal, spořiti a uspořené peníze raněným vojínům
obětovati.
Tisíce našich jinochů a mužů bojují denně v nepřátelské
zemi za velikého strádání, tisíce dobojovali již poslední boj a od
počívají v cizí zemi, tisíce leží raněni za velikých bolestí, pře
mnozí zůstanou mrzáky po celý život. V tak hrozně vážné době
mohou býti ještě jinoši, kteří za lehkomyslnými ženštinami běhají?
Moji milí mladí přátelé! jen několik zevnějších příležitostí
jsem vám jmenoval, kde se můžete v odříkání cvičiti a tím pro
válku se připravovati. Důležitější však, ano předpokladem pro
toto odříkání jest sebezápor v hlubokosti duše, jsou to boje,
které jen vševidoucí oko boží vidí, jest to odpírati prvním zá
chvatům hněvu, smyslnosti, pýchy.
Nuže, veďte boj proti vlastnímu já, buďte bojovníky ve vojště
Spasitele světa, který ke každému z vás volá: Bud mým učed
níkem, zapři sebe sám a následuj mnel Pak porostete v čisté,
silné pokolení a nenastane pro nás nikdy hodina, o níž raněný
Francouz řekl knězi: »Francie je prohnilá, proto ji zdoláte a půjdete
přes její zříceniny, jestliže německý lid vnitřně bude prohnilý,
přijde hodina, kdy jiný národ přijde a jej rozšlapex Tato slova
platí o každém, i o našem českém národu; kéž Bůh dá, aby tato
poslední hodina našemu národu nenadešla. Vy jste nadějí vlasti,
na vás národ patří! Nuže vzmužte se, by hniloba nás nezastala,
vzmužte se pro nás i budoucí!

III. Modli se, uč se modliti!
To jest třetí a vlastně nejdůležitější heslo, které teprve sílu
a milost přinese cvičiti se v poslušnosti a odříkání.
Jestliže všemohoucí Bůh nám vítězství propůjčí, musí naše
vojsko sestávati z mužů, kteří dovedou se modliti. »Muž, který
se umí modliti a v Boha důvěřuje, to je muž, který dovede
zemříti pro Boha a vlast.:
Tak mnohý, který dlouhá leta se nemodlil, naučil se v této
válce opět spínati ruce jako kdysi, když byl dítětem a říkati:
»Otče nášlc
Očitý svědek vypravoval, jak častěji hodné Bavoráky viděl,
jak na transportě na bojiště ve vlaku klečíce hlasitě společně se
modlili. U Schirmecku za hrozného krupobití nepřátelských kulí
předříkával poddůstojník v několika krátkých větách svému od
dělení, když několik okamžiků v zákrytu leželo, vzbuzení lítostí
a pak opět velel: »Ku předu, pochodem pochodlc Mnohý lístek
polní pošty vypráví, že jsóu ve válce postavení, kde se na ně
střílí a nevědí, odkud; nemohou se hájiti, nemohou se ukrýti,
mohou jen volati: »Pane, pomoz nám, hynemel »Tak často čtete:
»Skoro jen jako zázrakem byl jsem zachráněn.: At Bůh pomoc
seslal na modlitbu, kterou“ v daleké domovině ve dne v noci
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příbuzní za své vojíny k nebi vysílají, nebo ať slyšel zoufalé vo
lání vojínovo v hrozném postavení, ten, který smrti ušel, jest

hluboce přesvědčen: Ruka boží mne zachránilaí
Ano, mladí přátelé, vojín musí se modliti, bída učí ho mod
litbě. Předejděte této bíděl Zajisté budete věrně a vřele ranní
modlitbu konati, když ráno se probudíte a pomyslíte si: Pře
mnozí v poli dnes po celou noc oka nezamhouřili, přemnozí
zdvihají se z tvrdé země, a slunce jim má dnes naposled svítiti_
Můžeš-li se večer ke spánku uložiti bez modlitby, když vzpomeneš,
jak tisíce vojínů válečná trubka marně volá, poněvadž bledí a tiší
na krvavém bojišti leží? Smrt je zavolala, dobojovali; ty se za
ně modli o lehké odpočinutí.
jest poledne. Inspektor vojenské nemocnice vkročí do sálu,
v němž právě ranění mají obědvati. Všichni sedí u stolu, na němž
stoji mísy s polévkou. Ale žádný ještě nejí. »Proč nejíteP< ptá
se inspektor udiven. jeden z raněných odpovídá: »Sestra Gertruda
se ještě s námi nemodlila.< Sestra přišla, vojíni vstanou a modlí
se. Kolik našich intelligentů modlí se před jídlem! A ty se po
sadíš ke stolu a nepoděkuješ tomu, který ti jídlo na stůl pří—
pravil, když tolik lidí v poli bídu trpí a za chleba a vodu na
kolenou by děkovali, a nemohou toho dostati!
Zdaž nebudete 's větší horlivostí nyní sv. svátosti přijímati,
když jste viděli podivuhodné divadlo, které nám vojíni před od
chodem na bojiště dávali? Tisíce vojínů slyšeli radostné: Ego te
absolvo a přijali »chléb silnýchlc Stál tam také mezi nimi vojín,
a když se ho kněz tázal, zdali se chce také zpovídati, smutně
odpověděl: »Bohužel, nejsem katolíku Jaká bolest prozrazuje se
v těchto krátkých slovech onoho vojína! Přemnohé viděl odchá
zeti ze zpovědnice, a z očí jejich štěstí zářila. V očích svých
druhů četl: Nyní jsem udělal pořádek o svém minulém životě,
nyní, jak Bůh dá. Má mne na svém místě viděti až do posled
ního vzdechnutí, smrti se nelekám, v srdci mém jest klid, radost
a milost. Tento pohled zarazil jinověrce a bolestně k vědomí mu
přivedl: »Bohužel, nejsem katolík.:
Milí jinoši! Zdaž nepociťujete při těchto slovech veliké štěstí,
že jste katolíci, že můžete se zpovídati a Boha svého v čisté,
mladistvé srdce přijímatiř
Nuže, choďte častěji k sv. svátostem, učiňte předsevzetí, kdy
je zase chcete přijmouti.
Starý generál Ziethen odmítl pozvání svého krále Bedřicha II.

na zelený čtvrtek, že chce ten den svou velikonoční pobožnost
konati. Při nejbližší tabuli posmíval se král zbožnosti starého
generála. Ten řekl vážně a pevně: »Vaše Veličenstvo ví, že jsem
se ve válce žádného nebezpečí nebál a všude život svůj za Vás
a za vlast v šanc vydal; ale jest nad námi někdo, který jest více
než Vy a já, než všichni lidé: jest to Spasitel a Vykupitel světa.
Toť nepřipustím, aby tento Nejsvětější byl uražen, neboť na něm
spočívá víra má, útěcha má, naděje má v životě i smrti-; a v síle
této víry bojovala a zvítězila vaše udatná armáda.<
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Milí jinošil Jak mužné, krásné to slovo v ústech tohoto
starého hrdiny, jehož vlasy v službě válečné sešedivěly, ale který
zbožným zůstal jako dítě. Mocnými údery takořka ryje do gra—
nitu pravdu: Neni udatné armády bez víry v Boha; není udatného
vojína, který nenalézá útěchy a naděje v životě i smrti ve svém
Bohu a Spasitelil
Ano, mocnou válku, která světem zuří, nerozhodne žádná
velmoc, nýbrž všemohoucnost; proto, milí jinoši, největší službu
vlasti prokážete, když denně se o to přičiňovati budete, by víra,
čistota a láska vždy hlouběji se ve vás zakořenila. A když vás
vlast potřebovati bude, jděte! Bůh budiž s vámi! Naučili jste se
poslouchati, odříkati se a modliti se, osvojili jste si svatou zbrojnou
sílu duše; učinili jste, co bylo ve vaší moci, a Bůh splní přání
srdce vašeho, byste žili a zemřeli pro Boha a vlast. Amen.

Neděle pátá po Zjevení Páně.
Koho uráží hříšník.
»Chceš-li, půjdeme a vytrhneme jei.<
(Mat. 13.)

Dva syny měl Abraham, lsmaele z matky Agar, a Isáka
z matky Sáry. Oba byli různé povahy a různého osudu. O Isá
kovi řekl Hospodin Abrahamovi: »Požehnána budou vněm všecka
pokolení země,< o Ism'aelovi však: »Tent bude člověk divoký,
ruce jeho proti všem,a ruce všech proti němu.<<(I. Mojž. 16,12)
—Ato se také stalo. Ismaelajeho potomci, Ismaelité, kteří bydleli
u pouště Fáran a sousedili s mnohými pohanskými národy, zne
pokojovali všecky a byli také ode všech znepokojováni a nepřá
telsky napadáni,
Bůh má také dítky dvojí povahy, dvojího druhu, vyvolené
_a odbojné. Pro tyto vyvolené dostává se všem požehnání božího.
Odbojní jsou proti všemu tvorstvu a všecko tvorstvo také proti
nim. Vyvolení naznačmí se v dnešním evangeliu pšenicí, odbojní
koukolem, který jakožto zkázu dobrého semene chtěli vytrhati
služebníci, to jest všichni tvorové boží, a byli by to také vyko
nali; kdyby jim byl Bůh dovolil, poněvadž všichni od nich jsou
urážení. Toho kdyby člověk rozumně uvážil, hrozil by se každého
hříchu, nebot ruce hříchu toho Ismaele, jsou proti každému, jak
z následujícího poznáváme

Pojednání.
1. Hříšník uráží Boha a to mnohonásobně.
Především proto, že se odvrací od Boha a obrací se ke tvoru,
od dobra nepomíjejícího k věcem vratkým a nicotným, od nejvyš—
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šíboipána k cizinci a tyranu, od otce k nepříteli. Toho připomíná
Bůh u Jeremiáše, proroka: »Žasněte nebesa; dvojí zlé učinil lid\
můj: mne opustili, studnici vody živé, a kópali sobě cisterny
(nádržky), cisterny rozpukané, kteréž nemohou držeti vody.c (II.
13.) Svět, tělo, jmění, hodnosti, rozkoše — jsou cisterny rozpu
kané, Bůh jest pramen nevyčerpatelný všeho dobra, které vyniká
nad dobrem světa jako voda živá nad mrtvou & zapáchající.
tObrátí-li se člověk ktéto, odvrací se od oné, obrátí-li se k tvoru,
odvrací se od stvořitele. Hřích zaslepuje rozum člověka, že Boha
hledá ve tvorech. Dřevu řekne: Otec můj jsi ty ; o kameni : Tys mne
zplodil. Obrátil ke mně hřbet a ne tvář; v čas soužení však řekne:
Vstaň a vysvobod mne.: (Jer. 2, 27.) Velikou bolestí byl dojat
král David, když mu oznámili, že veškerý lid israelský celým srdcem
jde za Absolonem; aby svrhli krále Davida. Hříšník staví se do
zástupů těch, kteří vedou vzpouru proti Bohu, nejvyššímu králi,
aby na trůn pozvedli nicotné tvory.
.
Dále uráží hříšník Boha tím, že přestupuje jeho zákonaod—
pírá poslušnost chtěje býti volným,_ačtím béře na se jho dáblovo
a upadá v jeho otroctví. >Zlomil jsi jho mé,: praví Bůh u Jere
miáše, a roztrhal svazky mě a řekl: »Nebudu sloužiti.: (2. ZO.)
»Přestoupili jste zákony, změnili právo,rozptýlili smlouvu věčnou,
protož zlořečení zžírá zemi,: praví Bůh u Isaiáše. (24, S.) Ví-li
člověk, že zapovídá Bůh krádež, smilstvo, lakotu, nestřídmost a
jiné,apřece se toho dopouští, co činí jiného, nežli že trhá zákon
boží na kusy, sebe činí pánem ve všem od Boha neodvislým a
svobodným? Hříšník však nejen trhá zákon boží, ale hází k zemi
a šlape po něm ve své pýšeazaslepenosti; ovšem ku své vlastní
zkáze a věčně hanbě.
'
Za třetí uráží Boha hříšník tím, že se ho chce zbaviti a volí

si bohajiného, kněmuž jako poslednímu cíli odnáší všecky tužby,
slova i skutky, podobaje se národu Israelskému, který udělal si
zlaté tele a tancoval .kolem volaje: to je bůh náš Tak se klaní
lakomec zlatu, smilník Venuši; nestřidmý břichu, ctižádostivý
slavomamu. Zapuzuje hříšník Boha ze svého srdce, aby nevěděl
o zločinech a netrestal jich, ač Bohu neujde ani jediná myšlenka
nejskrytější. »Nemylte sec, volá sv. apoštol Pavel, »Bůh nebývá
posmíván. Nebo co bude člověk síti, to bude isklizeti; kdo roz
sívá v těle svém, z těla bude sklízeti porušení, věčné zavržení..
(Gal. 6.) »Kdo hřeší, toho vymaže Bůh z knihy své.: (2. Mojž.)
2. Hříšník uráží i Spasitele, Ježíše Krista; neboť předně ob—
novuje, co byl Kristus nadliskou prací zničil; hřích totiž. Jestliže
zlořečil Josue všem, kteří by chtěli města Jericha od něho zboře
ného opět stavěti: >Zlořečený muž před Hospodinem, kterýž by
stavěl a vzdělal město Jericho.: (Jos. 6, 26), není-li zlořečeným
a neuráží-li na nejvýše Krista, obnovuje—li hřích, který Kristus
svou smrtí zničil? Kdyby hřích nebyl v největší nenávisti u Krista,
nebyl by ho vyhladil svou vlastní krví. —
Hříšník dále uráží Krista, poněvadž šlape nohama po krvi
jeho, niče sebe i bližní, jež Kristus nejdrahocenější krví svou vy
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koupil. Velice zarmoutí otce syn, který utíká, když otec prosí a
volá, když utíká k nepřátelům otce a vrahům. A co jiného činí
hříšník samému Kristu? Strhuje šatstěla Kristova, který přischl
“na rány bičováním způsobené; obnovuje bolesti jeho bez citu
a drze.
Za třetí uráží hříšník Krista, nebot jinou cestou běží, než

kterou Kristus odporučil. S nebe přišel na svět, aby hledal a
spasil, co zahynulo; ale hříšník nedbá hlasu dobrého pastýře,
utíká před ním, a spolčuje se s úhlavním nepřítelem, který ne.
návidí Boha, ničí dílo a lidem připravuje nevýslovné muky a hrůzyl
» erv zlých neumírác, pravil božský Spasitel, »a oheň neuhasne.<
(Mat. 9.)
3. Hříšník uráží Rodičku boží, Marii Pannu, neboť předně
urážka syna je urážkou i matky. Jestliže trpce nesla Bersabe, že
Adoniáš vtíral se na trůn otce Davida, a syn Salomoun, jemuž
právem vláda patřila, měl býti odstraněn: čím bolestněji to po
ciťuje Bohorodička,když hříšník hříchem potupuje Syna božího a
připravuje o povinnou poctu královskou.
Dále uráží hříšník Marii Pannu hříchem, neboť hřích každý
jest hřebem, kterým bývá Syn boží opět na kříž přibíjen, a každý
hřeb takový jest hřebem do srdce bolestné Matky boží. ]a'ko Jidáš
urazil Rodičku boží, když prodal jejího Syna, na nějž jedině ona
měla právo jako matka, tak uráží a zarmucuje hříšník Marii Pannu,
kdykoli hříchem Synu jejímu se rouhá a takřka zaprodává ne
přátelům.
Za třetí uráží a zarmucuje hříšník Pannu Marii, poněvadž jí
odnímá také syna, kterého jako matka všech křesťanů, za vlast
ního přijala, odnímá jí sama sebe, na něhož má právo pro vy—

koupení Syna božího a vlastní účast na tomto bolestném vykou
pení.)ako Bůh nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a živ byl,
tak Matka boží a matka nás všech, Maria Panna, přeje si, aby
všichni došli odpuštění hříchů a nebyla nadarmo prolita krev Syna
božího; přimlouvá se za všecky, aby všichni došli spásy věčné.
3. Hříšník uráží hříchem anděly; neboť předně všichni horlí
jediné pro“ slávu společného Pána, Boha svého. jestliže Abisai,
syn Sarvie, když Semei, služebník krále Davida, po svém právu
kamením házel a jemu zlořečil, chtěl za to Semeia nevděčného
a ukrutného ztrestati a jemu hlavu stíti, čím více jsou uraženi
andělé nad urážkou svého pána, kterého nade vše milují, »pane,
chceš-li, půjdeme a vytrhneme ho z počtu jinýchc, volajíce. je
diný anděl horle pro čest boží, když assyrští Bohu se rouhali, po
bil za jednu noc sto osmdesát pět tisíc assyrských. (4. Král. 19.)
Podobně učinili by všichni, kdyby tomu Bůh dovolil. —Za druhé
zarmucuje hříšník anděly, poněvadž je zbavuje radosti, jakou mají
nad obrácením každého. »Pravímt vám, že bude radost v nebi
nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, nežli nad 99 sprave
dlivými, kteří nepotřebují pokánía (Luk. 15, 7.) Za třetí uráží
hříšník anděly a zarmucuie, poněvadž pohrdá jejich vnuknutím,
maří všechnu jejich péči o spásu duše lidské, a hříchem zavádí
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i jiné, kteří podobné péči andělů jsou svěření. jako včely kouřem
bývají zaháněny, praví sv. Basil, tak andělé strážní zlobou hříš
níka, tak že volají jako před zkázou ]erusalema: :Opusťme
místa tato !:
4. Hříšník uráží také svaté na nebi, poněvadž Otce jejich a
Pána jako Jidáš zrádně líbá a zaprodává stavě se křesťanem a
zatím Krista pronásleduje. ]ako Petr bráně Krista vytrhl meč a uťal
ucho Malcha, tak činili by svatí každému hříšníku, kdyby Bůh
dovolil, a to mnohem ochotněji a rázněji. Apoštolé chtěli, aby
oheň s nebe spadl a zapálil město Samaří, poněvadž urazili Krista,
jejich mistra. Co by učinili svatí, vidí-li, jak urážen jest král jejich
nebeský od lidí nevděčných a bezbožných.
Dále touží svatí, aby tělo jejich vstalo už z mrtvých, což nestane
se dříve, dokud nebude naplněn počet předzřízených a vyvolených
a hříšníci dobu tu prodlužují ; svaté o radost připravují. Za třetí
těžce nesou svatí hrubé urážky Boha,_kteří báli se hříchu jako
největšího zla, přemáhali sebe, trpěli, ba i krev prolévali a život
obětovali, aby se hříchu uchránili a Boha nezradili.
5. Hlíšník uráží a zar'mucuje církev sv., poněvadž předně
v ní její členy pohoršuje, za druhé sebe poskvrňuje a za třetí spra
vedlivé zarmucuje a hanbu jim působí.
6. Hříšník uráží a zarmucuje společnost lidskou. Co starostí
nadělají obci a státu hříšní lidé, zloději, vrahové, opilci, cizolož
níci a p. Za druhé jsou hříšní ku hanbě obce a za třetí ku zár
mutku a bolesti příbuzných a všech spořádaných spoluobčanů,
kteří těžce nesou, vidí-li své nejbližší a známé, jak jsou za pře
činy a poklesky trestáni, žalářováni, ba usmrcováni.
'
7. Hříšník uráží a zarmucuje spolubližní, kteří předně sami
trpí, pro jeho hřích, neboť pro hřích jednotlivce trestá Bůh
často celé obce, celá pokolení. Jak často trpí děti za hříchy ro
dičů a rodiče za hříchy dítek. Za druhé kazí hříšník i jiné svým
pohoršením a vidí-li nepřátelé Kristovi zkázu mezi křesťany, ra
dují se z toho, omlouvají svou zlobu a nevěru, a tupí celé dílo
Kristovo. Za třetí hříšník činí veliké zmatky mezi svými bližními,
hříchem povstávají bezpráví, pomluvy, na cti utrhání, krádeže,
vraždy a hříchy, jež o pomstu volají k nebesům.
8. Htíšník hřeší proti všemu nerozumnému tvorstvu, neboť
odtrhuje je od jejich Stvořitele, aby sloužily nepříteli a zrádci
Boha. Vše stvořil Bůh ku své slávě. Hříšník však zneužívá tvorů
ku zneuctění Boha i sebe. Zneužívá tvorů avloh svých k nestřid
mosti, k nečistotě a smyslnosti, ku pýše, ku vraždě, ku bludům
a zmatkům ve společnosti lidské a zvláště církvi sv., k podvodům,

nespravedlnosti atd.
Za druhé ruší hříšník soulad světový, když vše slouží Bohu
a na slovo poslouchá, sám jediný, hlava všeho tvorstva, přináší
zmatek a rozvrat. Každý němý tvor, kdyby mohl mluviti, volal
byk člověku, svému pánu: »Styd se člověče, kterého Bůh z nás
nejvíce vyznamenal; urážeti svého nejvyššího Pána a snižovati se
k tvorům nejnižším l.
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Za třetí pro hříšníka trpí často ostatní tvorstvo. Pro hřích
posílá Bůh krupobití, mor na dobytek, povodně, bouře záhubné,
zemětřesení, sucha a j.
9. Hříšník uráží a zarmucuje také duše v očistci, poněvadž
je zbavuje přímluvy, kterou jest jim povinen, zvláště nejbližším,
rodičům, dětem, příbuzným, dobrodincům. [ kdyby se modlil za
ně, nemá modlitba ceny, dokud se ve hříchu nalézá.
10. Hříšník škodí i zavrženým a zvětšuje jejich muka, byl-li
kdo ze zavržených příčinou jeho hříchu. Tak svůdcové k nevěře,
k bludařství, k nepravostem, tím větších trestů zakoušejí, čím
větší pohoršení způsobili a čím více ubožáků pokazili, kteří nyní
ve hříchu žijí, Boha urážejí a sami na kraji propasti zavržení věč
ného se nalezají.
11. Nejvíce pak škodí hříšník sobě samému. :Kdo miluje ne
pravost, nenávidí duše své.: (Zalm 10, 6.) »Kdo činí hřích a ne
pravost, nepřátelé jsou duše své.: (Tab. 12, 10.) jali hrozným
hříchem vražditi tělo, tím hroznější jest — vražditi duši vlastní.
Hřích jest ztráta Boha; ztratí li člověk Boha, kam se obrátí?
Hříchem ztrácí hříšník všecky zásluhy, jež byl dříve si nashro
máždil; zemře-li ve hříchu, jest ratolestí suchou, bez ovoce, a
bude hozen do ohně věčného, odkud není návratu, kde není uleh
čení ani vysvobození.
Ejhle, jak ubohý jest člověk ve hříchu! Uráží nejvíc Boha,
na kříž přibíjí svého Spasitele, bolest působí přesvaté Matce boží, za
rmucuje anděly a svaté na nebi, bolest působí matce církvi sv.,
škodí celé společnosti svým pohoršením, zvláště svým nejbližším,
škodí tvorstvu veškerému, zarmucuje duše v očistci, zvětšuje trá
pení zavržených a nejvíce škodí sobě samému, vědomě a dobro
volně, řítí se do záhuby věčné, kde všecko bude jednou zlořečiti
jemu na věky. Byl proti všem, všichni budou proti němu. A dokud
na světě žije hříšník, překáží všem; vše volá k Bohu, nejvyššímu
Pánu: »Pane, chceš-li, půjdeme a vytrháme jej, odstraníme jej,
aby tě neurážela nás nezarmucoval !< I—Iříšníkaživot visí na nitce;
pokyne-li Bůh, přetne se nit života, a hrozně pak bude probu—
zení na věčnosti. O jak ubohý a zaslepený jest hříšník, žije-li ve
hříchu, ba vychloubá se jim. Vše jest proti němu, a on potácí
se světem jako kotouč dýmu, za chvíli rozplyne se, sejde s očí
světa a' na věky bude ode všech zlořečen. — Odtud pochopíme,
proč přišel Syn boží na svět! Pastýř dobrý, který hledal, volal,
zapřísáhal,plakal,trpělaumíral, aby duši lidskou zachránil. Odtud
pochopíme, proč tisíce světců raději život dali, než aby Boha nej
menším hříchem urazili.
Kráčejíce za Kristem, buďme pšenicí jeho, abychom se do
stali do stanů věčných, kde jest pokoj a blaženost nevýslovná.
V. M

Vdo/zal.
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Neděle Šestá po Zjevení Páně.
Víra pevná.
>Podobno jest království nebeské zrnu
hořčičnémuc

(Mat. 13, 31.).

Malounkému zrnu hořčičnému podobno bylo království boží
na zemi, katolická církev, za času Krista Pána, ale časem vzrostlo
v obrovský strom, jenž větve rozestírá po širém božím světě.
A poutem, jež katolíky různých zemí a národů vjedno pojí, jest
pouto víry. »jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec
VŠeChď (Ef. 4, 6.), a my skrze pravou víru dítkami tohoto moc
ného Boha a laskavého Otce. jedna víra spojuje jako ocelové
pouto království Kristovo v nejsilnější říši na světě — ale tato
víra nemá v jednotlivých údecb církve téže pevnosti a síly. A přece
by ta víra křesťanská měla býti u všech křesťanů silná a pevná!

Pojednání.
U mnohých je víra jako z tvrdé ocele: ať přijde na takového
křesťana cokoliv, jeho víra, jeho důvěra v Boha zůstává ne
ochvějna, neotřesena; v nejtěžších dobách neštěstí a bolesti taková
duše silné víry říká se spravedlivým jobem: »Hospodin dal, Ho
spodin vzal. jak se I—Iospodinulíbilo, tak se stalo. Budiž jméno
Páně pochváleno.: (job 11, 21.) »jestliže dobré věci vzali jsme
z ruky boží, zlých proč bychom nepřijímaliPc (job 2, ID.). To je
pravá síla víry.
U jiného jest víra slabá, tak asi jako slabý řetízek perel či
korálků, často se trhá a často jej třeba spravovati; tak se i trhá
víra a důvěra v Boha mnohého křesťana, a nevole, netrpělivost,
hněv a vztek chrlí se z jejich srdce. A nejhůře se při tom vede
Pánu Bohu. Kolikrát slyšeti z úst trpících, ale netrpělivých kře
sťanův i rouhání: »Proč musim právě já tolik trpět, jak jsem si
toho zasloužil? Kdybych já byl Bohem, jinak bych všecko zařídil.
Ale takhle, das aby všecko vzallc To je víra slabá, která se láme
a hroutí při prvním návalu utrpení.
Pevná a nezdolná budiž víra naše a důvěra v Boha, iutrpení
pocházejí z laskavé ruky boží. Sv. Pavel praví jménem božím:
»Koho Pán miluje, toho tresce: i mrská každého syna, kterého
přijímá. Setrvejtež v kázni: Bůh „se vám ukazuje jako synům;
nebot který jest syn, jehož netrestal otec?: (Zid, 12, 6.—7.). Bůh
jen zkouší naši věrnost, bez boje, beze zkoušky není ctnosti, není
odměny. Víře pevné všecko jest snesitelné, lehké, možné.
V pondělí ráno ve velikém témdni šel Spasitel s učedníky
z Bethanie do jerusalema, učit ve chrámě. Cestou mluvil k apo
štolům o víře a důvěře v Boha, a ukázav na blízkou horu Oli—
vetskou, pravil: »Mějte víru v Boha. Amen, pravím vám: »Kdo
řekne této hoře: Zdvihni se a vrz se do moře, a nebude pochy
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bovati ve svém srdci, nýbrž věřiti, že se mu stane, co praví, stane
se mu < (Mark. 11, 22.—23.)
V pátek, 17. listopadu, slaviti bude církev památku sv. Ře
hoře Divotvorce, muže silné víry, v jehož životě se tento výrok
Spasitelův doslovně vyplnil.
Sv. Rehoř byl biskupem v Malé Asii ve městě Nové Caesarei
na Černém moři Když se tam stal biskupem, nalezl ve velikém
městě jen sedmnáct křesťanů, všecko ostatní bylo pohanské. Svou
učeností, výmluvností a mnohými zázraky obrátil však znenáhla
celé město. Pro tolik křesťanů potřeboval však velikého chrámu.
Místo k tomu vhodné bylo však malé: v předu moře, v zadu
vysoká skála. A šel Řehoř v noci na staveniště, klekl a modlil
se: »Pane, který jsi řekl: Budete-li mlti víru a řeknete k této
hoře: Zdvihni se a vrz se do moře, a stane se tak: poruč, prosím,
této skále, aby ustoupila, pokud třeba jest místa pro dům tvůj..
A ráno stála skála daleko v pozadí a bylo místo pro veliký
chrám. — Když sv. Řehoř umíral, tázal se. kolik je ještě nevě
řících v městě. Odpověděli mu: >Sedmnáct.: A on potěšen
pravil: »Bohu díky! Tolik zde bylo křesťanů, když jsem se stal
biskupem.
Víra hory přenáší. Žijeme v rovině, ale ina té rovině bývají
časem hory vysoké, tvrdé a těžké, a to jsou utrpení, které jako
balvany a hory srdce tíží. Ale budme přesvědčeni, že je to vůle
nebo dopuštění boží, že Pán nás jen zkouší, že všecko jest k naší
spáse, že všecko, co Bůh činí, dobře činí, že Bůh dopouští, ale
neopouští, jenom když my se ho nespustíme. A tato víra a tato
důvěra v Boha svalí se srdce našeho hory utrpení a naplní je
útěchou a pokojem božím. Vždy a všude jsme v rukou božích,
a ruka boží ovšem mnohdy bije a poráží, ale ona zase pozvedá,
svěřme se úplně v ruce božské Prozřetelnosti, vůle boží “budiž
vždy vůli naší a ve chvílích nejtěžších rceme pokorně, důvěrně
a oddaně: »Pane, staň se vůle Tválc Amen.
70s. Ocetek.

$$$
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Válečná kázání dra. los. Schofera pro
předpostí.
Podává lan Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.

Neděle Devítník.
Nebeský prácedárce.
»Podobno jest království nebeské člo
věku hospodáři, kterýž vyšel na úsvitě,
aby najal dělníky na viníci svou.:
Mat. 20, 1.

Před duchem našeho Spasitele stojí dnes nebeský práce
dárce, který volá ku práci do svého království; duch jeho pro
dlévá také při vinobraní v poslední den, kdy hospodář vyplatí
mzdu svým dělníkům dle svých zaslíbení.
Tak se utvořilo ze Srdce Páně podobenství, které jsem vám
právě přečetl. Má až do posledního dne hlásati pravdu o práci
pro království nebeské a o odplatě za tuto práci, a má přivéstí
Otci nebeskému radostné a velkomyslně dělníky. Ponechme mlu—
víti toto podobenství také k srdci našemu. Potřebujeme útěchy
v těchto těžkých dobách. Kéž proto jarní slunce nebeské lásky září
nad mými slovy a probudí nadpřirozený mír a radost.

Pojednání.

L Práce
Každý člověk má nějaké povolání, zaměstnání pro život. Odkud
pochází? Od náhody ?, od nouze ?, od rodičů ? Čl vládne nad tímto
zevnějškem přece snad vůle boží, který nám náklonnost do srdce
klade a vše tak zařizuje, abychom dle jeho pracovního plánu činní
byliPLidé o tom jsou ve sporu. Nordická básnířka Selma Lager
l'ófová zaměstnávala se v jedné ze svých povídek také touto
otázkou. Tu míní některá dáma, jako mnohé za dnešních dnů,
že lidé vstupují do kláštera, neposlouchajíce vnitřního hlasu a
volání, nýbrž protože níc ve světě se jím nezdařilo, tedy jaksi ze
zoufání. A jistý malíř ujišťuje, že víra v povolání jest největší kej
klířkou. Ale podívuhodně přicházejí konečně všichni í pochybovačí,
.ku přesvědčeni: nic v životě nesvedeme a nedovedeme, jestliže
nemíníme, že jsme povolání; naše povolání musí se přece na něčem
božském zakládatí. Co lidé teprve po dlouhém hledání a bloudění
nalézají,'to nám praví jistě a prostě naše podobenství: »Podobno jest
království nebeské člověku hospodáři, který vyšel na úsvitě, aby
najal dělníků na vinici svou.: Bůh vychází od stvoření světa a volá
dělníky ku práci na vinici svou. A touto vínicí jest nejprve svět, v němž
žijeme. Dle rozkazu božího stojí každý na svém místě. I naši bratří
v krvavé válce vykonávají rozkaz a vůli boží. Písmo sv. vypravuje
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nám dosti příkladů, jak sami andělé smetlou vysláni byli, by pro
Boha zástupů konali soud. Velikou práci svěřil Bůh i nám, kteří
jsme doma zůstali. Nyni máme _s dvojitou silou i bez mužů pole
a dům v pořádku udržovati. Zena musí současně místo otce a
matky zastupovati. Ale nebeský prácedárce nemá se v nás zkla
mati. Máme důvěru jeho ospravedlniti. Mnohý má strach před
ukončením války. Potom přijdou tisícové, které válka zmrzačila.
»jaký smysl má ještě život bez noh, rukou, se ztraceným okemřc
Křesťané! Mějte vírul Otec nebeský má ve své vinici místo
i pro tyto ubožáky. On ví již pro každého z nich 0 místě. A kolik
asi bez ruky a oka do nebe přijdou, kteří by jinak byli na věky
zahynuli! Nevěra ovšem nemá porozumění pro utrpení. ještě dnes
by nejraději slabé děti odkládala a starce a nezhojitelné uměle
usmrcovala„ Ano, proto již i nové slovo vynalezla: Euthanasie,
krásné umírání! Nikoli, trpící matko, nesmíš umříti! jen když
jsi tu, jak rádi chtějí tvoje děti za tebe pracovati!Trpělivost
tvá a zmužilost tvá v utrpení jest větším kapitálem pro děti tvé
než všechna pole nebo spořitelní knížky. Milí rodičové, ze způ
sobu,jak nakládáte se svými starými rodiči na výměnku, z lásky
nebo nevole, s jakou s nimi mluvíte, učí se děti vaše lásce nebo
pohrdání rodiči pro pozdější věk. Vzpomínám také při tom na
vás, kteří rodiny nemáte a v životě jste osamělí. Jak snadno trápí se
staré panny, uzavírají se do sebe, reptají, jako by byl Bůh na ně
zapomněl. Zapomenouti jest tvrdé slovo. Ale Bůh na vás neza
pomněl Jak přece ujišťuje božský Spasitel: >Zdaliž neprodávají
pět vrabců za dva penízky,aani jeden z nich není v zapomenutí
před BohemřAle i vlasové hlavy vaší všichni sečtení jsou.<<(Luk.
12. 6, 7.) Proto pozdvihněte se, podívejte se kolem. Okolí vaše
hladoví po lásce. Učte se hleděti, dívati se & naleznete tisíceré
příležitosti, které vám věčný prácedárce před nohy položil, a vy
jste je nenašly. — Bůh nám svěřil tu neb onu úlohu; potřebuje
nás, aby provedl světový svůj plán. Život náš má smysl; tuto
pravdu chceme v srdci nositi jako oblažující tajemství. Svítí nad
námi slunce boží; tu je jaro v srdci, svět se mění v království
boží. —

Veškerá práce ve světě nesmí však nám býti poslednía nej
vyšší. Konečně musí veškerá naše práce v povolání sloužiti duši.
Ať jsou rozličné stavy a povolání, v-péči o duši není ani stavů,
ani tříd. Tu jsme si všichni před nebeským prácedárcem rovni.
Nejvěrněji na vinici Páně pracoval Spasitel náš. jak hledal dušel
Ať chodil kolem Iordánu nebo jel na galilejském moři, ať seděl
u stolu v domě fariseově nebo Zacbea se stromu volal, vždy viděl
duše, po nichž toužil, a které chtěl Otci nebeskému přivésti. ještě
na kříži vyhledával ubohou duši lotra na pravici. A potom dal
si kopím srdce probodnouti, aby v něm všem duším, po Bohu
žíznícím, až do skonání světa útočiště připravil. Pro naše duše
stal se sám vinným kmenem na vinici Otce svého. A když na
kříži trpěl a krvácel, nejlepši víno bylo lisováno pod lisem kříže
k záchraně duší. Ano až dosud podává nám pod způsobami chleba
Rádce duchovní.
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a vína duši naší nejsvětější pokoru při mši svaté, ve sv. při
jímání.
Aby práce našeho povolání duši naší prospívala, musíme býti
ve stavu milosti. Musíme tímto nadpřirozeným životem v nás
býti vinnými ratolestmi na kmenu, který Kristus jest. Každá mše
sv., každé sv. přijímání má život náš stále více proměňovati ve
víno Kristovo, abychom s apoštolem mohli volati: »Ne já žiji,
nýbrž Kristus žije ve mně.: (Gal. 2, ZO.) To jesr potom cílem a
koncem veškeré naší práce na vinici, předvečer radostného vino
braní, předvečer dne životního, kdy nebeský hospodář přijde,aby
rozděloval odplatu. »Co prospěje člověku kdyby celý svět získal,
na duši své pak škodu trpělřc (Luk. 9, 25)
II.

Dosud jsme mluvili o práci pro království nebeské, nyní
chceme také rozdělování odplaty nebeské pozornost svou věnovati.
»Když pak byl večer, řekl pán vinice svému správci : Zavolej
dělníkův a dej jim' mzdu, počna od posledních až do prvních.
Tedy přišedše ti, kteří byli okolo jedenáctá hodiny přišli, vzali po
jednom penízi. Přišedše pakiprvní, domnívali se, že více veszu;
ale i oni vzali po jednom penízi. A vzavše, reptali proti hospo
dáři.: (Mat. 20, 8. d)
Myslím, rozmilí křesťané,že bychom byli také reptali, a kdyby
se něco podobného dnes při výplatě stalo, šli by dělníci také
nespokojeni domů. I ti, kteří šlechetněji smýšlí, nalezli by lecos,
co by pokárání zasluhovalo. A přece bychom se měli vlastně ra
dovati, že i poslední vzali po penízi; měli bychom se radovati,
že jsou prácedárci, kteří nejen ruce dělníků najímají jako stroje,
nýbrž i srdce mají pro potřeby dělnických rodin, pro jejich ženy
a děti, a že i jim po penízi dávají. Tu bychom se měli radovati.
A přece při tom lidé reptají.
Odkud to přicházířMá vinu hospodářřNikoli, vinu musíme
u sebe samých hledati. Musíme hluboko sestoupiti do temností
lidského srdce. Tam číhá závist. Nechce míti, aby se jiní lépe
měli, než my. Raduje se jen, když jiní pláčou nebo strádají. Ale
nebeský hospodář nemůže přece se závistí spolek uzavříti. Třeba
lidský prácedárce s touto slabostí počítal, Bůh ví, že závist od
ďábla pochází. Závist přivedla jeho jednorozeného Syna na kříž.
Pán jest Bůh lásky; proto chce nás ze závisti přivésti ku přízni
vosti a k upřímné lásce ku bližnímu. Vždyť jest to Otec nás a
my jsme jeho dítky. S dětmi se přece tak nepočítá jako se slu—
žebníky; tu dostane dvouletý stejně jmění jako dvacetiletý, který
již s otcem pracuje. Proto pryč se závistí! Vždyť nesloužíme
lidem, nýbrž Bohu.
Zajisté neočekáváte od lidí odměnu za to, že jste tři nebo
pět synů do pole poslali. Zajisté snášíte těžší kříž než ti, kteří
nikoho nebo jen jednoho poslali. Ale nereptejte, nezáviďte! Ne
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beský Otec má důvěru ve vás, že kříž ten snášeti budete. Od
plata vaše bude hojná v nebesích.
My dospělí zůstáváme po celý život dětmi, které nemohou
viděti, že jedno více dostane než druhé, nebo že jedno se potrestá
a druhé vyjde beztrestně. A přece, který zkušený vychovatel neví,
jak rozdílně třeba s dětmi zacházeti co se týče odměn a trestů.
Jak mnohé dítě chybuje jen proto, že se mu nedostává lásky, po
níž žízní. Bůh jedině dovede spravedlivě so'uditi. ]eho soud jest jiný
než soud lidí, jeho odměňování jiné než lidské. Tu budou často
první posledními a poslední prvními. Ano, v nebi je větší radost
nad jedním hříšníkem, pokání činícím, než nad devadesáti devíti
spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Marnotratný syn, ztracená
ovečka, Maří Magdalena, lotr na pravici to zakusili: poslední budou
prvními. Do války také šel mnohý bez víry a pokání. Tu třeba po
hlédnouti do domu na věřícímatku a zbožnou sestru, jak se mo
dlily, obětovaly, jak bojovaly o duši v nebezpečí se nalézající. Mnohá
z mch nabídla Spasiteli život svůj v oběť za něho.A když lístek
z pole přišel a o obrácení zprávu podával, o zpovědi a přijímání
uprostřed nebezpečí smrti, tu teprve rozumíme trochu radosti do
brého pastýře. Ani Zprávaoúmrtí nemůže tu již zarmoutiti,kdyžtě
umřel v míru. pokoji s Bohem. Tak vyhledává nebeský Otec dítky
své. Tak kráčí od rána do večera světem, prosí, napomíná, obě
tuje se, aby žádné jeho dítko nezahynulo. Kdo třeba jen v po
slední okamžik k němu se obrátí, nezahyne, nýbrž odplatu věčnou
obdrží.
Tak námi rozdělování odplaty v podobenství podává mnohé
poučení. Učí nás, abychom Bohu míru odplaty malicherně ne
předpisovali; učí nás, bychom závistivě nereptali, když jiní více
vezmou; učí nás také ve velikomyslnost nebeského prácedárce
důvěřovati. Může i v jedenáct hodin volati a přece věčně od
platiti.
Od sv. Ignáce máme modlitbu, tak krásnou a obraznou, že
bych chtěl, abyste si ji pamatovali. Vyjadřuje v několika větách
to, co se v srdcích našich ozývá na konci dnešního rozjímání.
Modlete se jí se mnou v duchu: » věčné Slovo, jednorozený
Synu boží, uč mne pravé velikodušnostil Uč mne sloužiti tobě,
jak si toho zasluhuješ, dávati a nepočítati, bojovati — a nestarati
se o ranění — pracovati — a odpočinku nevyhledávati, obětovati
se — a nežádati jiné odplaty ve vědomí, že jsem tvou nejsvětější
vůli konal.: Amen.
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Neděle prvá po Devítniku.
Dr. julia: Mayer.

Užitek trpělivosti.
»Kteréž v zem dobrou padlo, jsou ti,
kteří slyšice slovo, v srdci dobrém a
výborném je zachovávají a užitek při
nášejí v trpelivostin
Luk. s, 15.

Slovo, kterým dnešní evangelium končí, jest malé a přece
v pravdě veliké slovo: slovíčko: »trpělivostc. Spasitel je vyslovil:
každé slovozúst jeho má význam pro věčnost.On nás napomíná,
bychom užitek přinášeli v trpělivosti. Apoštol národů volá k nám
všem: »Trpělivosti vám potřebí jest, abyste vůli boží činíce do
sáhli zaslíbení.: (K Zid. 10, 36.)
Co znamená býti trpělivýmř To znamená: z lásky k Bohu
vytrvati v práci a námaze, v boji a pokušení, ve trestech a sou
ženích pozemského života. To je VCIIkásíla, ale když ji z lásky
k Bohu konáme, jest. velikou, velmi blahodárnou ctností.
Tento užitek ctnosti můžeme shrnouti ve slova: Trpělivost
nám dává boží moudrost, boží sílu a boží mír.

Pojednání.
I. Boží moudrost.
jedině Bůh jest veliký, a veliké jest, co od Boha pochází a
k Bohu vede, veliké jest, co jest ve spojení s Bohem.
Pravá moudrost pokládá veliké věci za veliké, malé věci však
za malé a maličkosti tohoto života za prostředky ku velikým
ctnostem.
Veliké jest, co jest před světem malé a nepatrné, když to
z lásky k Bohu konáme, snášíme a trpíme. Tak mají i maličkosti
denního života velikou, všeliké pozemské věci převyšující cenu.
Trpělivost nás učí co nejlépe konati denní práce našeho po—
volání, byť byly o sobě sebe nepatrnější a leckdy namáhavé a
posvěcovati je dobrým úmyslem a opět a opět je Bohu obětovati
a tak jim dodati významu a ceny pro věčnost.
Trpělivost nás učí veliké moudrosti pohlížeti na denní mali
čkosti ve spolužití s jinými, zvláště s nejbližším okolím, na sla
bosti spolubližnícb, na jejich nervositu, podrážděnost, na jejich
tělesné nedostatky jako na příležitost z lásky k Bohu obět při

nášeti,cvičiti se ve ctnostech tichosti,laskavosti,útrpnosti, zkrátka
na všechny tyto věci poukázati jako na příležitost k ctnostem a
zásluhám — to jest moudrost, pravá moudrost; křesťanská trpě
livost pak nás této moudrosti učí.
Trpělivost křesťanská učí nás jiné veliké moudrosti, maličkosti
skutečně za maličkosti pokládati a je přehlížeti na př. trpké slovo,
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které k nám někdo promluvil. Pošetiíost jest z komára dělati .vel
blouda, nepředložené slovo za něco velikého pokládati, čím se
naše citlivost“ uvnitř dlouho zabývá, čím zase trpkost a hněv v srdci
roste.
Křesťanská trpělivost učí nás pravé moudrosti, že takové slovo
jest skutečně jen slovo, maličkost, která zmizí, když se jí uvnitř
dále nezabýváme a zevně žádným slovem se jí nedotýkáme.
Učí nás konečně veliké moudrosti, abychom v každém utr
pení dvojí pravdy pevně se drželi: Bůh vše, ale také vše řídí a
spravuje, a dopouští a těm, kteří Boba milují, prospívá všechno
k dobrému.
Toto přesvědčení působí, že ve všem vidíme ruku boží, která
je vždy láskyplná i tehdy, když nám strasti, bolesti a starosti
sesílá, a když jako v temné noci kráčíme.
Máme-li v každé době te'to veliké moudrosti třeba, tu přede
vším v době války; tu platí býti učelivým žákem ve škole trpě
livosti a tu se učiti veliké moudrosti: Bůh dopustil ve své, nade
všechno lidské myšlení povznesené Prozřetelnosti tuto válku,
z příčin, které my ve svém obmezeném rozumu jen částečně chá
peme, které však jistěk našemu blahu přispívati mají, když pokorně
vzhůru oči pozvedáme a zároveň otevřené oko máme pro to, co
za našich dnů v našich poměrech a v nás samých nedostatečné
a hříšné jest.
jak i u nás nevěra a nemravnost se rozšířila! Jak zmizely
bázeň boží, láska k Bohu, věrnost Bohu, manželská věrnost, svě

cení dnů svátečních! jak nestydaté umění a literatura otrávily ši
roké vrstvy a odcizily je Bohu a církvi! Sobeckost, zženštilost,
požívavost, zištnost dělaly si jen posměch zvelikých pravd o kře
stanském odříkání, trpělivém snášení strastí a obětavosti.
Toto poznání a tato moudrost učí nás pokládati válku za to,
čím jest, za dopuštění boží, napomíná nás, hrozné vážnosti této
doby a veškeré její trpkosti používati ku pokání a k polepšení
našeho života a pomáhá nám strasti válečné proměňovati ve skutky
a oběti lásky.

II. Síla boží.
»Život lidský jest boj,: řekl před třemi tisíci lety job, který
po všechny časy opět a opět jakožto vzor trpělivosti v utrpení
a bolesti lidem před oči se staví. Kdo nezakusí, jak pravdivě toto
slovo jest, když jen několik desítiletí touto zemí kráčí? Uvnitř
v člověku dřímá zlá žádostivost—,zlé náklonosti, pudy a žádosti,
které ho k zemi táhnou, od Boha a povinnosti ho odvracejí a
tak na těžkýlboj připravují.
Než křesťanská trpělivost čerpá při tom sílu odtud, kde ji lze
nalézti: v pevné víře,v dětinné důvěře, v lásce k tomu, který zlo v těž
kém, smrtelném boji na kříží přemohl, zvítězil a nám síly dobyl,
bychom v každém boji, v každém pokušení, udatně vytrvali a
vítězství dobyli.
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Trpělivost vydrží, ikdyž jest boj prudký; vydrží, i když boj
dlouho trvá; neboť ví, čím větší boj,tím větší odplata, čím těžší
boj, tím skvělejší vítězství a koruna vítězná
Bolesti a utrpení jsou tak četnéa rozmanité vživotě lidském,
že právem kdosi bol nazval nejmocnějším králem, kterému jsou
všichni lidé podrobeni. Ach, bolest, jak těžce často leží na srdci
lidském a tlačí je tak hluboko, tak hluboko dolů.
Ale jest síla, která každé bolesti vzdoruje a každé utrpení
snášeti dovede ; ale tato síla získává se jenom z krásné květinky,
která z paty kříže ježíše Krista vyrostlaa krví jeho zalévána jest,
to jest z trpělivosti, založené na víře v Ježíše Krista a na lásce
k němu. Kdekoliv tato ctnostvsrdci lidském přebývá-a kde život
svědectví vydává o křesťanské trpělivosti, tu ví křesťan, že Spa
sitel nám svou smrtelnou bolestí přinesl spasení, a ve víře a v lásce
získává síly každé bolesti používati k tomu, aby byl Spasitel svému

podobným.

Tato síla, z křesťanské trpělivosti vycházející, ukazuje se v prak
tickém životě v každém obcování se spolubližními. Clověk, který
není úplně pevný v křesťanství,'má skoro stále takořka nepravou
váhu v ruce, váhu nespravedlnosti, na níž používá rozdílného zá
važí při tom, co má trpěti od jiných a co jíní mají trpěti od něho.
Kde však člověk vírou a láskou k podobnosti s Kristem pře
měněn jest, kde křestanská trpělivost srdce lidské naplňuje a pro
niká, tu se ukazuje nová spravedlnost a láska v podivuhodné síle,
že křivdy a urážky od jiných klidně snáší a že při všem zůstává
dobrotivým a laskavým k jiným.
V životě svatých se tato podivuhodná síla trpělivosti ukazo
vala. Když se sv. Kateřina ze Sieríny rozhodla věnovati se úplně
službě boží a svých bližních, seslal na ni Bůh veliké zkoušky trpě
livosti, čímž se slabá panna stala hodnou velikou, ano nadpřiro
zenou sílu ctnosti konati. Sama se nabídla za ošetřovatelku ženě,
které se každý pro její strašnou nemoc štítil a všemožně se při—
čiňovala mírniti bolesti této nemocné ženy. Znenáhla však pojala
tato žena odpor proti své trpělivé ošetřovatelce, ze kterého brzy
nenávist a nejhanebnější podezírání vyrostlo, tak že bez příčiny
o čistě panně nejhorší věci vypravovala, kterým také zlý svět
rychle uvěřil. Když i jiní jí výčitky činili, řekla Kateřina zcela
klidně jen slova: »Skutečně, milostí boží jsem to neučinila.: Ne
mocné neřekla špatného slova. nýbrž vykonávala dále statečně
svou službu u nemocné, až po delší době milost boží a příklad
hrdinské trpělivosti srdce nemocné se dotkla a ku poznání zlého
skutku a k lítosti ji přivedla.
Jak statečnou trpělivost vidíme v životě Matky boží! Znala
proroctví o utrpení Spasitelově: jí samé bylo předpověděno, že
meč bolesti pronikne duši její. Po 33 letech nastala hodina, kdy
meč, takořka v ohni pekelném rozžhavený, _srdce její proniká,
nyní však také ukazuje trpělivost její nejvyšší sílu boží: stojí pod
křížem, a v srdci svém jako na zlaté pateně přináší Bohu nej—
vyšší, nejhroznější, ale také nejvznešenější a nejužitečnější oběť -—
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to je síla, síla boží, vycházející z lásky k Bohu, užitek, ovoce
trpělivosti, která se v lásce k Bohu vycvičila a osvědčila.

Ill. Mír boží.
Křesťanská trpělivost nás učí a napomíná: jednoho jest po
třebí, jeden úkol máš na zemi: konati vůli boží; vždy chtíti, co
Bůh chce, jest nejkrásnější ctnost; v neštěstí a bolesti chtíti, co
Bůh chce, jest nejpravdivější ctnost, nejvznešenější moudrost. Chtíti,
co Bůh chce, jedině přináší i mír a pokoj do srdce. Mír, pokoj
jest jen tam, kde/duše naše, vůle naše souhlasí s vůlí boží.
Přes nejlepší úmysl a nejpoctivější námahu nedaří se nám
vždy věci, jak Sl přejeme. Ano často nedocílíme ani dobrého. co
jsme podporovati chtěli. Ale ať se věci utvářejí, jak chtějí, křesťan
ská trpělivost ví : jedno jest jisté : Bůh je Pán a řídí všechny naše
osudy; nadvládu vůle boží musíme vždy dětinně uznávati. Proto
se křesťanská trpělivost s nejhlubší vřelostí modlí: Bud vůle tvá!
Toto slovo stává se kouzelným slovem k našemu vnitřnímu
štěstí, k míru a pokoji srdce našeho. Přesvědčení: Vůle boží se
děje a musí se díti — dodává nám pokoje a pevného držení ve
všech okolnostech života.
Protože křesťanská trpělivost chce jen jedno: vůli boží plniti,
proto zůstává duše klidnou, důvěrnou & pokojnou ve všech tem
nostech a záhadách tohoto života; neboť ví: Cesty Páně jsou
často temny, ale vždy vedou ke světlu. Vtemnostech a záhadách
života modlí se opět: »Pane, buď vůle tvác, a důvěra a mír na
plňují srdce.
V bolesti, tu uvažuje křesťanská trpělivost o pravdě : Stihne-li
tě bolest, buď klidným a ptej se, co Bůh od tebe chce. Věčná
láska nesesilá na tebe žádnou bolest jen abys plakal. Ví, že bolest
a utrpení jsou nerozlučitelny od lidského života; ví, že žádná
filosofie celého světa nedovede bolest odstraniti a že největší vy
nálezce nezná prostředku proti ní, že nejhlubší myslitel všech časů
nemůže nám ukázati, jak vyhnouti se duševním a tělesným bo
lestem.
Jeden však nás učil tyto bolesti trpělivě snášeti: náš božský
Mistr. A čím více se křesťanská trpělivost cvičí v následování
pokorného, tichého, trpícího a mlčícího Spasitele, čím více jest
přesvědčená, že věčná láska nám bolest sesílá, tím více v hodinu
utrpení z hlubokosti srdce modliti se bude: »Pane, bud vůle tvá,c a
mír boží srdce naplní.
Ano, právě v hodinách utrpení, velikých i malých, dovede
křesťanská trpělivost zachovati a rozšiřovati mír. Zachovává ráda
pokojné, mírné mlčení, cvičí je zvláště při menších chorobách. Tu
mlčí, zůstává klidnou a mírnou ve věčném konání povinností a
dovede býti mírnou a pokojnou _v obcování s jinými.
Je-li nemoc těžká, dovede křesťanská trpělivost opět mír a
pokoj zachovati, všechno utrpení, každou bolest proměňuje v ti—
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chou oběť pro Boha, v oběť smírnou, děkovnou, v oběť chvály,
kterou Boha osiavuje.
_V takových hodinách nenaříká křesťanská trpělivost, nýbrž
dí: Zde jsem nyní na pravém místě, zde mohu ještě mnoho veli
kého působiti ; mohu vůli hoži plniti, přijímati jeho vždy laskavé
plány, mohu se káti za dřívější chyby, mohu jiným dávati příklad
klidné, radostné odevzdanosti do vůle boží.
Tak kape křesťanská trpělivost balsám míru do ubohého,
malého, ale láskou k Bohu a mírem božím přece tak velikého
srdce lidského,
Moudrost boží, síla boží, mír boží— to je ovoce, užitek kře
sťanské trpělivosti. Tento užitek vždycky se dostaví, když činíme,
co na nás jest, t. j. když v živé víře, v dětinné důvěře v Boha,
v pravé, obětavé lásce trpěliví jsme. jak je nám toho ovoce trpě
livosti třeba, zvláště v době válečné.
I v této tak vážné době přinese křesťanská trpělivost, je-li
pravá, své ovoce, pomůže nám _posvěcovati \;álku a vše, co s ní
souvisí, strasti válečné pomůže nám snášetiazásluh si tím získati,
pomůže nám, že se k sobě pevněji přidružíme v modlitbě,
odevzdanosti a obětavosti všichni, kteří v poli a doma jsou, aby
tak válka, s Bohem jako spojencem vedená, nám k míru božímu
dopomohla. Amen.

Neděle druhá po Devítniku.
H. Hof/zerr.

Temno smrti a světlo kříže v době válečné.
»Aj, vstupujeme do lerusaleman
(Luk. 18, Bl.)

Ve dni nastávajícího jara uvádí nás dnešní evangelium. Byl
jarní úplněk. Velikonoce jsou blízko, velikonoce, radostná upo
mínka na osvobozeni z egyptské poroby. Všude, kam pohlédneš,
vládne radost. Poutní zástupy se tvoří, které spěchají k Sionu,
a přes pahorky zaznívá zpěv: »Veselil jsem se z toho, když jest
mi povědíno: Do domu Hospodina půjdeme.: (Žalm 121, 1.)
Ale mezi všemi vidíš “jednoho, v jehož srdci jásavý zpěv
ozvěny nenalézá. I on se připravuje na cestu do lerusalema. Než
ví: budou krvavé obětní svátky —-sám bude obětí. Po tři léta
dívali se na něho nepřátelé s rostoucí závistí. Temnější, vždy
temnější byly mraky nenávisti. A nyní nadešla jejich a jeho ho
dina »již—šjpůsobí
tajemství nepravosti,c (2. Thessal. 2, 7.) Zlomá
moci nabýti k zdánlivému vítězství. A tak slyšíme, jak Kristus
praví ke svým apoštolům: >Aj, vstupujeme do ]erusalema, a do
koná se všecko, co psáno jest skrze proroky o Synu člověka.
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Nebo bude vydán pohanům, bude posmíván a bičován i uplván,
a když jej ubičujl, zabijí jejx
.
Apoštolé však tomu nerozuměli, a bylo slovo to skryto před
nimi, a nesrczuměli, co se pravilo. Snili o pozemském království
messiánském, o nádheře a poctách královských. Místo toho slyší
slovo, že musí zemříti na výši svého působení, slovo o útrapách
duševních a mučení tělesném, o temnu smrti na kříži. To ne
chápali! To se jim vše zdálo nemožným, neproniknutelným!
je tomu skutečně tak, je tu všechno temné, nevychází tu
žádné světlo? Slyš co Kristus připojil: »Třeíího dne vstane
z mrtvých. . Z temna smrti na kříži pozvedá se světlo veliko
noční. Zapaluje se na dřevě kříže, vznáší se jako světlo kříže nad
temnotou smrti a mluví o novém, krásnějším, věčném životě,
Temno smrti a světlo kříže, obojí v sebe splývající, jedno ze dru
hého vycházející, to nám ukazuje naše evangelium. Temno smrti,
hlouběji než kdy jindy v dobách míru, spočívá i nad naší dobou —
a světlo nalezneme také jenom v kříži Kristově. Proto chci o obojím
dnes k vám promluviti: o temnu smrti a o světlu kříže v době
válečné.
Pozdvihám ruce nad vámi k vřelé modlitbě a požehnání:
Hospodin »otevřiž srdce vaše k zákonu svému a k přikázáním
svým a učiň pokoj vám : (2. Mach. 1, 4.)

Pojednání.
I.

Nebylo jaro, jako v evangelium, nýbrž leto, a lid náš ne
připravoval se na velikonoce, nýbrž na žně. Tu vyšel rozkaz od
císaře: »Do bojela I když slunce se usmívalo, a před mnohými
život tak krásně ležel a k pilné práci zval: shromáždili se vo
jíni — a pro mnohé to byl poslední odchod z drahé domoviny.
Od té doby nadešly krvavé dni, a stále ještě ve dne v noci po
nořuje se mnohé temno smrti na srdce a oči. Nám se pak vede
v mnohých hodinách,jako tehdy apoštolům: nerozumíme tomu.
vidíme temno smrti kolem sebe a stojíme při tom, a hrůzy jeho
zdají se nám- nepochopitelnými, neproniknutelnými. Není nikde
světla?
Ve všech dobách připadala smrt myslícímu člověku jako
hluboce tajůplná kniha, jako kniha se sedmerou pečetí. Vskutku,
jako o knize života ve Zjevení sv. jana, tak i o knize umírání
na zemi platí otázka: >Kdo jest hoden otevříti knihu a rozlomiti
pečeti jejíP- A patřičná, smumá odpověď: »Nemohl žádný . . . .
A já plakal velmi, že není nalezen žádný, kterýž by hoden byl
otevříti knihun (5. 2 d.) Ano, kdo nosí klíče k tajemstvím smrti
a věčnosti, za ní skryté? Nejméně pociťujeme tuto záhadu, když
uhasíná život, který sotva počal, nebo když dlouhý život, od práce
umdlený se končí. První život, pravíme si, byl slabý plamének,
druhý život vykonal svou práci; co lepšího může udělati než
mladším místo udělati? Ovšem, i v těchto případech připadá
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nám otázka: »Proč má smrt & hniloba býti poslední na zemi?
Ale se zcela jinou silou vystupuje záhada smrti, když náhle, na
výši života, stíny její padají a ukončují život, který dle lidského
výpočtu ještě byl tak nutný. který by byl ještě mnoho vykonal,
který se snad právě z tuhého boje s bídou šťastně k volné
dráze propracoval. jsou to i v dobách míru každodenní události.
Proč smrt kráčí kolem babičky, která v chudé jizbě po ní touží,
a bere si, jak často hrozným úrazem, kvetoucí mladý život, pýchu
a naději rodiny? Proč nechá mrzáky a blbé na živu a bere si muže
síly a skutku? Není to veliké temno, není tu nikde světla?
A což teprve temné záhady válkyl Musíme mluviti o ní,
světové válce, která tolik mužů ubijí! Stále cítíme její břímě na
sobě, stále předkládá svoje otázky. Nepohlcuje-li nejlepší muže?
Není-liž to hrozně temný osud, že nyní tolik mladického květu,
mladické'síly, tolik činnosti v povolání, tolik rodinného štěstí se
pokosí? Ze tolik kapitálu, duševního a hmotného kapitálu surovým
železem v niveč se uvádí, železem, které působí ve službě smrti?
Než pravíš: »Co mluvíš o temnu smrti, v něž naši hrdinové
upadli? Hrdinové byli, kteří zemřeli, a nyní odpočívají v hrobech
hrdinů. Nemáš mysleti na jejich smrt, nýbrž mysli na jejich
hrdinskou slávu, které si dobyli.: A okamžik naslouchá duše,
a chce odpočívati a opět důvěry a jasnosti nabýti. Neboť světlo
zdá se vycházeti z vysokých slavnostních slov: Hrob hrdinů, sláva
hrdinů! Ale velmi brzy uhasíná světélko, které řeč lidská roz
svítila, a na novo nabývá převahy temno smrti, a přemýšlející
duši jest, jako by »makal o poledni, jako maká slepý ve tmě.
a, nespravuje cest svých.: (5. Mojž. 28. 29) Ci nemám pravdu?
O nepopírej, jest krásné a veliké zemříti jako hrdina pro vlast.
"Je něco pravdy na tom. že smrt vojínova jest nejkrásnější smrt.
Ale v hodinách nejhlubší bolesti nad nenahraditelnou ztrátou ne
upokojí taková úrěcha krvácející srdce. Po krátkém klidu začíná.
opět přemýšleti. Řekni sama, matko, která jsi syna ztratila, man
želko. která jsi muže ztratila, nevystupuje před tebou opět a opět
temná záhada: >Ano, proč vůbec válka musila býti? Proč? Kde
je zde světlořc
,
A opět se přibližuje lidský hlas a chce nám přinésti světlo

do temna, které nás souží. Proč? ptáš se. Aby lepší život povstal
ze zřícenin a mrtvol a aby dlouhý, snad věčný mír pro naši
drahou vlast vybojován byl.
Po druhé poslouchá duše, uklidňuje se, nabývá jasnosti
a důvěry. Neboť skutečné světlo zdá se jí nyní vycházeti. Sto
letý, snad věčný mír, výborné dobrol Hódno potu šlechetných
lidíl Stěstí, krví a životem ne draho vykoupené!
Než i tu uhasíná brzy světélko, které lidská řeč rozsvítila.
Neproniká temno smrti, jest slabé všechno to veliké umírání ob
jasniti a s ním se smířiti.
Neboť řekni sám, netáhli i na'ši předkové r. 1866 do pole?
A viz, synové musí ještě hroznější válku vésti než jejich otcové.
Kdo ví, zda nebudou museti synové naši a synové synů našich
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opět bojovati? Ani nejlepší nemůže v míru žíti, když se to zlém'u
sousedu nelíbí. Pomyslete na Srbsko! Na mobilisaci, kdy císař
pán se namáhal mír zachovati! Nemůže-li se něco podobného
opakovatiř A jestliže se podaří zajistiti dlouhý mír — jak vřele
se o to modlíme — znamená vždy mír štěstí národů, štěstí srdcí?
Poslyšte, co praví starý kazatel (Geiler z Kaysersbergu): »Mír
dělá bohatství, bohatství působí přepych, přepych (zpupnost) při—
náší válku, válka přináší chudobu, chudoba působí pokoru, pokora

opět působí mír..
A potom? Potom to má od počátku začínati? Když však
je tomu tak, k čemu vlastně jest celý ten oběh? lest tedy temno
smrti pro každého z nás, pro všechen život a lásku, pro všechnu
snahu a práci celého lidstva přece posledním, nepochopitelným.
neproniknutelným osudem? Zůstane při tom, že slovoo umírání,
zvláště ve válce, jest slovo tvrdé, a že není nikde světlo v této
temnotě, že tedy nad námi napsáno býti musí jako nad apoštoly
v dnešním evangeliu: »Nesrozuměli tomu nic, a slovo to bylo

skryto před nimi,: jaký smysl má temno smrti? Je tomu tak?
Není nikde světla?
II.

je světlo, milí křesťané! A je na čase, bychom se z temna
ke světlu obrátili. Pozdvihujeme oči ke kříži Páně. V tomto témdni
počíná doba postní. Tu pozdravujeme kříž: Ave, bona crux: Bud
pozdraven, dobrý kříži. Temno přemahá kříž: lux de cruxe:

Světlo z kříže.

Ke slovu o umírání připojil Kristus v dnešním evangeliu
větu: »Třetího dne vstane z mrtvých.< Smrt tedy nebude po
slední. »Nejposlednější pak zkažená bude nepřítelkyně smrt, nebo
všechny věci poddal Bůh pod nohy jeho.c (I. Kor. 15. 26.) Temno
smrti ustupuje před novým životem: »Pohlcena jest smrt ve ví
tězství. Kde jest, ó smrti, vítězství tvé Pc (I. Kor. 15. 54. d.) Teprve
ze smrti, ze kříže vyrostla Spasiteli lidská oslava. On pak ovstai
z mrtvých, prvotiny těch, kteří zesnulí.: (I. Kor. 15. 20.) Nám
všem má vzcházeti od té doby nové světlo životní sv. křížem,
světlo kříže rozpáliti, roznítiti se z temna smrti. Uvažujte nyní
0 temnu smrti doby válečné ve světle kříže.
Ve válce bojuje se o vítězství a mír. Žádné pozemské ví
tězství, jak jsme viděli,“nedochází úplně svého cíle: věčného míru.
Ale i Bůh má své úmysly při válce, a jeho vůli nic neodporuje.
Výše než blaho tvorů stojí sláva boží. Vítězství musí býti boží!

Zjevena býti musí jeho vše převyšující všemohoucnost a nad
vláda. Nyní vizte, jak opět jméno boží v lidu se válkou povzneslo!
]aké vítězství viděl kříž Kristův! Vskutku, když všechno se viklá :
kříž Kristův stojí. Nepřátelé kříže mluvili o tom, že víra v Boha
a ve vykoupení je zastaralá. Pokrok byl jejich heslem, a pokrokem
rozuměli : nemodliti se, nepřijímati svátosti, o nadzemský život se
nestarati, mysleti, že nejsou již svatému, osobnímu Bohu za své
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skutky zodpovědni, posměšně se dívali na ty, kteří do kostela
chodili — a ještě mnoho jiného, ošklivého, zločinného, rouhač
ného přikrývali pláštíkem pokroku. Mnozí pokrokáři mluvili o štěstí
národů a vyšší kultuře, které přivésti chtěli, až Bůh, náboženství
a církev přemožení budou. Tu přišla válka. Slyš, »hlas Hospo
dinův nad vodami, Bůh velebnosti zahřměl .. . .< (Zalm 28. B.)
Tu přestala slvova ta, :>jako se rozplývá vosk od ohně . . . jako
ppmíjí dým: (Zalm 67. B.). Tu ovydal je Bůh v žádosti ohavné.<
(Rím. 1. 26.) Místo štěstí národům přinesli zpustošení, bídu a smrt.

Lež a pomluva, vražda a loupež: to byly prostředky a užitky
jejich politiky. Jak oněměli posměváčci a rouhačil Jak stáli bez
radní potěšiti lid v jeho navštívení, v nejhlubší jeho bolesti! Ale
světlo přišlo opět ze svatého kříže. Náboženství kříže osvědčilo
se opět jako síla boží. Dodávalo sílu skoro nadlidské věci v poli
i doma ob'ětovati a snášeti. Potěšovalo umírající a ošetřovalo ra
něné a nemocné -— a jasně opět poznali vysocí i nízcí: V kříži
je spása. Vizte, jak z temna světové války a tak mnohých hrobů
zazářilo světlo kříže, a Pán byl vítězem nad ohavnostmi zpu
stošení !

A jak mnoho věčného, oblažujícíbo božího míru rozkvetlo
již z temna smrti ve světové válce! Tato válka byla poslem míru
_božíbo pro mnohého, který by byl jinak věčnězůstal neklidným.
Ovšem upadl zde na zemi.do temna smrti, ale na onom světě
blaženě se probudil. Tisíceré svědectví dosvědčují nám, jak se
s Bohem smířili, a za to šli v síle sv. kříže do radosti Pána svého.
A kdybys mohl tázati se. jich, zda je něco netáhne zpět do slza
vého údolí, odpověděli by ti: 'Nech nás zde zůstati, neboť ,dě
dictví mé jest mi výborné.< (Zalm 15. 6.)
Temno smrti nechtělo se také nad hroby hrdinů pro vždy
ve světlo proměniti. Příliš mnoho trpělo srdce při bolestněm umí
rání, trpkém rozloučení. Vizl znám ještě lepší světlo : světlo kříže!
Co v něm vidíš.> Pozdvihni oko své k věčným horám! Tu vidíš
trůny hrdinů; nad každým září kříž ——a padlí hrdinové jsou
blízko trůnu božího & slouží mu ve dne v noci.
Než tážeš se: je to jisté? Obdrželi drazí padlí skutečně trůn
hrdinů? Velmi obsažné otázky ! Ale tu čtu u proroka Isaiáše (40 l.):
»Potěšte se, potěšte se, lide můjc Ano, potěš se, příteli! Neboť
»většíbo milování nemá žádný nad to. kdo by život svůj položil
za přátely své: (jan 15. 13.), sám Kristus nám to praví. Sám po
ložil život svůj za nás — a padlí ve válce obětovali život svůj
za nás a za vlast. Nemělo by i jim platiti slovo (Filip. 2. 8. 9.):
»Učiněni jsou poslušnými až k smrti, až ke krvavé smrti na bo
jiště . . . . protož i Bůh povýšil je.:
K tomu uvaž dále: Přinesli obět života. To bylo jednoduše
všechno, co měli. Byla to pro ně, zvláště pro truchlící mladou
vdovu, bolestná obět. Bůh nepohrdá takovou vysokou obětí. S vírou
a nadějí položil vojín život svůj v ruce boží. Jak často na něho
pomýšlell Nepsal lístku, aby k němu očí nepozdvibal. Ještě
v- posledním dopisu psal: At Bůh dále pomáhá . . . . ve jménu
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božím. ]ako tento, smýšleli a jednali přemnozí vojíni, kteří pro
nás bojovali a umírali. Věděli, co se jim každý okamžik státi
může, šli s Bohem do boje a kajícně život svůj položili za smí
ření svých hříchů. Proto ještě jednou: Potěšte se! »Blahoslavený
muž, kterýž snáší pokušení; neboť když bude zkušen, vezme
korunu života.< (Jak. 1. 12)
ještě jeden mráček chce zakaliti světlo kříže. Tu praví někdo:
:] když jsou' u Boha, pro mne jsou mrtví; od nás odešli —
rozloučena jest páska společného života, společného konání.: Ale
ani pravý život jejich není zničen, ani životní spojení mezi nimi
a pozůstalými není úplně zničeno. Světlo kříže proniká ze země
k nebi, z nebe k zemi. Neodešli, jenom nás předešli.
Ovšem pozemské práce a starosti dolébají nyní jedině na
pozůstalé. Kristus pravil: »A já, když budu povýšen od země,
všechno potáhnu k sobě.< (Jan 12. 32.): tak táhnou ti, kteří
v Pánu zesnulí, myšlenky, ano srdce svých milých nahoru. Láska
k nim vede je nyní k Bohu; nebot kde jedině jest naděje, že se
s nimi shledáme. než u Boha? Příklad jejich povzbuzuje dítky
a ukazuje jim dobrou cestu, snad působivěji, než by to dovedla
slova z úst žijících. Vyprošují nebeské milosti pro životní boj
těch, kteří ještě na zemi přebývají, sdílejí s nimi z nebe radosti
i žalosti, pomáhají svou přímluvou, poukazují na obět svého ži
vota, aby ti, kteří s nimi posvěcenou láskou spojeni byli, »bez
úhony byli a upřímní synové boží bez trestání uprostřed národa
zlého a převráceného: (Filip. 2. IS.), a aby všichni, o které se
zde na zemi již dále starati nemohou, jednou vešli do radosti
věčné, kde světlo kříže a světlo nebeské v sebe splývají, kde
»nebude více slyšán hlas pláče a křiku.: (Isaiáš 65. 19.)
ještě jednou zabývejme se temnem smrti, které válka při—
nesla apřináší. Než pomýšlejme na ně s mírným, oslaveným
smutkem a zármutkem. Světlo kříže jest potěšující světlo naděje.
jiná leta byl v tyto dny masopust s tanečními zábavami. Letos
tanečních zábav nebude. Dnes hledáme jedinou věc : viděti tajem
ství smrti ve světle kříže; z toho plyne odevzdanost do vůle
boží, která dí: I když se nevrátíš, nebudu naříkati, pak pokorně.
tiše budu čekati až k vlastní smrti a podrobuji se-vůli boží.
V denníku jednoho vojína našli po jeho smrti slova: >]e—li
to vůle boží, posílám mu poslední pozdrav. Nepřátelská koule
poranila mne na koleně, když jsem stál na přední stráži. Od pěti
dní jsem opuštěn a hladem umírám. Prosím Boba, aby mi pomoc
seslal. Dosud pomoc nepřišla; ale dále se podrobují vůli boží
a přemahám netrpělivost. Potom opět budu v domovině u bratří
krásné vlasti své, a můžeme si opět ruce podávati nad stříbrnými
a krystalovými břehy. Na shledanou zde na zemi nebo na onom
světě v nebi.: Nedovedu sobě a vám nic vřeleji přáti než temno
smrti a světlo kříže pozdraviti takovými zraky, takovým srdcem.
Amen.

“'%'—
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Neděle Devitnik.
Kostra:
1. Víra je dar nezasloužený.
2. Mnozí křesťané si toho daru neváží a tak se vydávají
v nebezpečí, že jim odňata bude.
3. Dějiny národů i jednotlivců potvrzují tuto pravdu.
4. Pohané na posledním soudě zahanbí křesťany, již si víry
nevážili a dle ní živi nebyli.
5. Važte si víry a žijte dle ní!

PojednánL
»Mnoho jest povolaných, ale málo
vyvolených.:
(Mat. 20, 16.)

1. Ví někdo z vás, nejmilejší, kolik asi na světě jest lidí?
Určitě toho pověděti sám nedovedu. I odhady učenců jsou stálým
změnám podrobeny; ale přece přes mor, který před několika
.lety zuřil v Indii, přes choleru, jež řádila v Rusku, přes zkázu
města Messiny a Reggio di Calabria v Italii. přes válku na Balkáně,
kde zahynuly tisíce lidí, počet obyvatelstva stále stoupá. Čítá se,
že jest na světě asi 1 milliarda a 570 millionů lidí. Před věky,
prve než stvořena byla země a okršlek její, kráčela tato nesmírná
řada lidí svět nyní obývajících před vševidoucím okem božím.
již tehdy, od věčnosti, dle úradků své moudrosti a lásky určil
Bůh každému člověku míru milosti a ustanovil, zda se má naro
diti z pohanských či křesťanských rodičů, a zda věčného blaha
dojíti má v pohanství nebo v církvi katolické. Vždyť i pohan,
jedná-li vždy dle hlasu božího, jejž v nitru svém slyší, řídí-li se
vždy svým svědomím, může spasení dojíti.
Nuže, kolik z těch millionů lidí,kteří nyní na světě žijí, jest
povoláno býti křesťany a kolik jich bloudí ve tmách nevědo
mosti pohanské?
Asi milliarda, t. j. 1000 millionů pohanů žije nyní na světě
a pouze 270 millionů katolikův, údů církve římsko-katolické. Počet
těch, kterým se dostalo_toho štěstí, naroditi se v lůně církve
katolické, jest ovšem poměrně malý, asi 170/o všech lidí na světě.
A hle, nejmilejší, mezi těmi vyvolenými jsme také my. Mnoho
povolaných — ale málo vyvolených. Nejvýš dobrotivý a milosrdný
Bůh bez naší zásluhy nás od věků vyvolil a do církve katolické
uvedl, kdežto millionům a millionům toho štěstí se nedostalo.
Jaká to milost pro nás! Nedopustil Bůh, abychom se narodili
z pohanských rodičův, aneb abychom zemřeli jako nekřtěnátka,
ale dal, abychom se narodili v zemi katolické, která má tak
mnoho světců, z rodičů katolických, abychom od mládí vedeni
byli ku zdroji pravdy a milosti; od maličkosti své máme účast
na duchovních pokladech církve, na zásluhách Pána Ježíše a všech
„svatých, na oběti mši sv., od mládí se nám nabízejí sv. svátosti,
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od mládí můžeme se dovolávati přímluvy svatých, navštěvovati
Syna božího v nejsvětější svátosti oltářní v- kterémkoliv kostele.
Milliony a milliony lidí nemají pravého ponětí o Bohu, o důstoj
nosti člověka, o cíli jeho na světě, o životě po smrti, nevědí nf
čeho o milosrdném Spasiteli — nám však se dostalo toho všeho
bez naší zásluhy, jedině darmo danou milostí boží, nám vyká
záno místo v království božím na zemi a připravena koruna v krá
lovství božím na nebi.
2. A snad jsme, nejmilejší, o tomto věru nezaslouženém daru,
o této vzácné milosti nikdy ještě neuvažovali, ba snad jsme za ni
]GŠtěani jediným otčenášem nepoděkovali. Vede se nám asi tak,
jako člověku, který od maličkosti sedí v domě otcovském při
plném stole, v úplném pohodlí, vším opatřen, jako člověku, který
nikdy ani trochu neokusil bídy a chudoby; ten ovšem neví a ne
dovede ani posouditi, jak dobře se má vzhledem k chuďasu, jenž
ráno nemůžeříci, zda v poledne bude míti co k obědu. I my
jsme lhostejní, nevšímaw k dobrodiním, jež nám plynou z víry
naší, a považujeme je za něco všedního a zcela přirozeného. jak
nás zahanbují konvertité, na naši víru obrácení jinověrci, jak nás
zahanbuje jejich ples a jejich vděčností Po dlouhých námahách.
po různých obtížích, pracně vybředli ze tmy; s velikými obětmi,
nezřídka opustivše své úřady a povolání, připravivše se o pramen
výživy, dopídili se světla a radují se z toho, že se dostali do
zaslíbené země — do církve katolické, že mohou sytiti se mlékem
pravého učení, které ona hlásá, a medem svátosti, které ona z moci
ježíše Krista uděluje.
A kdyby na tom bylo dostil Kdyby křesťané za dar víry
jenom neděkovali, ale, bohužel, život některých křesťanů jest
pravým výsměchem milostiplnému povolání božímu, ba víra a po
vinnosti, které ukládá. příslušnost k církvi Ježíše Krista jest jim
obtížným břemenem. ó nejmilejší, nebuďte z nich, važte si sv. víry,
děkujte za ni, žijte dle níl Nebo nebudete-li dle ní živi, ztratíte
ji jistě. A kdyby se snad někdo z vás proti tomu ohražoval a říkal:
Toho bohdá přece nebude, pravím mu, že Bůh sám toho daru,
kterého jste se neprokázali hodni, od vás odejme a dá jej jiným.
' Kdyby dítě nebylo spokojeno s chlebem, jejž mu matka dá,

kdyby jím pohrdalo, matka mu chléb vezme a pohrozí: .Ne
dostaneš ničeho !:
Kdyby někdo byl obdařen vysokým vyznamenáním, ale zřejmě
by jím pohrdl, okázale by dával na jevo, že o ně nestojí, bylo
by mu odňato — a propůjčeno jinému.
Nedbá-li člověk o svou víru, o své vyvolení, stane se i jemu
podobně. To můžeme dokázati ze života národův i jednotlivců.
3. Slovo boží mělo nejprve hlásáno býti národu vyvolenému,
který byl na prvním místě pozván do království božího na zemi.
Rozesílaje své apoštoly po prvé, praví jim Spasitel: »Na cestu
k pohanům nechoďte a do měst samařských nevcházejte, ale jděte
raději k zahynulým ovcím domu israelského !: (Mat. 10, 5—6.)
Když pohanka, žena kananejská žádala od něho uzdravení svého
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dítěte, řekl jí: >Nejsem poslán leč k ztraceným ovcím domu
israelského.: (Mat. 15, 24.) A mnohdy jindy potvrzoval tuto
pravdu. Avšak když židé nechtěli milostné vyvolení přijmouti,
když apoštoly ve školách svých bičovali, z města do města ho—
nili a též i zabíjeli, obracejí se k pohanům, jak sami praví: »Vámt
mělo slovo boží nejprve hlásáno býti; ale poněvadž je zamítáte
a sebe za nehodné soudíte věčného života, obracíme se k po
hanům, nebot tak nám přikázal Pán.: (Skutk. 13, 46—47.) Židé
si příliš na sobě zakládali, praotce Abrahama se dovolávali a do
mnívali se, že příslušenství k národu vyvólenému jim samo již
postačí, ale zapomněli té výstrahy, kterou jim dal sv. Jan Křtitel:
»Neříkejte sami u sebe : »Za otce máme Abrahama; nebo pravím
vám, že Bůh může z kamenů těchto vzbuditi syny Abrahamovi.<
(Mat. 3, 9.) Tak se stalo, že publikáni, t. j. veřejní hříšníci a ne
věstky předešli syny Abrahamovy do království nebeského (Mt.
21, SI.) A »mnozí přijdou od východu i od západu a stolovati
budou s Abrahamem a s Isákem a s jakubem v království ne
beském, synové království (: židé) však budou vyvržení do tem
nosti vnější; tam bude pláč a skřípení zubů.: (Mat. 8, 11—12.)
Jiný doklad ze století XVI. Celá řada tak zvaných reforma
torů: Luther, Zwingli, Kalvín, Oekolampadius, Tomáš Můnster,
Jindřich VIII. a jiní svedli celé národy k odpadnutí od církve
katolické. Církev byla připravena o milliony nesmrtelných duší,
oloupena o krásné kostely; slavné kláštery, prastará sídla biskup
ská vyhynula. Ale jinde dostalo se jí náhrady. Sv. František
Xaverský se odebral do Východní Indie, tam rozšiřovalvíru Kri
stovu mezi pohany, a, jak se praví, sám na 1,000000 pohanů
vlastní rukou pokřtil. ]iní, zejména dominikáni, jesuiti, františkáni
se ubírali do Ameriky, nedávno Kolumbem objevené, tam zaklá—
dali křestanské obce, ty zkvétaly a celé kmeny, ba celí národové
hlásili se o přijetí do lůna církve Kristovy. Tak se naplnila slova
Spasitelova: »Odňato bude od vás království (boží) a dáno bude
lidu, který bude přinášeti plody jeho.< (Mat. 21, 43.)
A jako jest tomu v životě národů, stejně se děje i v životě
jednotlivcův. Esau pohrdl prvorozenstvím — ]akob nastoupil jeho
místo. Heli nevykonával úřad velekněžský svědomitě — Samuel
vyvolen jeho nástupcem. Saul neuposlechl rozkazu božího, i zavrhl
jej Hospodin, aby již nebyl králem — a místo něho pomazán za
krále David. Dvanáctá stolice apoštolská po zradě ]idášově při
padla sv. Matěji.

,

A zdaž nevidíme cosi podobného v našich dobách? \U nás
sice odpadávají od víry tu a tam jednotlivci. a to ne z přesvěd
čení, ale nejvíce z nerozumu, následkem ďábelské agitace, ale
místo nich vrací se ročně jenom v Anglii na 10.000, v Severní
Americe na 100.000 jinověrců, kteří se o pravdě naší přesvědčili,
do církve naší.
4. O nejmilejší, my jsme pokřtěni, jsme ve službách božích,
máme plniti jeho vůli, ale my na mnoze nežijeme pro své věčné
povolání, nýbrž jen pro tuto zemi, a drahocenný čas věnujeme

__225—
jenom pozemskému zaměstnáni. Ba, my žijeme, a to i dlouhá
léta, v hříších, a nepečujeme o spásu duše své.
Věru, neobrátime-li se, nebudeme-li činiti pokání, zahyneme,
umřeme v hříších svých, a na soudě posledním bylo by pro nás
lépe, kdybychom ani křesťany nebyli. Neboť proto, že jsme
křesťany, „nebudeme míti nějaké přednosti, ale jenom větší zod
povědnost. Milliony pohanů povstanou proti nám a řeknou, že
by byli rádi pečovali o své spasení, kdyby se jim bylo dostalo
desátého, ba pouze stého dílu milostí nám udělených; proto také
bude jim snáze v den soudný, než nám. Bůh je soudce nejvýš
spravedlivý, a kdo více obdržel, od toho bude žádati větší užitek.
Pochybuje snad někdo o pravdě těch slov?
Nuže poslyš Spasitele samého.
_
a) U sv. Matouše 10, 15. čteme do slova: »Amen pravím
vám, lehčeji bude (pohanům) v zemi sodomské a gomorské v den
soudný.: Slova ta jsou zřejmá a platí o těch, kdož nabízených
milostí přijmouti nechtějí.
b) Korozaim, Betsaida a Kaíarnaum byla města židovská,
jichž obyvatelé viděli mnohé zázraky Spasitelovy, slyšeli jeho řeči
obsahující nebeskou moudrost, ale přece milostivého pozvání do
království božího přijmouti nechtěli. Proto prohlašuje Spasitel, že
obyvatelům měst pohanských, kleslostí mravní proslulých, jako
byla města Tyrus, Sidon a Sodoma, na soudě posledním lépe
se povede, než židům z Korozaim, Betsaidy a Kafarnaum. Slyšte
to výstražné bědal »Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido!
Neboť kdyby v Tyru a Sidonu byly se udály divy, které děly
se ve vás, byli by dávno v žíni a v popelu učinili pokání. Avšak
pravím vám : Tyru a Sidonu bude lehčeji v den soudný nežli
vám A ty, Kaíarnaume, zda budeš povýšen až do nebe? Až do
prOpasti sejdeš ; nebot kdyby v Sodomě byly se udály divy, které
děly se v tobě, byla by zůstala až podnes. Avšak pravím vám:
zemi sodomské bude lehčeji v den soudný nežli tobě.: (Mat. 11,
21—24.)
A zdaž tato zcela jasná slova neplatí i o těch křesťanech,
kteří v církvi Kristově se zrodili, v ní žili, její milostí. užívati
mohli — ale nechtěli? Strašné bude to »bědalc v poslední soud,
věru tehdy budou volati dle slov samého Syna božího: »Hory,
padněte na nás, pahrbkové přikryjte náslc (Luk. 23, BO.) — ale
marně.
c) Stejný smysl mají'i slova u sv. Matouše 12, 41 —42. Daleko
větší prorok než ]onáš káže nám ústy Syna božího ve sv. evan
geliu, daleko vyšší jest jeho moudrost než byla moudrost Salo
mounova, a jestliže křesťané slova jeho slyší a přece-jich nedbají,
zdaž mohou očekávati, že shovívavost boží jich nepotrestář Proto
»mužové ninivetští povstanou na soudě s pokolením tímto a od
soudí je, nebot učinili pokání na kázání ]onášovo, a hle, více než
jonáš jest tuto »Královna jihu povstane na soudě s pokolením
tímto a odsoudí je, nebot přišla od končin země, aby uslyšela
moudrost Šalomounovu, a hle, více než Šalomoun jest tuto.:
Rádce duchovní.

15

5 Nuže, nejmilejší, slyšeli jste, že víra je milostí, darem ne—
zaslouženým; mnozí křesťané za ni neděkuji, ji si neváží, dle ni
nežijí a tak se vydávají v nebezpečenství, že z jejich srdcí docela
vymizí, oni sami že věčně zahynou a na posledním soudě od po—
hanů zahanbeni a odsouzeni budou.
Važte si tedy daru sv. víry! jet víra vzácnou perlou, drahým
pokladem, a mnohý, který ji nezná, dal by za ni vše, co má,
kdyby o ní věděl, kdyby se mu ji dostalo. Děkujte za ni Pánu
Bohu, buďte vděčni za tu milost, že jste údy církve katolické,
buďte hrdi na tu předností Ochabuje-li víra vaše, proste za její
rozmnožení: »Pane, pomoz nedověře mé Ic (Mar. 9, 23.), volejte
jako apoštolové: »Přídej nám vírylc (Luk. 17, 5.) Hlavně však
žijte dle víryl Budete-li dle ní živi, nepocítíte pouze její blaho
dárný vliv na celý váš život, ale přesvědčíte se též o její pra
vosti, jak řekl Spasitel: »Bude-li kdo chtít vůli boží činiti, pozná
o tom učení, je-li z Boha.: (jan 7, 17.) A až u večer života vašeho
nadejde vám den odchodu na věčnost, půjdete si pro zaslouženou
odměnu a vezmete z ruky spravedlivého nebeského hospodáře
denár odměny v jeho království a budete připočteni k vyvoleným
božím na věky. Amen.

Neděle prvá po Devitniku.
Osudy Símě milosti boží.
»Vyšel rozsevač, aby rozséval sirné
své !:

(Luk. 8, 5.)

Dnešní podobenství, jež Kristus v evangeliu vypravuje, jest
velice důležité. Pán ]ežíš ukazuje to slovy: »Kdo má uši k slyšení,
Slyšh Jest tedy nutno, abychom si obsah jeho náležitě vysvětlili
a naučení z něho v srdci uchovali. Bůh jest rozsévačem, jeho
slova a jeho milost jsou síměm, srdce lidské polem. Každý by
soudil, že převzácné sírně milosti boží ujme se v každém srdci
lidském a přinese užitek mnohonásobný. Ale tomu není tak;
nebot srdce lidská podobají se ušlapané cestě, skalnaté půdě aneb
pokryta trním, kam símě nepronikne. Velice zřídka bývají upra—
vena v půdu dobrou, kde se símě ujme a vydá užitek mnoho
násobný. Abychom se přesvědčili o tom, ukáži dnes, že právě
z těchto důvodů pouhá milost boží bývá pro člověka ztracena.

Pojednání.
1. Símě milosti boží padá na cestu, kde bývá pošlapáno
a ptáci je sezobají. To jsou ti, kteří slyší slovo boží, ale jen ze
zvyku jakoby slyšeli něco lhostejného vypravovati, z lehkomysl
nosti, jakoby se jich netýkalo, bez horlivosti a bez pevné vůle
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obrátiti slovo boží ve svůj prospěch. Tu ovšem přichází ďábel,
odnímá jim símě, aby neuvěřili a spasení nebyli.
Drazí křesťanél Co lidí jest mezi křesťany, kteří slyší slovo
boží a přece žijí, jakoby ho neslyšeli. Svatý Pavel nazývá evan
gelium mocí boží k spasení každého, kdo uvěří (Řím. 1. ]6.)
A přece evangelium se káže ustavičně a mnozí zůstávají v zasle
penosti a ve hříchu; stále se připomínají boží přikázání'1církevní
a mnozí jimi pohrdají; ukazuje se na ošklivost a smutné následky
nepravosti, a mnozí ještě více v nich zabředají. Co je toho při
činouř Poslouchajl sice slovo boží, ale ze zvyku, s lehkomyslností
a bez horlivosti, a proto padá jen na cestu a nikoli do srdce,
nemůže se ujati a užitek přinésti. A jak činí se slovem božím,
tak zacházejí se síměm každé milosti boží, jež Bůh tisícerým
způsobem do našich srdcí zasévá.
»V Bohu jsme živi, v něm se hýbáme a v něm jsme,<< praví
sv. Pavel. (Sk. ap. 17. 28) Moudrost božská a prozřetelnost řídí
celý svět a každého jednotlivce. Vše, co se děje na světě, děje
se z jeho vůle neb dopuštění božího, a to vždy v nejlepším úmyslu
a ku spáse naší.
Proto nesmí nám nic, cokoli se děje, býti lhostejným; ve
všem musíme hledati řízení boží ku spáse duší našich. Vidíme
denně umírati lidi. Smíme zůstati při tom lhostejnými? Vždyť
smrt jiných jest milostí pro nás ještě žijící. Sasílá-li Bůh smrt na
jiné, připomíná nám smrt naši vlastní. Kdykoli zvoní umíračkem,
máme mluviti k sobě: »Což kdybych byl já zemřel, jak by do
padl soud na věčnosti? Bůh mne hlasem zvonu volá, probouzí
z liknavosti, chopím se té milosti, budu denně pamatovati na smrt,
denně se na šťastnou smrt připravovati !:
Mnohdy slyšíme, jak mnohý vlastní vinou přišel o dobré
jméno, o majetek. Kolik lidí si však pomyslí: .To jest milost boží
pro mne, Bůh napomíná, abych se toho či onoho hříchu, té či
oné příležitosti ke hříchu varoval.: Mnohdy sesílá Bůh nehody,
drahotu, nemoci, povodně, války na svět. Kolik lidí se zachvěje
a zvolá: »To jest metla boží, kterou Bůh hříchy lidí trestá?:
Kolik lidí se ještě více zatvrzuje a vidí v tom účinky příčin při
rozenýchř Zbožný křesťan hledí hlouběji, vidí ve všem řízeni boží,
vkládá símě milosti do svého srdce, aby přineslo užitek mnoho
násobný.
2. Simě milosti boží padá na skálu, kde není vláhy a proto
u5ychá a hyne. Skalnatou půdou jest zatvrzelé srdce. V takovém
srdci nenalezne símě půdy, kde by mohlo vzejíli; zde marna jsou
všecka napomenutí, výstrahy a milosti. Takové zatvrzelé srdce
měl David, když se dopustil cizoložství. Bůh hleděl ho rozličným
způsobem přivésti ku poznání hrozného hříchu, ku vyznání se
a lítosti; ale všecky překážky, jež Bůh kladl v cestu jeho náru
živosti, rozplameňovaly jej ještě více, a David stal se kOnečně
vrahem Uriáše, nejvěrnějšího a nejlepšího služebníka a vojevůdce.
A v této zaslepenosti, v tomto stavu zatvrzelosti setrval David
celý rok. Konečně posílá k němu Bůh proroka Nathana, aby ho
*
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na hrozný stav upozornil a trest zasloužený oznámil. Teprve nyní
otevřely se oči, teprve nyní poznal velikost a ohavnost svého
hříchu, teprve nyni litoval a volal úpěnlivě k Bohu: »Svmiluj se
nade mnou, Bože, podle velikého milosrdenství svého.: (Z. 50. 1.)
Jak mnohý hřeší jako David a je spokojen jako David ve
své zaslepenOsti, dokud může hřích svůj skrývati před lidmi-,
a že se mu to daří, zatvrzuje se ve svém hříchu. Ale Bůh po
sílá proroka za prorokem. Jednou mluví k němu hlasem svědomí,
dnem ani nocí nedá mu pokoje; brzy na to dobří přátelé jménem
božím varují před následky; brzy opět kazatelé kladou mu na
srdce velikost hříchu a nezbytnou potřebu pokání; jindy ukazuje
Bůh na hříšných následky nepravosti, aby dal výstrahu jiným;
a jindy zase bezbožní umírají smrtí náhlou, aby všichni, kdo jsou
ve hříchu, zachvěli se a činili pokání.
Ale co je lidí, kteří slyší všecky tyto proroky a nechtějí
v nich znáti hlasu božího. A učiní-li někdy přece některé slovo
většího dojmu, zaniká brzy ve skalnaté půdě srdce; hyne a ne
přináší užitku žádného.
3. Símě milosti boží padá do trní, kde bývá udušeno. Trním,
jež dusí símě milosti v duších lidských, jest přílišná péče o věci
časné, touha po bohatství, nezřízených žádostech těla a pohodlí
života. Všech starostí světských nemůže se ovšem člověk do

cela zříci.

Musíme pracovati, starati se o pokrm a nápoj, o šat, o ro—
dinu, o budoucnost, pamatovati na léta stáří a nemoci. Ale všecky
ty snahy a starosti musí býti křesťanské, nesmějí překročovati
hranice Bohem stanovené & nesmí býti na ujmu péče o spásu
duše a slávy boží. »Hledejte nejprve království božího a spra
vedlnosti jeho,: pravil Pán ]ežíš. Království boží, péče o spásu
věčnou, musí býti první a nejdůležitější starostí křesťana. O časné
věci všech nemáme se tolik starati, ale spíše od Boha důvěrně
očekávati. Bůh jest našim otcem; ví zajisté čeho potřebujeme;
pouze o časné věci starají se pohané, kteří Boha neznají. Proto
učil nás božský Spasitel v otčenáši v šesti prosbách prositi o krá
lovství a milost boží, a v jediné jen o věci pozemské, o chleb
vezdejší, a vtom ještě zahrnuta je prosba o chleb pro duši,
o milost boží a chleb nebeský, tělo Páně. Tím chtěl ukázati
Pán ]ežíš, co je pro nás nejpřednějším, nejpotřebnějším a nej
důležitějším.
>Kde jest poklad,c pravil božský Spasitel, »tam je i srdce člo—
věka.c Kdo se honí jen po věcech časných, tam hledá svůj poklad,
a zapomíná na věci nadpřirozené, nejdůležitější; nedbale se modlí,
nerad navštěvuje služby boží, o slovo boží nestojí, svátostí ne
přijímá, k bližnímu je chladným, almužnu dává s odporem. Bůh
rozsévá símě milostí do srdce, ale to je trním starostí světských
zarostlé, a proto símě hyne a užitku nevydá. '
Co je lidí, kteří toliko o věci časné pečují, jakoby pouze pro
svět byli stvořeni! jakoby tu na světě věčně měli zůstati.
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Jak by byli šťastni, kdyby alespoň polovic péče věnovali
záležitostem spásy své duše. Jak budou překvapeni, až při smrti
všeho tu nechají, a chudí na statky věčné octnou se před soudcem
věčným !

Z věcí časných nebudou si ničeho moci přinésti a z věčných
ničeho nedostanou, co zbyde jiného, leč zavržení věčné a pláč
ustavičný !
Kdo má uši k slyšení slyš! volá božský náš Spasitel. Upravme
srdce své v půdu dobrou, kde by símě boží přinášelo užitek
mnohonásobný, a ani jediné nepřišlo na zmar.
Každé símě slova božího, každá milost má podivuhodnou
moc a sílu; jest kladivem, jež drtí nejpevnější skálu. Savci, nej
zarytější nepřítel Krisma,stává se milostí boží nejhorlivějším apo
štolem, raduje se v křížích a nehodách, dává život svůj za Krista. —
Včera slavili jsme památku sv. Markéty Kortonské, kajícnice.
Tato v 8 letech ztratila matku, svého anděla strážce, stala se
marnivou, vyhledávala špatné společnosti, a v 16. roce utekla
z domu a oddala se životu pustému až do 25. roku, kdy spatřila
mrtvolu muže, s nímž žila v nedovoleném poměru, rozežranou
od červů. Milost boží se jí dotkla, ozvalo sevní svědomí. "»Zde
je tělo zohavené, pravila, ale kde jest jeho duše ?. Cítila spolu
vinu na jeho zavržení, a zhrozila se sama svého hříšného stavu.
Odešla do Kortony do řádu kajicich sester, žila 23 léta v tuhém
pokání o vodě a chlebu. Milost boží padla na úrodnou půdu
a přinesla užitek mnohonásobný.
Ve čtvrtek máme památku blahoslavené Anežky Přemyslovny,
dcery krále Českého Přemysla Otokara 1., která zřekla se koruny
královské a zasvětila se Bohu. Ucházeli se o ni císař německý
Bedřich II. a král anglický, jindřich III. Ale Anežka držela se
hlasu milosti boží, zůstala věrna slibu, který v dětském věku již
učinila a zasvětila se jedinému Kristu. Zřekla se věna královského,
chtěla žíti z almužny, jak řehole, do níž vstoupila, kázala. Čtyřicet
šest roků žila v samotě, modlila se za národ svůj, byla rádkyní
bratra Václava I., krále Ceského. A zatím co venku burácely
divoké bouře válek a vášní lidských, žila v samotě v plné spoko
jenosti a štěstí, o němž svět nemá ani potuchy.
Prosme o milost boží, aby nás osvěcovala a ukazovala pravou
cestu ku spáse věčné, a sílila na cestě křížové, upravme srdce
své pro tuto milost v půdu dobrou, aby každé símě milosti boží
a slova božího přineslo užitek mnohonásobný.
V. Strž.
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Neděle druhá po Devilníku.
Láska pravá miluje ač nevidí.
»Prohlédni, víra tvá tě uzdraviia.:
(Luk. 18, 42.)

Kdybych měl dnes kázati o pevné víře, nemohl bych uvésti
vhodnějšího příkladu nežli vidíme v dnešním evangeliu na slepém
žebráku. Slyšel o ]ežiši divotvorci, neviděl ho nikdy ani nyní, a
nevěřil, že by mohl býti od něho uzdraven. Apoštol Tomáš ne
chtěl věřiti, že Ježíš vstal z mrtvých, dokud sám vlastníma očima
ho neuvidí, ač tolik.svědků to dokazovalo; nevěděl, že blaho—
'slavení jsou ti, kteří neviděli a uvěřili, že i ti, kteří nevidí mohou
věřiti, spoléhajíce se na slovo boží. Ačkoli byl žebrák slepý, přece
uvěřil; opíraje se o svědectví tolika svědků,kteří o Ježíši vypra
vovali.Víra ta učinila ho blahoslaveným, že zasloužil si toho, aby
Ježíš se k němu přiblížil a milosrdenství prokázal. Nedal si brá
niti, aby nevolal () pomoc k tomu, od něhož pomoci jedině oče
kával. »Prohlédnlc, pravil k němu ]ežíš, »víra tvá tě uzdravilac,
— Drazí křesťané! mnoho jest duchovně slepých mezi křesťany,
zvláště v těchto dnech, kdy svět zapomíná na Boha, slepě vrhá
se do víru radovánek, jimiž bývá Bůh hrubě urážen a spása duše"
vydána na pospas. Slepě ženou se do hříchu a slepí jsou ku ta—
jemstvím svatého náboženství. V tyto dny maSOpustní vystavuje
se velebná svátost oltářní, konají se pobožnosti 40tihodinné, aby
zbožní křesťané měli příležitost odprošovati Boha za všecky urážky,
jichž se Bohu zvláště v tyto dny dostane, a všichni aby měli pří
ležitost rozhodnouti se buď pro Boha nebo knížete temnosti,jemuž
převrácený svět zvláště nyní tolik holduje. Světská trojice: tělo,
svět a ďábel, staví na oči vše, co oku lichotí a smyslůin lahodí,
aby vidouce, milovali to a klaněli se tomu. Nebeská trojice, Bůh
trojjediný, staví nám na oči vrchol lásky boží, tajemství velebné
svátosti oltářní, abychom, ačkoli nevidíme, milovali ho a klaněli
se jemu. Lépe jest neviděti a přece milovati toho, kdo mne učiní
na věky blaženým, nežli viděti a milovati to, co mne strhne do
záhuby věčnélUbohé a nicotné jsou statky světa, rozkoše těla a
sliby pekla, neboť nepřitahují k sobě dříve myslí lidských, dokud
nejsou viděny a okoušeny ; za to vznešenéamocné jsou dary ne—
beské. ukryté v nejsvětější Svátosti oltářní, které táhnou k sobě
mocně mysle šlechetných, ačkoli od nich nemohou býti viděny.
Lépe jest neviděti a milovati Boha, který mne zde i na věčnosti
učiní šťastným, nežli viděti a milovati věci světa, které jsou pří
činou nespokojenosti na světěa zavržení po smrti. To bude před—
mětem dnešní úvahy.

Pojednání.
1. Milovati to, co vidíme, není zajisté těžké, ale milovati
ustavičně toho, kobo jsme neviděli a na světě neuvidíme, v tom
se ukazuje pravá láska. Na poušti učinil národ israclský povyk,
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bouřil se, toužil po egyptských hrncích masa. »O, bychom byli
zemřeli skrze ruku Hospodinova v zemi egyptské, reptali, když
jsme sedávali nad hrnci masa.< (2. Mojž. 16, 3.) Co učinil Ho
spodin? Rekl mu, že jím dá chleba s nebe. Ch'těl říci: »Není to
dobré, že lid můj myslí na Egypt a převrácený život pohanský,
dám mu chleba, který utiší hlad _ieho.<<

'

Hle, to byl první obraz naší nejsvětější Svátosti oltářní. Aby
Bůh mysl lidí odvrátil od zvyků pohanských, od nestřídmosti a
prostopášnosti, seslal nám pravý chléb nebeský na oltář, aby tu
křesťané hledali lepší radosti u toho, kterého nevidí, nežli tam,
co jim svět a tělo na oči přináší.
Ale mnohým křesťanům stává se, co se stalo i Israelitům.
Když tito nějaký čas požívali chleba s nebe či manny, stal se jim
brzy odporným, ač měl chléb tento příchuť všech lahodných po
krmů a mohl vyhověti chuti každého. Odpor nevycházel z chuti
chleba, ale z očí jednotlivců, že každodenně viděli tentýž chléb
v" téže způsobě, a tím se jim znechutil a zprotivil.
Nebeský chléb v nejsvětější Svátosti oltářní máv sobě všecku
sladkost a líbeznost, jak denně při mši svaté si připomínáme, vy
niká daleko nade všemi radostmi a rozkošemi světa; odkud to,
že mnohý křesťan cítí odpor proti tomu chlebu, jehož andělé lidem
závidí? Právě z té příčiny, jaká byla u Israelitů: >oči nevidí nic
jiného nežli mannUc, volali oni; »oči nevidí nic jiného nežli
pouhou, prostou způsobu cbleba<<,volají tito. V tom jest právě
ta slabost víry a lásky, že nechce milovati a klaněti se tomu, co
nevidí. Ci má míti ncomylné slovo boží menší víry a moci nežli
podvod ošemetného světa? Svět předvádí před oči naše slávu,
rozkoše a statky světa, a lidé je milují, že je vidí a dávají se
k nim strhovati; věčná pravda, Bůh předvádí před zavřené oči
naše všecku sladkost nebeskou, ba sám život věčnývchlebě nej
světější Svátosti, a duše mnohých cítí k němu odpor, že tajem
ství nevidí. Ubozí slepci, kteří milují, co vidí; přešťastní slepci,
kteří hledají a milují, co nevidí! —
Když Petr spatřil Ježíše na hoře Tábor 'proměněného, zvolal
pln nadšení: »Pane, dobře je nám tu býtic, a evangelisté praví:
»nevěděl, co mluví:. Proč nevěděl, co mluví? Přál si býti u ]e
žíše, jak to mohl lépe říci? Ale neřekl to v pravý čas! Když se
zastkvěl Kristus nebeskou slávou jako slunce, tehdy zvolal Petr:
»Pane, dobře jest nám tu býtic. Když však byl Kristus mrakem
zastřen, Petr mlčel.
]ak mnozí křesťané chtěli by býti stále u Krista, kdyby se
nám zjevil v plné slávě a velebnosti ; opustili by všecky radovánky
a tretky světské, přidružili by sekJežíšovi a volali: »Pane, dobře
je nám tu býtic. Proč nečiní tak nynířČi nevěří, že jest tu pravý
Bůh zastřen ve způsobě chlebaPVěří tomu, ale víra je slabá, ne
miluje, čeho nevidí. To jest slabá zkouška lásky. Silná však a
pevná láska hledá a miluje, co nevidí. — Učme se tomu od
slunečnice. Tato stále otáčí se ke slunci, ať vychází či zapadá ;
stojí li slunce nejvýše na obzoru nebeském, slunečnice s hlavou
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vztýčenou hledí k němu. Odkud ten div? Plinius vidí div tím
větší, že květina ta,i když slunce jest zastřeno mraky, v tu stranu
jest obrácena. I za pošmourného dne tedy takóvá láska. — Tak
máme i my milovati Boha a klaněti se mu, ač ho nevidíme a zů
stává skryt před očima našima.
_
Takovou slunečnicí byl Mojžíš, který toužil velice spatřiti
Boha. >Ukaž mi tvář svouc, volal k Bohu, a když zaslechl slova
boží: »Neuvidí mne člověk a živ bude:, co učinil Mojžíš? Svatý
Pavel to praví: »Spoléhal na neviditelného tak, jakoby ho viděl.:
(Žid. 11, 27.) Činil vše, co by byl činil, kdyby byl Boha tváří
v tvář spatřil; a to jest pravá zkouška, pravý důkaz lásky. —
Nikdo neříkej, že miluješ Boha, nedáváš li mu přednost před tím,
co ti svět na oči staví. Boha z celého srdce milovati znamená
milovati ač neviděti; nebot milovati a zároveň viděti, to už jest
blaženosti, toho dosáhneme teprve na věčnosti ; ale milovati a ne
viděti, to jest nejdokonalejší zkouškou a důkazem lásky.
Podivuhodné jest, co se přihodilo u řeky jordánu. Sotva se
ho dotkla archa starozákonní, rozdělil se jordán; hořejší část řeky
postavila se. jako hradba, spodní část odtekla rychle do moře
mrtvého. Archa tato jest také obrazem naší nejsvětější Svátosti;
rozdělená řeka —- jsou lidé. Hořejší část jsou ti, kteří s úctou a
láskou přibližují se k Bohu, skrytému v nepatrné hostii; spodní
část však, jež odtéká do mrtvého moře, jsou ti, kteří se honí za
choutkami a nezřízenými žádostmi. I zde možno se tázati se žal
mistou Páně: oCo je ti moře, že's uteklo, a ty, jordáne, že's se
nazpět obrátilřc (Žid. 113 d.) Co je to za divné rozdělení, že část
spojuje se s trpkými vodami moře a druhá proti zákonům přírody,
proti své přirozenosti zůstává státi? Ptáme-li se části stojící, od
povídá se žalmistou ::Před tváří Hospodina, před tváří Boha
Jakubovac; proto stojím tiše a nepohnutě, a uctívám archu, po
něvadž v ní poznávám svého Boha, a ačkoli ho nevidím, přece
ho miluji a z lásky k němu i proti přirozenosti zdržují svůj běh
a klaním se mu.
Od nerozumné řeky učme se milovati neviditelného Boha,
skrytého v nejsvětější Svátosti, a klaněti se jemu, a ačkoliv těchto.
dnech svět láká zvrácenou přirozenost lidskou k rozpustilostem,
jež člověka snižují, zastavme se před tváří Hospodinovou, před
tváří Boha jakubova. — A proč ty odtékáš, tažme se druhé části
řeky. »Co je ti, moře, žes uteklořc Ztratilo jsi již jméno, poněvadž
jsi uteklo. Zalmista Páně nenazývá tě více Jordánem, ale mořem,
poněvadž se brzy_ spojíš s jeho hořkosti. O jak rychlý to útěk
a nešťastný ! Utíkáš od archy, která přišla. aby tě posvětila, utíkáš
do moře mrtvého, kde tě pohltí. — Utíkajl také křesťané od
archy nového zákona, od Boha skrytého v nejsvětější Svátosti, a
spěchají za hříšnými žádostmi a pošetilostmi světa.
Co jest ti, moře, co je ti, hořkostí světa zmámený křesťane,
že utíkáš před Bohem, který ač neviděn, nabízí ti statky a ra
dosti věčné, a spěcháš do mrtvého moře, do zkázy věčné? O jak
hanebný útěk! Běž tedy jen rychlými kroky za rozkošemi, za
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tím, co oči vidí, konec tvého běhu bude — mrtvé moře. Zbožný
a věrný křesťan zůstaneu archy, bude se klaněti tomu, koho ne
vidí, a konec všeho bude Bůh a život věčný.
Drazí křesťané! Letos ovšem není tak hlučných a hříšných
zábav ve dny masopustní; a to z lásky k vojínům, kteří za nás
strádají a obětují své životy. Tim spíše pochopíte pravdu dneš
ních slov a zapamatujete si pro léta budoucí, až svět bude zase
lákati a volati.
Užijme té příležitosti. navštěvujme pilně skrytého Boha v nej
světější Svátosti, odprosme za všecky urážky let minulých, jež buď
sami nebo kdokoli jiný byli učinili Bohu nejdobrotivějšímu. Obě
tujme svou zásluhu ze zbožných návštěv našim vojínůma prosme
Boha, aby jim žehnal, brzkého a šťastného vítězství dopřál a
všecky štastně domů přivedl, abychom všichni pak společně vzdali
za to díky Bohu v nejsvětější Svátosti, a Bůh jednou oblažil nás
všecky na věčnosti blaženým patřením na tvář a slávu svou. Amen.
V. M. Věc/zal.

Ě %%
Křesťanské cvičení.
Je starým zvykem, předkládati vám, drazí v Kristu, v tomto
čase svatopostním některé pravdy našeho svatého náboženství po
způsobu katechetickém. Platí to hlavně o pravdách, jež nám podávají
prostředky, které Spasitel náš ]ežíš Kristus k posvěcení duší našich
ustanovil a to je mše svatá a svaté svátosti. Není pochybnosti,
že otom v roce církevním často slýcháte a také není času, v jednom
jediném cvičení ani zdaleka hlavní věci naznačiti a já se obmezím
dnes na to, že, přihlížeje k dnešní době. která tak málo potěšu
' jícího knězi připravuje a tak mnoho prostředků proti náboženství
si vymýšlí, tolik chybných názorů a domněnek vyslovuje, ač by
hrůzy světové války mohly k rozumu přivéiti každého, kdo není
posud zarputilým nepřítelem Krista a jeho učení, povim vám,
v čem my sami chybujemea jsem přesvědčen, že poměry takové
vládnou více méně i v jiných městech, kde t. zv. velkoprůmysl
svedl dohromady lidi všeho druhu.
Počlnám s tím, co nám katolíkům musí býti nejdražším od
kazem zakladatele našeho _náboženství, s oběti novozákonní. Vi
díte, milí přátelé, na východě je tolik křesťanských sekt, z nichž
některé odtrhly se od církve v prvních stoletích po Kr., ale ani
jedna z nich nezahodila mši svaté, třeba obřady její se od našich
poněkud lišily ažádná nemá jiný počet svátostí, než sedm. Teprv
protestantismus odvážil se mši svatou odstraniti a počet svátostí
obmeziti, důkaz to, že jak mše svatá, tak svátosti jsou ustanovením
]ežíše Krista, na něž žádné křesťanské vyznání nevztáhlo ruky.
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A to, co jest svatýmisektářům, stává se lhostejným tak mnohým
katolíkům, kteří mohou to vydržeti a jsou třeba celý rok beze
mše svaté a bez kostela vůbec. Stojí ti lidé posud na stanovisku
křesťanském, a nejsou to opravdu moderní pohané ?již pohané měli
své oběti, často ovšem nesmyslné, jimiž své bohy vzývali a uctívali,
a člověk katolík necítil by té potřeby, aby se pomocí oběti novo
zákonní, jež byla již ve starém zákoně naznačena a předpověděna,
a kterou Spasrtel tak zřetelnými slovy ustanovil, k svému Bohu
blížil aspoň jednou týdně, v den Bohu zasvěcený>l
A co bychom si měli mysliti teprv o těch, co doprovodí
mrtvolu svého známého a příbuzného až ke kostelu, pak se ale
obrátí a jdou do hospody a vyčkají, až se za nebožtíka vykoná
obět mše svatéřl Mezi svatými svátostmi první místo zaujímá
křest, bez něhož člověk není křesťanem a vykoupencem Kristo
vým. To, co se svatým úkonem je spojeno, zanesení novorozence
do matriky jest úkonem státním a rodiče mají se postarati, aby
svému dílku aspoň jednoho kmotra, když již ne dva státní svědky
opatřili a nedávali dítku jména, která připomínají kult pohanský.
V nejnovější době vyskytly se případy, že rodiče t. zv. bezkon—
*fessní,nedávají své děti křtíti a chtějí prosaditi,aby ony vyrůstaly
zcela bez Boha na moderní pohany. Nikdo je k tomu sice nenutí,
do kostela a k sv. zpovědi takové školní děti cboditi nemusi, ale
musí,jak dnes věci stojí,choditi na náboženství,ježto po 14. roce
mají se pro nějaké náboženství rozhodnouti,musí se jim tudíž po
skytnouti příležitost, aby nějaké poznaly. Nemusí to býti dle stát
ního zákona náboženství rodičů před odpadnutím, ale musí to
býti nějaké státem uznané a tu dopouštějí se jednotlivci přímo
násilí na svých dětech, že je hlásí k víře, která ani v našich kra
jinách nestává, jako je na př. turecká. Dnes v době válečné není
na takové věci patrně času, ale po válce bude musit stát záležitost
tuto upraviti zásadním rozhodnutím, ježto by jinak připouštěl
zmatek ve věci tak důležité a sám sebe poškozoval. ]e-li rozhod
nuto, že každé školní dítě musí s nějakým náboženstvím býti obe
známeno, musí se mu také k tomu podati příležitost, t. j. musí“
do takového místa, kde je jistý počet dětí k mohamedanismu při
hlášených. vyslati občas turecký mufti, případně musí tam stále
býti ustanoven a to na útraty bud rodičů samých, neb veřejného
školního fondu. Vidíte, kam vede moderním pokrokářstvím za
slepené bloumivce jejich vzdor a umíněnostl Mohli by ostatní
poplatníci k tomu mlčeti, když by několik chudáků, kteří ani
žádných daní neplatí, na účet jejich žádati si vysílání cizího du
chovního, jenž by si naúčtoval obnosy, jaké se neposkytují kř.
katolickým kněžím ani za jejich celoroční namáhání. jak bude
klnouti jednou dítě takovým rodičům, kteří z pouhé umíněnosti,
z jakéhosi sportu, hazardně hráli -s jeho posvátnými city a činili
z něho již předem vyděděnce, na kterého by ostatní děti prstem
ukazovaly. Může-li stát žádati, aby mu z dětí vyrůstali budoucí
občané, čtení a psaní znalí, tím více má právo žádati,aby to byli
lidé seznámení se zásadami mravními,jakým učí náboženství. Kdo
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to jednou odpyká, bude-li míti co činiti s lidmi, do nichž spur
nost a vzdor byl hned od dětinství vtloukán a kteří vyrůstají na
buřiče, případně i zločince, než on sám a ostatní občanstvoP!
Proto má on právo, zameziti to, co lidé nepříčetní nebo zlovolní
chtějí do společnosti občanské nasíti.
Se křtem bývá obyčejně spojován tak zvaný úvod. obřad to
naší katolické církve, jejž ona převzala po příkladu Matky boží
ze starého zákona a kterému má se podrobiti každá matka, která
chce zůstati katoličkou, t.j. věrnou dcerou své církve. Aby žádná
matka neměla výmluvy, byl na naší osadě již dávno odstraněn
poplatek, jejž matky, jako obět do kostela při té příležitosti při
nášely, vzdor tomu však s bolestí to povídám, že smutnější po—
měry nevládnou v tom ohledu nikde, aby jen jednotlivé matky
s díkůčiněním

přicházely sem a své dítky Bohu zasvětil—ya obě

tovaly.Svátosti,jež křesťan katolický častěji, zejména však jednou
do roka má přijímati, jsou: pokání a svátost oltářní, jak se jim
říká obecným slovem: správa boží. Naše náboženství nemá vět
šího dobrodiní a důkazu lásky boží, než je to vědomí, že i když
klesneme v lidské své křehkosti, netřeba nám zoufati, ježto máme
studnici. v níž možno poskvrněný šat milostí posvěcující znova
očistiti.]ak vděčni měli bychom býti za tuto velikou milost, která
chybí jiným náboženstvím, třeba i tato uznávala, jako na příklad
protestanti, že Pán ježíš jasně mluvil o požívání jeho těla a od
puštění hříchův i pokání a tyto dvě svátosti aspoň v jiné formě,
než máme my katolíci, udržeti hleděla. Pán ]ežíš mluvil lidské
povaze z duše, když uložil vyznání ze svých hříchů a já neznám
ničeho, co by vhodněji odpovídalo hříchy obtíženému lidskému
svědomí, než přiznání se na tyto hříchy člověku, od Boha usta—
novenému a upokojení, že kámen se srdce jest svalen a člověk
že může začíti nový život, aniž by se musil strachovati před stíny
bývalých zločinů.

A vidíte, drazí, vzdor tomu, že je to výhradně skutek lásky
boží a že obtíž, jaká. je s tím spojena, je nepatrná, má toto při“
kázání naší církve, nejméně jednou do roka se zpovídati, snad
nejvíce nepřátel. Co vtom vězí? — Nic jiného, než lidskálpýcha
a lidské vášně; lidé snad věří v boží ustanovení těchto svátostí,
ale vědí, že bez polepšení není žádného pokání a bez pokání
žádné odpuštění a polepšiti se trvale nechtějí. Působil jsem na
rozličných místech tohoto království mezi Čechy i Němci, musím
však bez obalu a k vlastní hanbě co ech vyznati, že horší po
měry jsou mezi echy, než Němci a nejhorší snad v této naší
krajině, ač ovšem vím, že v posledních letech všude se poměry

náboženské valem horší a že ani tam, kdejsem dřlve byl, není
to takové, jako to ještě před pěti lety bývalo. Vítězství zednář
stva nad církví ve Francii nezůstalo bez následků i na ostatní_
země, dej Bůh, aby po světové válce bylo lépe tam i u nás.
O Francii nedá se říci, že by byla neudělala pokroku a nedá se
to říci ani o nás, ale jest jiná otázka, jest-li ten pokrok přinesl
nám poměry lepší, než bývaly, dokud víra byla ctěna atu každé
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dítě ví a vidí, že věda bez víry, pokrok bez Boha to byl, který
vytvořil ty nesnesitelné poměry. jaké vládly před válkou v každém
ohledu. Nadarmo se všeobecně nesoudilo, tak dále že to jíti ne
mohlo a že musilo přijíti to, co se dostavilo. A při tom bylo lid
stvo jako zaslepeno a tak v osidlech toho falešného pokroku, že
se žádný neodvážil vysloviti, co cítil ze strachu před pokrokářským
bičem, že totiž moderní nevěra jest toho všeho vinna a aby se
to slovo nemusilo vysloviti, protože je nemoderní a nepokrokové,
říkalo se : »to jsou poměry:, jakoby poměry neměli v rukou lidé
a tyto nebyly dílem lidským. Přísloví: »jak si kdo ustele tak si
lehnec,je tak pravdivéazřetelné,a přece mu lidé v tomto ohledu
nechtěli rozuměti a dodnes nevědí, že co si připravili, to mají.
Se svatými svátostmi k těmto dvěma spojuje se v nebezpečí
života i třetí svátost posledního pomazání, o níž snad ve zvýšené
míře platí, co o její družkách, že člověk žasne, jak je možno, že
i takový člověk, jenž se octnul na prahu věčnosti, jenž pozoruje,
jak jej ten svět úplně opouští a jak vše to, proč žil, se namáhal,
spořil, si utrhoval, proč snad zdraví, česti svědomí obětoval, mizí
mu pod rukama anení již k žádnému užitku, že ani takový člověk
sám na to nepamatuje, aby aspoň jedno zachoval, svou duši. ]e-li
jen deset procent pravdy, tak musí těžce nemocný počítati, có
kněží kážou a čemu víra učí, pak žádá to ode mne obyčejná lidská
moudrost, abych k vůli této nepatrné možnosti dal si kněze za
volati a udělal, co se dělati dá, zachoval duši, nemohu li zachovati
těla. Ale ani tolik počtářství nemají lidé a nemají odvahy, aby
své liknavé příbuzné rozhodně požádali: zavolejte mi kněze, co
mně jest po vašem: >co by tomu řekli lidé! Tolik jsem se na
světě pro vás nastaral, snad zasluhují, abyste mi věnovali tuto
chvilku vašeho pohodlí: A ti, co stojí kolem lože, neměli by
rovněž zapomínati, že i na ně dojde, i oni že tu budou tak bez
'pomoci ležeti a že je to poslední služba, kterou svým milým na
tom světě ještě prokázati mohou. Proč neposkytnouti někomu, co
nás nic nestojí, co nemůže škoditi, může však prospětiřl Vše
počká, smrt nikoli; neodkládejme.
Zbývá na'm poukázati ještě na tu poslední svátost, vlastně
spíše na to, co jí předchází a co po ní následuje, nebot poža—
davkům církve pravidelně ti, co do manželství vstupují, ještě vy
hověti se snaží. Co předchází! Ach, o tom jest bolestno mluviti.
Byly doby, kdy bylo hanbou míti nemanželské dítě neb dokonce
žíti v tak zvaném konkubinátě, zvlášť jedná-li se o osoby ženaté,
resp. vdané, ale dnes? — Dnes je ještě trochu ohledu na čest a
stud na vesnici, alevprůmyslových městech se tím lidé dokonce
chlubí.
Na rohu jedné ulice bydlí vdaná s jiným, jejíž muž v téže
ulici založil svoji domácnost rovněž s vdanou. Obce mají zákonité
právo osoby, jež činí veřejné pohoršení, vypovědíti, ale jak málo
se toho práva užívá! — Kdyby se někdo opil a nadal mocným
tohoto světa, dostane výpověd jistě, ale mravně pohoršlivý život?
— To je dnes prázdné slovo. V nynější válce jsme slušný počet
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tak zv. divokých manželství napravili, dej jen Bůh, aby, co na
praveno, také potrvalo, a přineslo těm, jichž se to týče, také
opravdového štěstí, a aby neplatilo o nich po válce, až je Bůh
zase svede, že poslední věci jsou horší prvých. Zvláště ony ženy,
jež stihlo neštěstí, že jim muž ve válce padl, zasluhují naší ve
řejné pozornosti a vlastní opatrnosti i bdělosti, by nepadly do
osidel svůdce, který by měl namířeno pouze na skrovnou onu
podporu, kterou stát ženě vyměří, a do takové domácnosti se
vplížil, aby pokračoval v tom, v čem jsme před válkou přestali,
v rozmnožování konkubinátů a nepočestných poměrů vůbec. Dej
Bůh, aby tato světová válka, jež se před očima našima právě
odehrává, stala se aspoň v tomto směru, pokud se týče rodin
ného života, očistou, a kéž by se nedotkla rodiny, této základní
jednotky budoucího pokolení, od něhož i celá budoucnost závisí!
Kéž by vychovala nám v tisícerých útrapách válečných nejen
charakternější muže, ale udělala také z těch mnohých žen, co
doma zbyly a které o velikých svízelích, jaké prodělati může ve
svém životě člověk, poměrně ničeho nevědí, lepší, věrnější, še
trnější, povinností svých dbalejší, do vůle boží oddanější, trpěli—
vější a zbožnější družky života vrátivším se naším hrdinům i pak.
když nevrátí se tito v tom stavu, v jakém odešli. Amen.
Josef Kamal.

$$$
Řeči příležitostné.

Jubilejní kázání
0 50. výroční památce velikého požáru v městě Švihově.
»Vida město plakal nad ním.c
(Luk. 19, 41.)

Jest to starobylý zvyk, že důležitá a v životě člověka památná
událost po několika letech znova se připomíná, v mysli oživuje
a přiměřeným způsobem oslavuje. Děje se tak nejen u jednotlivců
a v rodinách, ale i ve spolcích, obcích a celých zemích. Připo
mínají a oslavují se události netoliko radostné, ale také smutné,
a to obyčejně za 25, 50, 100 a více let, a roky takové jmenu
jeme jubilejní.
Také naše starobylé město má letos jubileum, ale jubileum
smutné, tím smutnější, že připadá v roce válečném, ve kterém
156 jeho příslušníků dlí daleko od domova, aby jmění, krev i_život
dali za císaře, za vlast svou. Dnes právě je tomu 50 let, kdy
město zdejší ze dvou třetin lehlo popelem, při čemž i tři životy
lidské padly za obět dravému živlu.
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Pojednání
Drazí přátelé | Má.okteré město české bylo tak často a tak
zhoubnými požáry navštíveno jako Švihov. Zvláště XVIII. století
zůstane v dějinách tohoto města smutně zapsáno; neboť v tomto
věku bylo naše město neštěstím ohně postiženo čtyřikrát.
Dne 28. února 1739 v noci mezi 10. a 11. hodinou vznikl
oheň v domě žida Davida Moisesa, kde je dnes č. 63; tenkráte
shořely tři křesťanské a dva židovské domy, pak 4 císařské koně
ležícího tam dělostřelectva.
Dne 15. října 1744 opět mezi 10. a 11. hodinou v noci vy
pukl neopatrností požár v domě Václava Maršálka, rnydláře,
a podporován prudkou vichřicí, tak rychle se rozšířil, že v půl
hodině celé hořejší město stálo v plamenech. Shořelo 37 domů
i s hospodářskými staveními, také škola, fara i kostel se zvonicí,
Z kostela jen s velikou obtíží odnesena byla nejsvětější svátost,
monstrance, dva kalichy, nějaké mešní roucho a trochu nářadí
ze sakristie; ostatní všecko shořelo. Ve zvonici, která byla vedle
kostela, nalezeno přes 40 centů roztavené zvonoviny. Veškera
tehdy ohněm způsobená škoda krajskou komisí vyšetřená a od
poškozených přísahou stvrzená obnášela 17.962 zl. — v čemž
ovšem není zahrnuta škoda, kterou utrpěly kostel, fara a škola.
Dne 22. července 1773 stříleli lehkomyslní chlapci po vrabcích
na střeše panského ovčína. Střecha jiskrou zapálená začala hořeti,
od ní chytil pak celý ovčín a odtud šířil se oheň dále do města.
Tenkráte shořelo 69 křesťanských a 15 židovských domů i syna
goga; jen 53 domy v celém městě byly zachráněny. Teprve
třetího dne byl oheň uhašen. Princ Koburský, jenž toho času se
svým plukem ležel posádkou v Klatovech a plukovník hrabě
Kolonič přiSpěli se svým vojskem městu ku pomoci.
Dne 20. května 1799 po 2. hodině odpoledne vyšel oheň
v domě č. 69, který náležel rychtáři Tomáši Voráčkovi. Stalo se
tak neopatrností Václava Voráčk'a, souseda z č. 26,kterýž přišed
do domu svého strýce a chtěje si od něho vypůjčiti něco slámy,
šel do stodoly s dýmkou, která mu spadla do hromady plev
a zanechala v nich něco ohně. Když pak on ničeho neznamenaje
odešel, vzňaly se po chvíli plevy, od nich stodola a odtud šířil
se oheň na obě strany. Shořela celá východní strana hořejšího
náměstí a v Kostelní ulici po pravé straně všecky domy až k číslu 85,
které zůstalo netkputo. Dole shořela celá Luční ulice (mimo č. 42.),
pak severni strana Zidovské ulice a synagoga. Mimo stodoly a chlévy
shořelo celkem asi 42 domů. Při tom ohni přišel o život Filip
Němec, Chalupník z Břeskovic č. 14, starý 33 leta. Přispěchal
sem na pomoc, ale v tom domě, z něhož oheň vyšel, spadl na
něho štít a okamžitě ho usmrtil dle pamětní knihy.
Nejstrašnější a nejzhoubnější požár stihl město r. 1865 dne
22. července v sobotu na den sv. Máří Majdaleny okolo šesté
hodiny k večeru. Nejspíše neopatrností vyšel oheň uprostřed
města v“čísle 43, v domku z většího dílu dřevěném, který ná
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ležel sousedu Mikuláši Sedláčkovi. Tento byl pekařským mistrem,
ale řemeslo neprovozoval. Poněvadž za příčinou žní většina lidí
byla na polích, a toho roku po dlouhotrvajícím vedru všecko
bylo uschlé a horké, rozšířilse dravý živel,podporovánjsa prudkým
větrem, na šest rozličných stran s takovou rychlostí a zhoubou,
že za hodinu takřka celé město ve 12 řadách či třídách sesta
vené, podobalo se plamennému moři. Ti, kteří byli doma, mohli
v leknutí zachrániti jen to, co se jim v tom okamžiku vidělo
nejdražším a nejpotřebnějším: děti, dobytek, peřiny a něco
prádla.
Dostavila se sice vydatná pomoc lidská se všech stran, z blízka
i z daleka, ale přišla již pozdě; nebot co rychle rozšířeným po
žárem bylo zachváceno, z toho nedalo se již nic zachráníti a proto
pamatováno na záchranu stavení posud od ohně ušetřených. V tom
ohledu počínal si na dolejším městě velmi obezřetně František
Oberster, nadporučík c. k. četnictva z Klatov, jenž dav strhnouti
střechu nárožního domu č. 16, zachránil tak célou jižní stranu
- dolejšího náměstí, mlýn, zámek se všemi hospodářskými stavenimi
a tři nedaleko na pravém břehu mlýnského potoka stojící domy
č. 3„ 4. a 156.

Na hořejším městě byl nedostatek vody k hasení potřebné;
nebot studny byly většinou vyschlé a z řeky nemohla se dová—
žeti voda úzkými, již hořícími ulicemi. Když koňák z pořičského
panského dvora dovážel vodu z řeky nahoru ulicí Ovčáckou, koně
blízkým plamenem poděšené zabočili mu na dvůr mezi domy
č. 117 a 118 tak, že chtěje svůj i_koní život zachráníti, mušil co
nejrychleji straňky přeřezati, utéci a nechati tam vůz, který i s voz-'
nicí do prachu shořel. Na hořejším městě platné služby proka
zoval Alois Můndl, c. k. aktuar z Přeštic a Vít Kníže, truhlář
z Přetína.

Pamětihodné jest, kterak byl zachráněn kostel, fara a čtrnáct
za ní stojících domků. Když ze dvou kostelů nejbližších domů,
totiž ze školy č. 74. a z hostince »u Bílého lva: č. 93 strašný
plamen vysoko šlehal, vzňal se již také jihozápadní vrcholek šin
delem pokryté věže a již hořel, ač plaménkem dosti nepatrným.
To spozorovav josef Hruška, mlynář z Lužan, vzal ihned 'vědro
vody, spěchal ve tmě na věž a tam zamčené dvéře ke krovu ve
doucíinásilím vyrazil. Poté vylezl nahoru až do báně, kde však
žádného ohně neviděl, poněvadž šindel střechy byl podbit silnými
prkny.
Aby se dostal k hořícímu místu, prorazil ve střeše otvor
lopatou, kterou mu přinesl chasník Jos. Ziegler, a vylil otvorem
vědro vody na hořící střechu, což však málo pomohlo, ježto ne
viděl, kam lije. Proto se nyní otvorem vyložil poněkud z věže
ven a hořící šindel nejprve rukama a pak lopatou odtloukal. V tom
přibyl mu ku pomoci František Kaiser, c. k. četník z Klatov.
Tento svou šavlí odsekal ostatní doutnající šindel, postavil se na
trám u jmenovaného otvoru tak, že polovicí těla vyčníval ven
a podávanou sobě vodou poléval střechu i také sebe, by tam
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v horku vydržeti mohl; V tomto nebezpečném postavení setrval
asi dvě hodiny, až veškeré nebezpečí docela pominulo. Na důkaz
uznalosti své nadlidské námahy obdržel od pana Jaromíra hraběte
Černína na přilepšenou 20 zl, které s díky přijal, ale jako pravý
lidumil ihned mezi čtyři nejchudší pohořelé rozděliti dal. _
Oheň trval až přes půl noc a v těch několika málo hodinách
způsobil takovou spoustu, že (shořelo 127 domů, škola, židovská
synagoga, 49 stodol a 100 chlévů) v celém městě ze 185 čísel
zůstalo jen 57 domů a chrám Páně.
Nejbolestnější při tom nesmírném neštěstí bylo, že rozkácený
živel vyžádal si též tři lidské životy. Byli to: Václav Drozda,
majitel domu č. 62, mistr _obuvnický, 31 let starý; manželka jeho
Marie roz. Mlynáříková ze Svihova, 25 let, a matka Anna Drozdová,
67 let stará. Václav Drozda, pokoušeje se z klenutého, ale již
hořícího chléva vyvésti ještě přivázanou tam jalovici, nemohl již
pro oheň a dým dostati se ven; posadil se tedy do nejodleh
lejšího koutka chléva a byl tam ráno tak sedící nalezen udušený.
Manželka pak a matka jeho snášely, co měly nejlepšího do vedlej
šího klenuté'no sklípku. Když pak hořící krov se sřítil a utéci jim
bránil, zavřely za sebou dvéře a tak domnívajíce se, že jsou pod
klenbou bezpečny, ubohé nejprve se udusily a když věci ve sklípku
se vzňaly a shořely, ony uprostřed nich v pravém slova smyslu
se uškvařily. (Po uhořelých rodičích zůstali dva sirotci: pětiletá
Anna a dvouletý Václav.)
Politování a přísného trestu hodna byla při tom ohni spá—
chaná krádež, kterou mnozí pohořelí přišli o šatstvo, prádlo, peřiny
a jiné drobnější náčiní, též o střižné kupecké zboží. 'Dvěma obča
nům odcizeny byly i některé stříbrné a zlaté věci. Skoda krádeží
způsobená obnášela přes 1500 zlatýchl
Uprostřed plamenů oblažiL nešťastné město svou přítomnosti
vysokorodý p. ]aromír hrabě Cernín, který procházeje se v pod
večer toho dne v sadech svého zámku blíže Chudenic, tak jak byl
pěšky spěchal do Švihova přes 2 hodiny vzdáleného. Vedle něho
dostavili se k požáru: okresní hejtman jan Trnka, purkmistr
klatovský Mat. Wisinger, purkmistr přeštický Fr. Hofmeister,
mnoho císařských a hraběcích úředníků, někteří duchovní z okolí
a nesmírné davy lidstva až na 4 hodiny vzdáleného.
Město, beztak už před tím chudé, bylo nyní na několik let
zničeno; asi 220 rodin čítajících přes 1000 hlav přišlo na mizinu.
Veškerá požárem způsobená škoda byla znalci odhadnuta na
300.000 zl. Z pohořelých bylo jen 63 pojištěno částkou 37.962 zl.
a skutečně vyplaceno jim 30.782 zl. 83 kr. Ale dobrotivý Bůh
vzbudil ubožákům mnoho dobrodinců, blízkých i vzdálených. již
druhý den ráno přivezli šlechetní Klatované několik vozů chleba
a jiných potravin; odpoledne přivezli totéž občané z Přeštic,
Vřeskovic, z. Poříčí, z Dolan, z Poleně a jiných blízkých obcí.
Týž den utvořil se také zvláštní výpomocný výbor, jenž si
vzal za úkol dary a příspěvky ve prospěch pohořelých přijímati
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a mezi ně spravedlivě rozdělovati.*) Jednatel dílem sám napsal,
dílem napsati dal a zaslal 400 prosebných provolání a žádostí: na
nejvyšší rodinu císařskou, na šlechtice a statkáře české, výborům
čelnějších měst, všem záložnám, besedám a zpěváckým spolkům
tpho času v Cechách, na Moravě a Slezsku, ano i do Vídně a
Stýrského Hradce.
Veškerá pomoc a podpora, jíž se ubohým pohořelým dostalo,
obnášela dle tehdejších cen i s penězi od pojištoven vyplacenými
56.213 zl. 55 kr. r. č., tedy více nežli šestý díl veškeré škody.
Největším dobrodincem pohořelých byl jaromír hrabě Cernín
z Chudenic, jenž daroval jim na penězích 1085 zl., 150 bochníků
chleba a 5000 stavebních kmenů z blízkého vrchu Tuhoště, které
měly cenu 12.000 zl. Z vděčnosti za to propůjčila mu obec jedno
hlasným usnesením dne 20. října 1865 doživotně bezplatné právo
honební na švihovské půdě a jmenovala ho svým prvním čestným
měšťanem.
Drazí přátelél Představte si, jak asi tehdáž vypadalo město

naše, když asi v 6 hodinách shořelovněm 128 domů, 49 stodol
a 100 chlévů. jak žalostný byl pohled na tak dlouhou řadu
spáleništ! jak dojemný, tklivý a srdcervoucí byl nářek a pláč
těch, kterým z jejich majetku, z ovoce jejich přičinění a mozolů
nezbylo nic než — tělo a duše! Vidím v duchu ty smutné
a osmahlé tváře zdejších sousedů, když druhý den s rukama
zlomenýma stáli před černými zříceninami některých svých obydlí,
bědujíce, že v tak krátké chvíli beze vší své viny stali se žebráky
bez přístřeší. A věru každý, kdo tenkráte viděl město a bídu
jeho obyvatel, musil truchliti jako kdysi truchlil Spasitel nad
jerusalemem: »Vida město, plakal nad ním.: Město podobalo se
skutečně rozbořenému jerusalemu, vněmž nebylo zůstaveno téměř
kamene na kameni. Každý musil také o zdejších obyvatelích říci,
co řekl jednou Spasitel hladovému zástupu na poušti: >Lítost
mám nad zástupem: nebot . . . nemají, co by jedli: (Mar. 8, 2.)
Oba tehdejší duchovní těšili nešťastné obyvatele v jejich sou
žení a nabádali je k trpělivosti starozákonního joba, jenž přišed
o všecko, zvolal: »Hospodin dal, Hospodin vzal: jak se Hospo
dinu líbilo, tak se i Stalo: buď jméno Hospodinova požeh'náno.<
(job. 1, 21.) Oba duchovní ve svých kázáních poukazovali ktomu,
že Bůh sesílá utrpení a kříže na hříšníky i na spravedlivé; na
hříšníky, aby je trestal a k sobě obrátil, na spravedlivé pak, aby
zkoušel jejich ctnost a stálost a dal jim jednou tím větší od
platu. »jako v ohni zkoušeno bývá zlato a stříbro, tak lidé pří—
jemní Bohu — v peci souženíc (Sir. 2, 5.). Latinské přísloví dí:
»Per crucem — ad lucem.c
praví české přísloví.

»Čím větší kříž — tím nebe blíž,<<

*) Cleny tohoto výboru byli: Frant. Klein, mistni děkan jako před
seda; Ferd. Procházka, hraběcí pojezdný jako místopředseda; jan Zápotocký,
vrchni správce panství pořičského; josef Paleček, farář na odpočinku;
Rudolf Makas, hraběcí lesní na Bělči; 'jan Till. t. č. purkmistr jako poklad
ník; Tomáš Masopust, kaplan jako jednatel; František Bayer a jan Kouřík,
švihovští měšťané.
Rádce duchovní.
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Ubozí pohořelí nastoupili ochotně tuto cestu kříže a neztrá
celi naděje v lepší budoucnost. Velikou útěchou pro ně bylo, že
jejich milý chrám Páně v tom největším nebezpečí se nalézající
byl jim zachován; nyní tím raději a tím častěji se v něm schá
zeli, aby tu Bohu sloužili, jemu svůj bol a své stesky přednesli
a od něho sílu čerpali k dalšímu nesení svého kříže. Ubozí poho
řelí uznali, že Bůh zůstává jejich laskavým otcem nejen když
dává, ale i když béře, nejen když žehná, ale i když tresce.
A když minul rok, když blížila se první výroční památka
velikého požáru v roce 1866 — v roce to válečném, zastupitel
stvo města — aby den požáru jejich potomkům nevyhaslým se
stal v paměti jejich — ve svém zasedání dne 15. července toho
roku jednomyslně se usneslo na tom, aby den 22. července, kdy
sv. Máří Majdaleny připadá, na věčnou památku jako jiný cír
kevní svátek se světil, obyvatelé ode vší ruční a potažní práce
se zdrželi, služby boží dopolední jakož i odpolední navštěvovali
a k Všemohoucímu se vroucně modlili, aby město vihov od
podobného neštěstí zachovati ráčil. (Protokol sepsaný při zase
dání městského zastupitelstva čís. jed. 305)
Mnoho škody utrpěli sousedé švihovští zhoubným požárem,
mnoho bídy a nedostatku zakusili, mnoho se pak přičiniti musili,
aby utrpěnou ránu zahojili — ale Bůh, který dopouští ale ne
opouští, je sílil, vzbudil jim mnoho šlechetných dobrodinců atak
s pomocí boží a s pomocí lidskou stalo se, že město zničené
bylo zase brzy obnoveno, na místě Švihova starého povstalŠvihov
nový, Švihov moderní, nad kterým již není třeba plakati. Kdo
znal město před požárem a viděl je potom a vidí je dnes, může
říci: »Vida město, mám radost nad ním.: )Hospodin vzal. Hospodin
dal: jak se Hospodina líbilo, tak se i stalo: buď jméno Hospo
dinovo požehnáno |<
O drazí obyvatelé města a milí krajané moji! Nezapomeňte
na své těžce zkoušené otce uznejte, co vytrpěli, co pro vás udělali,
važte si toho, co vám zanechali. Učte se od nich trpělivosti vsou
žení, zvláště v letošním roce válečném, zachovejte si jejich zbož
nost a důvěru v Boha, následujte jejich přičinlivost a poctivost!
Plňte svědomitě jejich slibasvětte náležitě každý rok den 22. čer
vence jako zasvěcený svátek, navštěvujíce toho dne dopolední
i odpolední služby božíl
Prozřetelnost boží vykázala vám na této zemi pobyt v kra
jině úrodné, bohaté na přírodní dary, bohaté přírodní krásou.
Dokažte, že si tohoto nadělení božího vážíte, že si ho také za
sloužite a proto žijte vždycky podle hesla: »Bohu ku chvále,
vlasti ku slávě !:

ČÁST PASTORAČNÍ.
Evangelia & Panna Maria.
Dle Aug. Nicolas'e podává Fr. losaphat.
(Pokračováni.)

My však pravíme krátce, že při této vzájemné zakrytosti
Maria nabývá stokrát více cti od skrytosti Ježíšovy, nežli ve své
ztrácí — a že tak, jako ježíš i ve skrytosti udržuje si celé své
božství, i Maria ve své zastíněnosti podržuje si všecko své božské
Mateřství, a tudíž i celou svoji velikost. A tato velikost je onoho
druhu, jež ničín ani zmenšena ani rozmnožena býti nemůže.
Evangelium nepraví o Marii ničeho — ani Maria sama nemluví
nic a nečiní nic po celou dobu velikého zjevení ]ežíše Krista,
když všecko kolem ní béře na něm podíl. Co však mohlo evan
gelium říci o Marii více, nežli co už řeklo ——
že totiž byla Matka

Ježíšova? A Maria sama — které slovo mohla ona promluviti,
jež byla Slovo samo porodila? jaký skutek, jaký div mohla vy
konati, kdyžtě byla vykonala div všech divů? Svatý Tomáš')
praví krásně: Maria vydala nám z plnosti milosti »Slovo tak,
jako z plnosti poznání zplozuje Otec! — A dále praví Andělský
Doktor, že Maria jest souhrn zázraků, ha je sama nejvyšší zá
zrak!*)
A nyní nechat ptá se někdo ještě, co mluvila a co dělala!
Ptinesla Slovo — Tvůrce sám stal se z ní člověkem! Slovo (dí
sv. Tomáš*) promluvila, a všecko bylo učiněno; Maria promlu
vila, a Slovo tělem jest učiněno.:
Po tom arci by každé slovo, každý úkon Marii snížil! Jedině
mlčení a skrytost hodily se pro takovou velikost, ba vyzdvihly ji
ještě výše. nechávajíce ji samotnu (onu velikost) mluviti a se
stkvěti! Kdo toho nechápe, ten nezná nejvyšší a nejhlubší vý
') Ex plenitudine scientiae eructat Pater — et ex plenitudine gratiae
Mater effundit Verbum — Maria est miraculorum compendium, et summum
ipsa miraculum — Dixit Verbum, et omnia facta sunt; dixit Maria, et
Verbum carofactum est.
*
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znam výrazu v důležitých stavech duše: mlčení! Ten nemá smyslu
pro vznešené. Tak jako Maria, když jako Panna porodila Syna
božího, musila Pannou zůstati, a také jí zůstala, a pak už nepo—
rodila, právě tak musila, jakmile vyslovila své: fiat Verbum —
a z vděčného srdce svého vylila onen chvalozpěv svůj, zůstati
panenskou, to jest neplodnou v_jakémkoli jiném s!ovu,v každém
jiném skutku. Mlčení, ukrytost — tot právě její Panenství!
Právě její Mateřství spočívá v tom, že je tak zastíněna apo—
hřížena v mlčení; vždyť děje se to výhradně k vůli jejímu Synu!
jeho právě tím staví ustavičně do světla! Svatý Tomáš praví,
že veliký přechůdce Páně, svatý Jan Křtitel a přeblahoslavená
Panna nevykonali žádného zázraku, aby pozornost lidu nebyla
rozdělena mezi více osob tak aby všichni měli OČI i uši toliko
pro Ježíše Krista.]ak pravdivým je toto slovo o přesvaté Panně,
a jak musilo jí v tomto mlčení, v této zakrytosti býti sladko,
kdyžtě právě tím božská postat' přemilého jejího Syna tím více
vystupuje v popředí! A nebylo ostatně oslaven! ]ežíšovo také
oslavou Matky jeho? Maria mlčí — ale mluví ]ežíš. Maria mizí,
ale zjevuje se ]ežíš — a vším, co ]ežíš mluv! a koná, nabývá
Matka ]ežíšova více cti a vnitřní radosti, nežli tím vším, cokoli
by sama mohla promluviti či vykonati.
Všecko, co ukazovalo světu, čím by! On, ukazovala také,“
čím Ona byla; skutek, který jeho zjevoval jako božího Syna, ne
sporně zjevoval ji jako boží Máti, každá nová vlna toho stoupa
jícího moře božství, jež měla svět očistiti, ji zdvihala apovznášela
jako archu svatosti na tomto příboji, na slitování tak bohatém.
Odtud onen hlas, jenž při pohledu na divotvory ježíše Krista ze
zástupu se ozývá: »Blahoslavený život, kterýž tebe nosil,ablaho
slavená prsa, kterých jsi požíval !cjak čestným je tento hlas pro
Marii ——
a ]ežíš

potlačuje jej, jak uvidime,

ještě z čestnějšího

důvodu. V onom nesrovnateiném spojení, v němžto stála s tímto
božským Synem i skrze přirozenost jakožto milost, i skrze své
panenství jakožto Mateřství, tak že s ním tvořila jedno jediné
Srdce, jež proniknouti měl týž meč bolestí -— co tu ještě měla
na práci, když byla Syna svého jako člo vě ka vydala a vy
chovala — leč ho v tichosti jako Boha obdivovati, a »všecky
ty věci chovati v srdci svémřc V jaké míře je Pannou! V jaké
mlře Matkou! A v jaké míře důstojnou Matkou Ježíšovou i ve
své tiché skrytosti, ve které nám ji evangelium ukrývá, a přece
tím jasněji ji ukazuje!
I samo pohanství by bylo pocítilo mravní krásu této pro
stoty Matky, jejížto jedinou ozdobou byl její Syn, a jež postrá
dalo jakékoli jiné přednosti, jen aby toto vyznamenání tím lépe
do popředí vystoupilo! Však nám poskytuje i stínový obraz jeho.
Dcera velikého Scipiona, a matka Gracchů, Cornelie, hrdinná
žena, jež si zasloužila tohoto dvojího ozáření, podivuhodná zvláště
jako matka, dostala jednoho dne návštěvu velmi bohaté a ještě
vysokomyslnější dámy z Campanie. Dáma ta měla zvláštní oblibu
nápadně se chlubiti svými předrahocennými diamanty, perlami
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a drahokamy — a tak ji také tentokráte prosila, aby ji ukázala
drahocennosti své. Cornelia neodvětila ničeho na tuto vyzývavost,
jež měla vzbuditi závist, a dělala, jakoby se jí vbohatstvírovnati
nemohla. Obrátila rozmluvn ku předmětu jinému, jen aby se do
čkala návratu synů svých, kteří právě byli na foru. Když však
se vrátili, a do komnaty matčiny vešli, řekla tato k oné dámě,
ukazujíc rukou na své syny: Hle, toť moje drahokamy— to jsou
moje skvosty!
A tak i my, ukazujíce na Ježíše v loktech Marie Panny, pra.
víme: Hle, to je jeji velikost a sláva! A evangelium, jež nám ji
nedoporučuje žádným jiným titulem ani jinou okolností, nežli
jen, že je Mátl Ježíšovou, dodává jí právě tím důstojnost o to
vyššíl
Veřejné mínění v Římě, timto smýšlením Cornelie pohnuto,
zbudovalo jí ještě za jejího živobytí sochu sprostičkým nápisem:
Matka Gracchů! — A právě tak čteme v dějinách prakřesťanství,
že Rekové, kteří úctě blahoslavené Panny tolik byli oddáni, nikdy
nepostavili na její obrazy zlatou korunu, zářlcl perlami a draho
kamy. aby na předni stranu nenapsali zlatými písmeny jediné

slovo: Theotokos, Matka boží.

Avšak tato první úvaha neluští přece ještě všecku obtíž.
Nejtemnější část tajemství, totiž chování Ježíše Krista oproti pře
svaté Panně, zůstává nevysvětleno. Že chování Marie Panny oproti
Ježíši Kristu záleželo v tom, že se stále stavěla do pozadí, aby
od něho samého přijala veškern poctu, a že evangelisté sami,
jakožto prostí a věrní malíři toho, co měli před očima, nám oba
jen tak představili, jak byli, to arci dle předcházejícího výkladu
chápeme; ale jak chceme míti vysvětleno, že tento Syn, tento
Ježíš svoji Matku, která se z lásky k němu všeho zříká, takořka
sama sebe olupnje, kdežto se okolí svému v míře až plýtvající
podává?

_

Co je příčinou této jediné výjimky zdánlivé nepřízněkMarii?
To si musíme tedy nyní vysvětliti.

(Pokračování.)

Pravoslavi.
Ill.

Duchovní semináře.
Ortodoxní vyučování soustřeďuje se v první řadě v duchovních
seminářích a akademiích. Rusko má 57 seminářů, tedy něco méně
než diecesí a čtyry akademie: v Petrohradě, Moskvě, Kazani
a v Kyjevě, které jsou vyššími theologickými ústavy s právem
promočním — nejsou však přičleněny jako zvláštní fakulty k stát
ním nniversitám. Tyto ústavy nesmí býti posuzovány dle měřítka
katolických seminářů a theologických fakult západních zemí. Liší
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se od nich podstatně zejména v příčině materiálu žáků: zde ne
rozhoduje vnitřní povolání, nýbrž ponejvíce původ z kněžské
rodiny.
Ve školním roce 1906/7 navštěvovalo počátkem roku 57 semi
nářů okrouhle 20.450 žáků, mezi nimiž byli 16.788 synové popů.
Z abiturientů téhož roku vstoupilo 977 do církevní služby jako
popové, diakoni a učitelé kostelních škol, 174 přešlo na duchovní
akademie a 667 volilo světská povolání. Roku 1912 zůstalo z 2060
abiturientů 1073 v církevní službě, 983 vstoupilo do jiných po
volání. Vedle těchto vydržuje ruská církev pro syny popů tak
zvané »duchovní školyc, které jsou přípravkami duchovních semi
nářů a odpovídají našim nižším gymnasiím. Takových škol jest
asi 200 — Roku 1906/7 bylo na niob 30.143 žáků, z nichž toliko
4773 ,nebylo z kněžských rodin.
Uplný kurs v kněžských seminářích trvá šest let, z nichž
jen dvě poslední jsou věnována theologickým studiím. Kdo za
mýšlí v theologických studiích pokračovati, jest k návrhu ředia
telství semináře odeslán do akademie.

Všechny tyto ústavy mají internáty

vydržované z většiny

státem (některé také z prostředků diecesních): pobyt v internátech
není však nucený. jejich řízení spočívá venkoncem v rukou svět—
ských. Professoři na duchovních školách jsou převážně laici, vý
jimkou kněží; jenom ředitelé a inspektoři jsou mnichové; rektory
akademií jsou sami biskupové. Pro všecky chovance těchto tří
ústavů jest předepsán zvláštní, světský stejnokroj: výchova v nich

nemá žádné zvláštní duchovní formy: obvyklé jsou pouze denní,
ranní a večerní modlitby, návštěva bohoslužeb v neděli a ve
svátcích a při císařských slavnostech. Přijímání svátostí jen jednou
v roce. Za takových poměrů nemohou se ovšem vyvinouti žádná
zvláštní duchovní povolání: většina žáků volí povolání jiná, nejvíce
učitelství. Dokonce i absolventi duchovních akademii v hodnosti
magistra zůstávají ve'stavu laickém a jako tací zastávají _místa
professorů na duchovních akademiích, nebo vstupují do světských
úřadů.
V letech 1905/7 byly tyto vyšší ústavy často jevištěm prud
kých stávek a násilností, které mnohdy i vojskem musely býti
potlačeny. Svatý synod již po léta pomýšlí na důkladnou reformu
těchto ústavů: ale marná všechna námaha, ježto v směrodatných
kruzích nemohou se sjednotiti v duchu této reformy: jedni přejí
si reorganisaci více dle vzoru katolického, druzí chtějí pravý opak,
ještě větší sesvětštění, především odstranění mnichů z řízení
a další ještě usnadnění přestupu do světských povolání.
Poněvadž většina seminaristů nevstupuje do stavu duchovního,
není divu, že v ruské církvi stále více se nedostává talentovaných
kandidátů pro kněžský stav. V mnohých diecesích ani polovina
kieru nemá úplného šestiletého seminárního vzdělání (s dvouletým
theologickým studiem l): ostatní rekrutují se z deňcientů nižších
tříd. 2 vesnických učitelů, ano i z policistů, kteří ponejvíce jako
autodidakti skládají jen jakousi liturgickou zkoušku před zvláštní
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diecesní komisí. Není proto divu, že stále hlasitější — a oprávně
nější — jsou stížnosti do vzrůstající inferiority ruského kleru.
Také o dcery popů stará se'ruská církev v pravdě mateřský,
zřizujíc »duchovní dívčí školyc, — šestitřídní s internátem. R. 1907
bylo takových škol 64 se 2 427 žákyněmi (z těch pouze 1.760 2 rodin
laickýcb). Na těchto ústavech vyučují jen učitelové. Vyšedše
z ústavu, provdávají se dcery popů převážně za popy, nebo stá—
vají se učitelkami na obecných školách. Zajímavo jest z internat
ního života, že vrchní prokurator ve své zprávě z roku 1906/7
uvádí jako zvlášť potěšitelný fakt, že chovanky nejen o veliko
nocích, ale i o Vánocích přijaly sv. svátosti.
ještě několik slov o duchovních akademiích věnovaných offi
cielní ortodoxní theologii. Roku 1907 obnášel počet studujících
862, počet docentů 119. Pri akademiích jsou dobře vypravené
bibliotheky. Protessorům dostává se bohatých stipendií k vědeckým
cestám do ciziny, ponejvíce k návštěvě protestantských universit
a vedle znamenitého platu dostávají zvláštní premie za vědecké
práce. Roku 1906/7 obnášel státní náklad na 4 theologické aka
demie více než 768.723 rublů.
jest málo známo, že počet každoročně v Rusku vycházejících
theologických děl jest relativně veliký; vnitřní jejich cena jest
ovšem různá. Některé z nich musí však býti označeny jako velmi
cenné pro vědu: tak dějepisná díla moskevského professora Golu
binskiho a biblické práce Glubokovskiho z Petrohradu. Mimo
chodem budiž poznamenáno, že jen zcela nepatrná část literárně
činných akademiků náleží stavu duchovnímu.
(Pokračování.)

Nové úkoly naši velkoměstské správy

duchoan

Píše —cu, pražský kněz. — Pokračování.

Část II.
Obory naši činnosti pastorační.

Veškerá práce knězova na prospěch nesmrtelných duší sou
střeďuje se buď ve vlastní vnitřní správě duchovní nebo v činnosti
vnější, na pohled sice nesouvisející se správou duchovní. avšak
ve skutečnosti účinně podporující duchovní život osady. Vlastní
duchovní správu vykonává kněz především v kostele, částečně
však i na faře, v osadě a ve škole. Tuto pastorační práci přímou
pak velice podporuje knězova činnost ve spolcích a činnost lite
rární. Považuji tudíž za obory naší činnosti pastorační: kostel, faru,
osadu, školu, pak spolek a literaturu; a o těchto oborech po
jednám nyní zvláště.
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1. Duchovní správa v kostele.
Jak bylo výše poznamenáno, náš lid odkazuje kněze na
kostel, tam prý jeho jediné působiště. Nynější válka také při—
vádí tu a tam do kostela člověka, jenž jindy 0 kostel nezavadil.
Jeden zajde tam náhodou, jiný pro shlédnutí uměleckých památek,
třetí by zaslechl chrámový zpěv, čtvrtý jde si poslechnout ka—
zatele, o němž něco slyšel; jiný však v rozrušení .mysli a bolu
zajde si do kostela se pomodlit, si ulevit; konečně ostatní přijdou
na pravidelné služby boží. Tak různí lidé a z rozmanitých po-z
hnutek přicházejí v městech do katolického chrámu, jejich poža-\
davky v městě, kde jest více chrámů, jsou daleko jiné než v městě
s kostelem jediným nebo na venkově. Má-li kostel našeho velko
města býti opravdu středem duchovní správy, nutno dbáti jeho
vnitřní úpravy, všimnouti si kostelního personálu, upraviti přimě
řeně dobu služeb božích, pěstovati chrámový zpěv, velikou péči
věnovati úkonům bohoslužebným, nezanedbávati mimořádných
pobožnosti místních, nevylučovati vhodných bratrstev.

Vnitřní úprava

našich

chrámů

velkoměstských

není věcí vedlejší. Mnohé chrámy jsou zároveň pomníky zbožné
a umělecké naší minulosti; nutno v nich upraviti vše podle cír
kevních liturgických předpisů a zároveň nesetříti jejich historicko
umělecký ráz. K tomu ovšem jest nepostrádatelná znalost umění
i liturgických předpisů u správce kostela. Bohužel tato znalost
přenáší se u nás ve veliké míře na konservátory, skoro vesměs
laiky, jimž svěřena téměř neomezená moc v úpravě kostelů. Jistě
spravedlivý jest požadavek, aby se kněžstvu dostalo dostatečné
výchovy umělecké,*) a aby správce kostela mohl v každém pří
padě prováděti liturgické předpisy. Kde kněz má péči 0 dům
boží a umělecký vkus, tam ovšem vše snadno se vykoná a kostel
svou úpravou nutí ke zbožnosti. Nechci o podrobnostech se ro
zepisovati, vždyť bylo o nich pojednáno právě při posledních
poradách vikariátních.**)
Přední ozdobou každého chrámu jest čistota, a o tuto i po
řádek v kostele pečuje za dozoru farářova kostelní personál, jemuž
musím věnovati několik poznámek.

Personál

kostelů velkoměstských

tvořívedle

ředitele kůru a varhaníka zpravidla dva kostelníci, tak zv. svíčková
žena a tak zv. měchošlap. Ve venkovských kostelích jsou tyto
osoby přímo a skoro výlučně podřízeny faráři, v Praze však jsou
téměř de facto nezávislé od faráře; pražský farář nemá práva
ani“ ustanoviti si svíčkovou ženu, tím méně kostelníka nebo do
konce ředitele kůru. Důsledky tohoto poměru jsou snadno po
chopitelné. Záleží tedy ponejvíce na dobré vůli tohoto personálu,
na jeho vzdělání a finanční pohotovosti, zdali pečuje 0 kostel ve
*) Srv. Šittler: >O církevním umění a péči o jeho památkyc, str. 7.
**) Poukazuji ke zdařilé a instruktivní přednášce dra. Karla Forsta,
kaplana u sv. Haštala v Praze, jež by měla býti publikována.
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smyslu duchovního správce. Některá beneíicia poskytují perso
nálu kostelnímu znamenité příjmy a pohodlí, jiná však nemají
proň ani nejnutnější výživy. Kostelníci jsou ustanovováni bud
nahodile nebo z měchošlapů, až na malé výjimky nemají zvlášt
ního vzdělání neb průpravy liturgické, zájmu 0 kostel u mnohého
není tolik jako o jiné záležitosti. Kostelní náš personál nemá za
ručené pense, zpravidla nemá vedlejšího zaměstnání a proto od
kázán jest hmotně na kostel. V menších osadách pak docházívá
po obřadech k trapným scénám mezi kostelníky a stranami 0 po
platky štolové. Varhaníci zase mívají vedlejší zaměstnání, jemuž
někde musí ustoupiti doba služeb božích. Finanční a kulturní po—
stavení personálu našich kostelů volá po přiměřené úpravě, právě
tak jako právní poměr těchto osob k faráři. Znám na př. praž
ského kostelníka, jenž má absolvovanou nižší střední školu, zná
dostatečně několik řečí, vyzná se dobře v liturgii i umění, a od
mnoha let pečuje s láskou 0 kostel, jemuž jest přidělen, ačkoliv
místo toto neposkytuje mu ani dostatečných prOStředků k výživě,
a ve stáří bude bez pense i pomocí. Ovšem nutno zase potvrditi
pravý opak nejednoho kostelníka neb zřízence jiného většího
města. Jsouť i kostelníci zámožní a majitelé domů, bez studií
a zvláštních zásluh 0 kostel.
Myslím, že v této otázce mnoho by mohla vykonati svor
nost velkoměstského duchovenstva, společný zájem o svěřený
chrám a jednotný postup. Není míněno tu rozdvojení duchovní
správy a kostelního personálu, nýbrž naopak vzájemné sblížení
se a jednotná péče 0 kostel a jeho svatost. Kde duchovní správce
jest si vědom svých povinností i práv, osobně dohlédne na vše
v kostele a vychová si kostelní personál aspoň do té míry, aby
všude byla čistota a pořádek zachován, aby duchovní správa
v kostele nebyla znesnadňována, a aby nedošlo k důsledkům,
k jakým se tu a tam přichází- při generálních neb vikariátních
visitacích.

Chrámový

zpěv jest též důležitou podmínkou zdárné

duchovní správy v kostele. Nechci se tu šířiti o druzích zpěvu
kostelního a jeho provádění, jen některé poznámky uči'ním. Pro
náš liturgický zpěv jest jistě směrodatoým časopis »Cyrillc, jenž
se všude odebírá, ale čtou také tento časopis kněží duchovní
správy a ředitelé kůru? A čtou li, řídí se jeho pokyny? O zpěvu
lidovém v kostele jest známo, jak jest české duši milým a hle
daným. Bohužel není jednotného zpěvníku v kostelích jediného
velkoměsta, není jednota ve zpěvu školních bohoslužeb, mladší
generace nezná krásných našich písní. A přece v této věci mohla
by býti jednota a úspěch v našich velkoměstech, vždyt lid i děti
těší se na zpěv. Mám uváděti na doklad známé věci? Na koledy
školních dětí u sv. Štěpána těší se lid; známé jsou pěvecké vý
kony žactva reálky holešovické a Cyrilské Farní jednoty na Král.
Vyšehradě, pod vedením kanovníka V. Můllera. V Týnském ko
stele i jiných tak rád a nadšeně zpívá lid mešní písně a staro
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bylé písně české »Hospodine, pomiluj nyc a »sv. Václavec. Zpěv
kostelní miluje naše veřejnost, proto bývají kostely přeplněný,
když bylo v novinách oznámeno, že v kostele budou významné
zpěvy. Zpěv nesmí scházeti v našich kostelích, jemu musí býti
věnována náležitá pozornost duchovenstva—; zpěvem chrámovým
nejeden vlažný katolík bývá poután k Bohu i knězi. Kéž dostane
se nám brzo jednotného zpěvníku, kéž cyrillské jednoty obnoví
lásku ke kostelnímu zpěvu.

D 0 b a slu ž e b božích rozhoduje velmi mnoho o návštěvě
kostela. Uvedu některé příklady: Vjistém pražském kostele byla
první mše sv. v 6 hodin a druhá v 10 hodin. Při ranní konávala
se exhorta prázdným lavicím; i přeložilo farní duchovenstvo tuto
mši sv. na osmou hodinu, a návštěva byla ihned četná. V jiném
kostele přeložili ranní mši sv. 2 šesté hodiny na půl sedmou ho
dinu, a kostel si vyprázdnili. jistý zbožný katolík pravil: »Kde
chce farář vyhnati lidi z kostela, nechť nedodržuje hodinu služeb
božíchlc jest jisto, že hodina služeb božích jest rozhodující, a že
nutno přesně začínati v dobu stanovenou. Nelze a priori stanoviti
dobu služeb božích, dlužno přihlížeti k mnoha činitelům: obyva
telstvu, umístění kostela, době roční, jednotlivým pobožnostem,
dlouhému zvyku.
Na příklad ranní mše sv. 5 exhortou se slouží ve více ko
stelích velkoměstských (pražských) již v 6 hodin; poněvadž mnozí
přistupují k svatému přijímání, a služebně později nemohou.
V 7 a v 8 hodin bývá tichá mše svatá, pak zpívaná v 9 nebo
v 10 hodin spojená s velkým kázáním. Odpoledne mezi 2.—4. ho
dinou bývá sv. požehnání. A zkušenost učí, že při tiché mši sv.
bývá někde více lidí než při ranní, že skoro nikdo nemůže býti
na velké mši sv. a na kázání zároveň přes 11/2hod"ny, že odpo
lední pobožnost jest slabě navštívená. Pro dobu válečnou bylo
doporučeno Jeho Eminencí konati kázání odpoledne, respektive
k večeru a rovněž tak sv. požehnání. A výsledek potěšitelný se
ukázal. Podle mého názoru bylo by záhodno správně určití ho
dinu nedělní mše sv. 5 exhortou, a to podle místních poměrů
a v dohodě s osadníky; tato mše sv. i s exhortou a sv. přijí
máním pak netrvejž déle než hodinu.
V mnohých kostelích jistě »šestác se neosvěďčuje pro velko
městské obyvatelstvo, zvláště tam, kde v blízkosti jest jiný kostel
se stejnou dobou bohoslužeb. Velké kázání ve spojení se zpívanou
mši sv. nedoporučuje se z důvodu uvedeného. Osvědčila se doba
večerní zvláště v době zimní, neboť lid k večeru přichází do ko
stela a “celá pobožnost netrvá déle než hodinu. Bohužel tu a tam
.zaslechneme již nyní z úst kněze touhu po starém řádu, po ká
zání _dopoledním,-aby odpoledne bylo volné pro procházku.
Dobu tedy dlužno opatrně a správně stanoviti a pak dopo
ručuje se jí neměnitif)
*) Zamlouvá se mi pořádek služeb božích nyní zavedený na př. na
Smíchově a přibitý u vchodu do kostela, takže si ho musí každý všimnouti.
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Konečně ve městě jest nutno přesně dodržovati stanovenou
\dobu bohoslužeb; zdá se to maličkostí, ale má veliký význam
pro návštěvu služeb božích. Pražský a vůbec velkoměstský člověk
má vždy spěch, každou minutu rozpočtenu, a proto musí i kněz
se akkomodovati, přesně začínati i končiti pravidelné služby boží.
V této věci může duchovenstvo velmi účinně podpořiti svou ko
stelní návštěvu, zřekne-li se vlastního pohodlí a obětuje se zájmu
duší svěřených.
Považoval jsem za nutné zmíniti se o uvedených věcech dříve
než pojednám o vlastních úkonech naši duchovní správy v kostele.
Nyní tedy Všimněme si, jak pečuje náš velkoměstský duchovní
o salutem animarum v kostele: mší svatou, kázáním, zpovídáním,
mimořádnými pobožnostmi.
(Příštědále.)

Z chudinství farního.
Napsal dr. Karel |.. Řehák. _- Pokračování.

lll. Chudí nestydatí.
1. Bylo v zimě, v neděli večer. Venku tma, plískanice, bláta
po kotníky. Tehdy byl jsem farářem v předměstí Prahy.
Zazvonil někdo u dveří farních. Kdo přichází?

-Paní Ježková prosí, abyste ji přišel zaopatři

tic

>Ale vždyť jsem ji již zaopatřil, teprve před několika dny.:
»je ji zle, a přeje si ještě jednou svátosti přijati. .
»Přijdu. Ale v tomto hrozném počasí ne pěšky. Řekněte,
aby požádali pana souseda Bláhu, by pro mne přijel. Kočí má
dnes volno, a za nějaké zpropitné rád přijede. Pan Bláha, jako
obyčejně, zajisté rád svolí.:
Odešel posel, a nevrátil se více. Druhého dne odpoledne,
kdy zatím cesta poněkud oschla, vydal jsem se k nemocné, asi
půl hodiny cesty vzdálené, pěšky, abych zvěděl, co se stalo.
Nemocnou zastihl jsem samotnou v domě. Muž bezstarostně
někam odešel, dětí neměla, a služebné pracovaly kdesi venku.
Když jsme se pozdravili, řekl jsem: »Proč pak jste pro mne
včera neposlali povoz? Vždyť byla včera cesta tak hrozná, a malé
zpropitné kočímu bylo by to spravilo.<
Nemocná dala se do pláče, a řekla: »My máme peněz ve
šporkase dost, ani jich neutrácíme. Ale ten můj muž je takový
lakota, že mu pro mne každého krejcarn je líto. Nechal by mne
i zemřít beze vší pomoci, jen aby nemusel měšcem hnout. :
Asi za týden babička své utrpení dokonala, a vdovec po ní
přišel vyjednávat pohřeb. Řekl jsem: »Máte usedlost, zahradnickou
živnost a dost peněz ve šporkase. Budete tedy platiti jako každý
jiný usedlík; a sice zapravíte zde všecko: Pro mne, pro ředitele
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kůru i jeho zpěváky, pro kostelníka s ministranty, pro zvoníky
i od zvonů.:
>To by bylo ale moc,- namítal nesměle.
»Já vám nevěřím, že byste se se všemi lidmi při kostele
řádně vypořádal, když vám bylo líto dáti několik desetníků ko
čímu, aby mne k vám dovezl, a já mohl bez nasazení svého zdraví
dlouholeté družce vašeho života v nejtěžší době jejího života po
mocí duchovní přispěti. Zdá-li se vám ale pohřeb drahým, můžete
ho míti i docela zdarma, co snad vám bude nejmilejší. Přivezte
nebožku ke kostelu, a tam jí posloužíme jako každému jinému
chudasovi všemi modlitbami, jaké se i u bohatých konají, toliko
beze vší zbytečné okázalosti, a nebudeme na vás chtíti ničeho.:
To se ale dědkovi přece nezdálo. Obával se, že by mu to
kde kdo známý měl za zlé, a pro lakotu i vynadal. Zapravil
tedy slušný pohřeb, tězce louče se se svými Zlatníky. Vytrestal

jsem ho aspoň takto za jeho lakotul
Však to byl také povedený mužík! V zimě, když v zahradách
bývá méně prací, nechával si dříve obličej po několik neděl zarůsti,
oblékl na sebe zalátovaný, starý zimník, posadil na hlavu ošuntělou

čepici s ušima a vycházel do Prahy — na žebrotu!
Věděl již
o ušlechtilých, lehkověrných dobrodincích, kteří vidouce schátralého
starce žebroniti, často dosti štědře bo obdarovali. Ale i kdyby vždy

a všude nepochodil? Vždyťprý mení chutnějšího

nad vyžebraný, když mu kdo uvykllc

chleba

2. Když jsem nastoupil službu faráře u sv. Ducha, počala ke
mně chodit prosit stařena, jež o sobě tvrdila, že je jí ——
deva

desát

šest

roků.

Rekl jsem jí, že může ke mně přicházet

každý pátek na oběd. Přišla několikrát v pátek, a obdrževši po
polévce čočku s vejcem nebo kyselou okurkou, počala blahořečit:
»Ach zlatá čočička! Mám dost na polévce, a tuto vezmu si do
hrnečku s sebou!
Fo několika pátcích ale přišla o své újmě v pondělí, jiný
týden zase v úterý; zprvu v poledne, a pak přicházela třebas
o druhé nebo o třetí hodině. Řekl jsem jí: >Nemohu k vůli vám
nechati topiti celé odpoledne, a se studeným jídlem by vám asi
nebylo poslouženo. Choďte v čas polednílc
Ale babka vedla si svou dále. Tak jsem nařídil hospodyni:
»Přijde-li babka pozdě, “nedávejte jí více ničeho teplého, ale
krajíc chlebalc A tak se i stalo — ale jen jednou; pak začala
chodit zase v poledne.
“'
Byl tučný čtvrtek. [ přišla babka v poledne, beze všeho po
zvání. ]ářku :BBabičko, vy jste si to dnes nějak zmátla. Na čtvrtek
jsem vás nikdy nezval..
Na to ona směle: >Vždyť jest ale dnes tučný čtvrtek, a tu
bývá hostinka. Přece mne nevyženeteřc
]ářku: »Babkol ted toho mám ale s vámi právě dost. já—
žádnou hostinku vůbec nestrojím ani pro sebe, a tím méně pro
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vásl Když jste tak neomalená, tedy ihned odejděte, a vícekrát
mi do domu nechoďtelc
Odešla váhavě. Dalším pak šetřením o ní jsem zvěděl, že
dělá se všudy starší, aby spíše ku milosrdenství pohnula; zjistil
jsem i listy úředními, že jí bylo o celých deset let méně! Také
neprozradila, že má statného, svobodného syna v prostředních
letech. jenž by jí byl mohl dobře uživit, kdyby byl chtěl — po
ctivě pracovati! Ale ona vychovala si ho tak, že často seděl pro
krádeže a jiné neplechy; a když vyšel z vězení, chodil k matce
— pro podpory a lepší najedení, jež ona mu svou žebrotou sku
tečně opatřovalal Ze byla stará, leckterá kuchařinka uschovala
pro ní ze svého tu kus pečínky, jinde kus koláče nebo buchty
a hrnek dobrého kafíčka! Tolik vychvalovanou čočku, dobře vy
maštěnou i vypravenou, vůbec ani nejedla, ale — zahazovalal
3. Doporučovala se stálé podpory u konference sv. Vincence
babka, jež byla sice při letech, ale se svou hůlčičkou vykračovala

si velmi statečně. Výborně uměla fňukati

a naříkati,

a to

jednoho mladšího, méně zkušeného člena naší konference přimělo
k tomu, že ji vřele ku stálé podpoře doporučil.
Dostávala podporu více neděl, až měl jsem příčinu na babku
a její poměry lépe se vyptati. Idověděl jsem se zkrátka toto:
Má syna, jenž má v kraji pěknou chalupu s polmi, a provozuje,
zejména v zimních měsících, i řemeslo, při němž, jsa dovedným
truhlářem, zcela dobře si stojí. I přijel matku svou do Prahy
navštívit, a prosil ji: »Maminko! pojďte se mnou k nám, a ne
potulujte se tu mezi cizími lidmi, jako byste nikoho neměla.
Dohlédnete nám na ty naše caparty, aby nepřišli k úrazu, a také
nás při pracích naších nezdržovali; a dáme vám všecko, co jen
budete potřebovath Ale babka nešla.
Měl jsem za to. že snad by k synovi šla, ale že bojí se
spolužití s jeho manželkou a proto nechce se k němu odstěhovat.
Ale brzo po synovi dostavila se k babce sama snacha, a prosila:
»Babičko, zvu vás upřímně, a prosím vás i se svým mužem,
abyste se k nám odstěhovala. Vždyť jest to pro nás vlastně
hanba, že vás necháváme mezi cizími lidmi. Jste posud statná,
ale prací na vás nežádáme žádných. Jen tolik vás prosíme, abyste
nám pomohla ty naše maličké zabaviti i obhlídati, aby nepřišli
k úrazu. A my vám milerádi dáme všecko, co budete potřebovat!
Tak přece jen přijměte pozvání naše. Vždyť jsme přece jedna

rodinala

Ale babka ne a nel Dověděv se o těchto poměrech od lidí
úplně věrohodných, rozhodl jsem: )A teď babko dost a ne dáleí
My tě máme podporovat a jiným chudým podpory ujímat pro
tvé ——mlsáctvířc

Ano, mlsáctvíl Také ona měla známé kuchařinky, jež jí různé
pamlsky dodávaly, začež ona donášela jim milostná psaníčka
i milé vzkazy, lichotila dárkyním, a na ten trochu rosolky i do
lotynky vymámila zase na jiných dobrodincích. Kde pak by tak
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při dětech bylo, a i kdyby to byli vlastní vnoučkové její, a ro
diče

jejich!

—

4. Hrával blíže městské brány na kolovrátek starší muž, ma
jící oči vyteklé. Průvodce můj, zámožnější, říkal: »Slepec, tot
rodilý žebrákh I dával mu vždy desetník almužny, a já aspoň
několik krejcarů. Chodivali jsme kolem jeho stanice po několik
roků, až dověděli jsme se o něm zajímavou zprávu.
Měl dceru, která se provdala za úředníka, dobře postaveného,

a té dal věna —-osm tisíc zlatých!

Zet jeho styděl se za žebrotu tchána svého a žádal ho:
»Tatínku! nechte již toho vyhrávání, a přestěhujte se k nám.
Dáme vám, čeho potřebujete. Pán Bůh dal nám tolik, že nám
všem na živobytí stačííc
>Ne, ne, dětí,c bránil se staroch; jen si nechte, co máte; já
si na své živobytí vydělámlc
Ale brzo nevydělával; věc dostala se do novin; a pak místo
desetníků a krejcarů sypaly se naň posudky málo lichotivé. Za
málo dnů ze svého vycpaného trůnu, pohodlně před kolovrátkem
umístěného, zmizel na vždy!
5. Často pěkně se pražské obci odvděčují chudí za dobro
diní. Vrchní řiditelství chudinské mohlo byo tom vypravovati
celé kroniky. Přicházejí tam příslušníci ani ne tak prosit, jako spíše

si poroučet! »já jsem magistrackej

; chci míti živobytí;

chci míti podporu !: A když mu nabídnou denně výdělek dvou
korun, počne mnohý uraženě láteřit a bývá třeba z úřadu i násilně
ho vypraviti. Bývají tam na stráži dva městští hasiči, kteří zbuj
níka, když nechce dobrovolně odejít, strkají do připraveného tiu
tráluc, totiž přenosné košatiny a dopravují ho dle potřeby do
»ňšpankyc, čili městské věznice pod Emauzy anebo na policii.

6. Kdyžr. 1890vzáří byla veliká

povodeň

v Praze,

a skoro celé židovské město, tehdy ještě vysokým, pevným ná
břežím proti rozvodnění Vltavy nechráněné, bylo vodou zalito,
vystěhovala obec chudinu, v zatopených bytech bydlivší, do státní
trestnice u sv. Václava, odkud krátce před tím byli trestanci pře
vedení do nové trestnice na Pankráci. Chudí si ve staré trestnici
brzo počínali jako doma. Vysazovali okna i dveře, bourali kamna,
a co se dalo, odnášeli odtud na prodej, aneb upotřebili sami. Vy- '
pudit se odtud po dobrém nedali. Odešli teprve po přísném za
kročení policie!
' 7. Podobně se dělo, když město zakoupilo domy ve starém
židovském městě ku rozbouránía znovuzbudování. I poskytováno
tam zatím přístřeší takovým, kteří si byt opatřiti nemohli, aneb
-— nedbali.

Když měl býti jeden dům již bourán, dostal takový nájemník,
jenž žádné činže městu neplatil, nařízení, aby byt vyklidil. Ten
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ale se rozsatanil a křičel: »Cožeř Já že mám odtud odejít? Kam
půjdu? Ať mi dá majistrát byt a dá mne do něho přestěhovat
jinak_ se nestěhujilc
Cinži v domě k bourání určeném, měl jen nepatrnou; ale ani
té neplatil. A domácí pán, »magistrátc, měl mu dáti i nový byt,
i dáti tu ušlechtilou duši ještě zdarma přestěhovat!
Prohlásil, že stěhovat se nebude a také se nestěhovall Přišli
pokrývači a počali rozbírati střechu na domě, takže začalo do
domu pršet. Nájemník dělal, jako by se ani nechumelilo, ani ne
pršelo. Přišli dělníci, vysadili mu dvéře i okna, aby ho spíše
z bytu vyklidili ; ale on nedbal. Rozložil postele, součástkami za
hradil okna a klidně spal dále na zemi. Teprve, když zedníci mu
trhali strop nad hlavou a rumy se naň sypaly, s proklínáním' skrýš
svou opustil!
8. Jiný domácí, nemoha od nájemníka—neplaty činže obdržeti,
rozhodl se, že mu dá dobrovolně deset korun, aby mohl dáti
jinde na závdavek, jen aby se mu konečně z domu vystěhoval.
I odstěhoval se skutečně.
_
Domácí pán ten měl ale dům i na Zižkově. Druhého dne,

když se byl, jak se domníval, svého odporného nájemníka zbavil,
přišel domovník jeho domu na Zižkově, a hlásil: »Milostpane,
pronajal jsem prázdný byt, a tuhle odevzdávám přijatý závdavek
desíti korun.
»A jak se jmenuje ten nový nájemníkřc
»Jest to dělník Václav Kokrha.:
>I aby do něho tisíc láterlc zasoptil pan domácí. »Chlapa
z jednoho domu svého vystrnadím, i závdavek jsem mu dal, aby
se mi z domu vystěhoval; a on nastěhuje se do mého domu
zase jinde!
9. Přišel do farní kanceláře smělý muž a předložil mi žádost
za udělení chudinské nadace, založené od císaře Ferdinanda, jež
spojena jest s povinností, by užívatel každodenně při mši svaté,
ve velechrámu sloužené, určité modlitby konal. Žádal na mne,
abych mu stvrdil, že jest »dobrým katolíkem, doporučení hod
nýmc. Poněvadž jsem ho jaktěživ, neřkuli u stolu Páně. ale ani
v kostele nespatřil, doporučení ovšem jsem odepřel. Za to mi
vynadal a vyhrožoval, kterak mi zasolí u generálního vikáře tak,
že budu muset z fary!
Jemu podobnou jest i manželská polovice jeho. Domáhá se
podpor kde může, a pak chodívá do vinárny — na posnídankul
Z íary jsem k vůli nim ovšem neodešel, ale šel z ní on sám,
vyvedený strážcem bezpečnosti!

10. Pěkný kousek prosebníka jest také žid Isák.

Sloužil

při divadle, kde měl měsíčně 35 zlatých; za zvláštní posluhy
dostával ještě 5 zlatých, a mimo to podporovala ho bohatá ži
dovská obec 15ti zlatými měsíčně. Kromě toho dostával od ži
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dovských vyvařovačů vjatkách
kusy masa a knedlíky, jichž
A přece ještě i žebral i také
tolik špíny a smradu, že se

museli i švábi vychclpatlc

tolik zbytků od jídel, že děti jeho
nemohly zmoci, házely na kanál.
kradl! V bytu pak jeho shledáno
navštěvovatel vyjádřil: »Tam by

(Příštědále.)

Z kruhu čtenářů časopisu „Rádce Duchovní“
došly Zemské úřadovně pro král. České Vdovskeho a sirotčiho pomocného
fondu veškeré ozbrojené moci v Praze následující další dary:

josef Novotný v Šemanoviclch 2 K, M. Pav'llk v Kroměříži 2 K,
]an Novák v Brloze 8 K, František Hruška, farář v Kžakově, 2 K,
Alois Sígl, kaplan v Rostokách, 1 K.

*
ZPEVNIK

'

PRO SPOLKY KATOLIGKÉ
vydala:]ednotaKatolických
Tovaryšůc

v Praze péčí dp. Čumpelíka.

Zpěvník vázaný stojí 1 K 50 11;

přivětšíchobjednávkáchsleva.Objednávky

u p. V. Kptrbv

neb v Jednotě Katol. Tovaryšů v Praze 1., č. 209

Na podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. SI.), které roz.
prodává za cenu 1 hal. kus při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělovánl.

LISTY HOMILETICKÉ.
Homilie na neděle v postě,
jež napsal ]er. Bono m el li, biskup Kremonský. Dle vlašského
originálu upravil dr. Fra ]o s ef Me r gl.

Neděle první v postě.
Evangelium sv. Matouše kap. 4. v. 1.—11.

Dnešní sv. evangelium vypravuje nám událost, vlastně tři
události velikého významu. Vidíme Spasitele na prahu veřejného
života, an k našemu poučení a útěše zápasí s ďáblem, se svým
i naším úhlavním nepřítelem. Dříve však, než přistoupíme k vý
kladu dnešního svatého čtení, předešla několik poznámek.
' Především nutno míti na paměti, že Ježíš Kristus jest, dle
slov sv. Pavla, onen druhý Adam 5 nebe přišlý, který napravil,
co první Adam svým pádem pokazil. Jako totiž první Adam po
droben byl v ráji zkoušce, ve které si měl zasloužiti všecky mi
losti, jimiž ho Stvořitel obdařil, tak podvolil se i druhý Adam
zkoušce na poušti. První Adam uvrhl svým pádem sebe a veškeré
pokolení lidské v otroctví ďáblovo; druhý Adam, Ježíš Kristus,
začal vítězstvím nad ďáblem naše vykoupení a dal nám zároveň
naučení, jak máme bojovati s tím odvěkým nepřítelem lidstva
a jak vítěziti nad ním.
Dále nelze přehlédnouti, že ďábel přes všechen svůj ostro
vtip nezná a nemůže znáti naše myšlenky a cítění, to je známo
jenom Bohu, který zpytuje ledví i srdce lidská. Ze zevnějších
známek může sice s větší nebo menší pravděpodobností tak či
onak předpokládati, ale s jistotou myšlení uhodnouti nedovede
nikdy. Mimo to uvažme, že ]ežís Kristus je nejsvětější Pán. Nenít
na jeho duši, není na jeho těle ani stínu po onom osudném dě
dictví Adamově, ani stínu vášní nebo žádostivosti nezřízené, vše
v něm je souladné, svaté. Pokušení připustil jen zvenčí, jak dí
sv. Rehoř Vel. (Horn. 16. na evang.) Je zajisté Spasitel náš jako
světlo okaOpené tmou, která nikdy světlem proniknouti nemůže.
Rádce duchovní. '

17
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Konečně zasluhuje zmínky marná snaha racionalistů vymítiti z evan
gelií toto pokušení Páně. Renán považuje je za výplod obrazo
tvornosti učedníků Spasitelových; Theodor Mopsuestenský je má
za jakési vniterné vidění ježíšovo, které evangelistové vypravují
jako skutečnou událóst; Herder soudí, že tím pokušitelem byl
nějaký lstivý fariseus vyslaný od nejvyšší rady židovské, aby od—
vrátil Pána Ježíše od jeho poslání; Schleiermacher vidí zde ja
kési podobenství, které vypravoval Pán posluchačům svým, aby
je poučil, jak se má pokušení přemáhati. David Strauss bájí cosi
o legendě, vztahující se na pokušení Adama a Evy, Abrahama
a lidu israelského na poušti. — Marná práce. Vypravování sv.
evangelia obstojí vůči každé kritice. (Viz Didon: Ježíš Kristus
sv. 1. kap. 3.)

Toto pokušení Páně, jak je vypravují tři evangelisté, událo
se brzy po jeho křtu v ]ordaně, když byl Bůh Otec sám jej
prohlásil svým Synem a předchůdce >beránkem božím, který
snímá hříchy světa.
Po tomto delším úvodu přistupme k výkladu jednotlivých
oddílů dnešního sv. evangelia.

Pojednání
»ježíš byl veden na poušt od duchac.
Poušť, samota působila vždy jakousi přitažlivostí, velicí mu
žové v samotě pouště připravovali se na úkol životní. V samotě,
daleko od hluku světského povznáší se mysl k Bohu, očišťuje
se a utužuje k bojům i sebe prudším. Mojžíš, Eliáš, Jan Křtitel
a jiní vycvičili se na poušti pro své povolání. Tak i Ježíš Kristus
»veden byl od (svého božího) ducha na poušťc, když byl opustil
po svém křtu Jordan. Toto místo, zvané Quarantania, nachází se
nedaleko jordanu u silnice vedoucí do ]erusalema, několik kilo
metrů od Jericha; je plno jeskyň a skalních rozsedlin a sluje
podnes »místem pokušení Páně-.
A proč se odebral Pán ]ežíš na poušť? Bylo to nutno, aby
o samotě se modlil, roziímal a tak se připravoval k životu veřej—
nému, ku svému nebeskému poslání? Rouháním bylo by, domní
vati se něčeho takového. Vždyť Pán, jakožto Bůh, stále se kochal
svým zrakem duševním ve světle vlastní blaženosti a srdce jeho
stále se stápělo v oceanu vlastního božství. Co tedy hledal na
poušti? Nikoliv klid, nýbrž boj a to boj vítězný. Proto šel na
poušť Spasitel náš, aby nám věřícím do paměti vštípil toto dvojí
naučení: jak potřebna je modlitba, půst, mrtvení sebe a jak lze
přemoci nepřítele pekelného. Evangelista praví totiž dále:
>Pán ]ežíš byl veden na poušť od ducha, aby pokoušen byl
od ďábla.: Od koho? Od ďábla. — je nemálo těch za našich
dnů, kteří při slově »dábelc se pohrdavě usmějí a mají nás za
obmezené, protože prý věříme zastaralým báchorkám o ďáblech
(čertech). Leč nechme je :osvícencec. My víme — a to nám
stačí — že od první stránky I. knihy Mojžíšovy až do poslední
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písmeny zjevení sv. jana mluví písmo svaté o andělích dobrých
i o andělích zlých, o ďáblecb. My víme, že celé to velikolepé drama
zjevení božího, které počalo v nebi a pokračuje i skončí zde na
zemi v den poslední, není nic jiného, než otevřený obrovský boj
mezi Kristem a satanem, mezi anděly dobrými a vyvolenými
“božími a mezi družinou d'áblovou. Nechceme zde dokazovati
jsoucnost andělů zlých aniž původ zla na světě, tvrdíme pouze,
jak nás tomu víra učí — at je to vhod nevěrcům nebo ne —
že jsou ďáblové a že veškeré lidstvo vždy a všude věřilo i věří
v jsoucnost duchů zlých. Ostatně dnešní t. zv. spiritismus, ne
hledě k jeho šarlatánství, namáhá se, seč jest, aby dokázal jsouc
nost »duchůc.
jak dlouho zůstal Pán ježíš na poušti? Evangelium praví, že
»čtyřicet dní a čtyřicet nocíc. A co dělal tam tak dlouho? Za
jisté, že se modlil a rozjímal o velebnosti svého otce nebeského
a kořil se jemu. Ale evangelium dí pouze, že se :postilc. Dle
všeho postil se Pán úplně, tak že nič-eho nejedl ani nepil., Tak
postil se Mojžíš i Eliáš, tak i Spasitel posvětil čtyřicetidenní půst.
jest zajisté půst pokáním za hříchy spáchané, jest nejvhodnějším
způsobem sebezapírání, jak je žádá sv. evangelium. Půst drží na
uzdě žádost těla, krotí náruživosti, povznáší mysl ku věcem ne
beským, ku poznání pravdy“ božské a je tak nejvěrnějším prů
vodčím každé ctnosti.

Ku konci tohoto čtyřicetidenního tuhého postu pocítil Pán
z vlastní vůle hlad a tudíž potřebu jídla. »Potom zlačnělc, praví
sv. evangelium. A co následovalo? >I přistoupiv pokušitel, řekl
jemu: »jsi-lí Syn boží, rci, at kamení toto chlebové jsou.< Kdo
jest ten pokušitelř Patrně je to týž ďábel, o němž svrchu je řeč. —
A proč se jmenuje »pokušitelřc Protože pokoušel první rodiče
a svedl je, protože stále pokouší a pokoušeti bude až do skonání
světa. Proč však anděl ten padlý Člll ďábel úklady strojí a snaží
se sváděti všecky lidi? Z jakého důvodu' provádí to své — ani
nevím, mám-li říci: tolik bezbožné nebo tolik blbé dílo? Proto,
že nenávidí Boha, svého přísného soudce a ještě více ježíše Krista,
Syna božího.
jest pravdě podobno, že Bůh stvořiv anděly sdělil jim všem
tajemství vtělení Syna svého, které mělo se uskutečniti v plnosti
času a že kázal jim, uznati ho za svého Pána.
teme zajisté
v Pismě sv. : »Když uvádí prvorozeného svého na okršlek země,
dí: »A klanějte se jemu všichni andělé boží.: (K Zid'. 1. 6.,
Zalm 96. S.) Leč přemnozí zdráhali se ve své-pýše uznati, Syna
božího vtěleného za pána svého, majíce ho jako člověka za niž
šího sebe; proto vzbouřili se a byli svržení do pekla. Odtud ta
běsná zášť ďáblova proti Kristu a lidem, jichž přirozenost na sebe
vzal, od té doby namáhá se lidstvo od Krista odvrátiti a zničiti.
Jest ovšem pravda, že všecko pokušení „nepochází přímo od ďábla,
nýbrž také od našich náruživosti, ale přece lze říci, že nepřímo
pochází od něho tím, že on porušil v Adamovi naši přirozenost

—260—
a přivodil tak hřích na svět. Proto také náš rozum jmenuje
ďábla >pokušitelemc.
A jak předstoupil před Spasitele? Sv. evangelium ničeho
o tom nepraví. Jest sice jisto, že ďábel, jakožto duch, sám ze
sebe nemůže zjeviti se v podobě skutečné, nýbrž jen zdánlivé,
ať již jakékoliv, a proto můžeme za to míti, že stanul před Pánem
ve viditelné podobě lidské.
Krušno jest a .bolestno člověku spravedlivému, svatému pa
třiti na zlobu, přijíti do styku se zkažeností a zvrhlostí lidskou;
jak teprv musíme obdivovati se Spasiteli, který svatost a spra
vedlnost sama, chtěl a měl píti z nádržky všech bolestí, an ne
vyhýbá se styku s původcem zla, s tím bezbožným, s nebe svrže

ným vrahem pokolení lidského, stou

obavou pekelnou, která

páše zlo k vůli zlu a pozvedá se drze proti svému Stvořiteli !
Kdo však je tento člověk, jenž se modlí a postí na poušti,
nad nímž nedávno se otevřelo nebe, jejž Bůh nazval »svým milým
synemc? Kdo je tento muž svatý a ctnostný a přece tak opo
vržený a nuzný, že nemá, kde by hlavy sklonil? Jest to nějaký
prorok? A nebo nějaký adoptovaný syn boží. Nebo to je do—
konce Messiáš, který má přijlti na svět? Na tyto a podobné otázky
nemá pokušitel žádné jisté odpovědi a ta nejistota ho nesmírně
trápí. Nevědělť nikdy zcela bezpečně, kdo vlastně Ježíš Kristus

jest; zdali jen nějaký prorok, nebo nějaký adoptovaný Syn boží,
nebo skutečný Syn boží vtělený. ]istoty dostalo se mu v té věci
teprv, když dokonáno bylo vykoupení lidskéatím zlomena pýcha
jeho. A právě touto svojí nejistotou v příčině osoby Spasitelovy
přispěl ďábel volky nevolky k našemu vykoupení a ku své vlastní
porážce. Tak učí, souhlase se svatým evangeliem sv. Jeroným,
sv. Ambrož, sv. Ignác mučedník, sv. Lev a jiní učitelové církevní.

Ěábel tedy, aby se zhostil té své trapné nejistotya vyzbrojil
se k nastávajícímu zápasu s Pánem; přistoupil k němu a vida
ho vysíleného a přepadlého, pravil : »Jsi-li Syn boží . . .c Všimněme
si toho: nisi-lic. Dábel zde doznává ku vlastnímu zahanbení svoji
nevědomost. »Jsi-li Syn boží . . .a, můžeš všecko učiniti, všecko
musi tebe na slovo poslouchati; »nuže rci, ať kamení toto chle—
bové jsoulc to jest: »proměň ty kameny zde v chleby a nasyt
se!. Ěábel počítal takto: Buď mne tento záhadný muž po
slechne a udělá z kamení chleby; pak nebudu více v pochyb—
nosti, že to je Syn boží. A nebo řekne: »Takového cos není
v mé mocia — a tím vyzná, že není Bohem.
Aby vnikl do úmyslů božích, žádá ďábel zázrak, není-liž to
jednání opravdu“ ďábelské? A pak nebylo zde vůbec třeba zá
zraku takovébo, poněvadž si mohl Pán Ježíš k nasycení opatřiti
chleby odjinud, jako každý jiný hladový člověk.
Ponechávaje tudíž ďábla stále v nejistotě odpověděl mu Pán:
»Psánoť jest: Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým
slovem, které vychází z úst božíchc. — Slova tato jsou vzata
z V. knihy Mojžíšovy (kap. 8. v. 3.), kde Bůh praví k lidu israel
skému, reptajícímu pro nedostatek chleba na poušti, že člověk
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nežije pouze chlebem obyčejným, nýbrž každým jiným pokrmem
od Boha seslaným ——a seslal jim manu.

Ježíš Kristus neodpovídá tedy přímo ďáblovi stran toho po
žadovaného zázraku, nýbrž chce říci jen tolik: »Jest sice pravda,
že jsem hladov a potřebují pokrmu.; ale spokojím se tím, kdy
a co mně sešle můj Otec. Bude-li chtíti, abych dále lačněl, budu
lačněti dále; bude- li chtíti duši moji sytiti pokrmem nebeským,
slovem své učené pravdy tak jako se tělo sytí pokrmem, c_hciho
za to velebiti, připraví li mně jiný pokrm, i ten vezmu, jeho vůle
jest mně nejvyšším rozkazem;
Ostatně je známo, že výraz >slovo< v Písmě svatém zna,
mená též >věc, skutek, příhodu, událost: atd.Tak na př. pastýři
řekli vespolek: >Pojďme do Betlema a vizme tu věc, jež se stala,
kterouž Pán ukázal nám;c v evangeliu původním stoji výraz
»slovo, které se sta10c. — Leč jděme dále! Spasitel odbyl ďábla
nikoliv po dlouhém hovoru, nýbrž že se odevzdal v potřebách
svých tělesných zcela do vůle svého Otce. A tak měl by si každý
z nás počínati v pokušeních, v souženi, ve zkouškách, které na
nás Bůh sesílá: konati a chtíti to, co chce Bůh, Otec náš, který
nemůže nechtíti naše dobro.
»Tedy pojal ho ďábel do svatého města a postavil ho na
vrch chrámu a řekl mu: Jsi-li Syn boží, Spusť se dolů; nebot
psáno jest, že andělům svým přikázal o tobě a na ruce uchopí
tě, abys snad o kámen nohy své neurazil.<
Mnozí žasnou nad tím, že Ježíš Kristus nejen pokoušeti se
dal od ďábla, nýbrž z místa na místo přenášeti dle pokušitelovy
libosti, a maji to za naprosto neuvěřitelné. Proto snaží toto druhé
pokušení Páně vyložiti jako přelud. Dopustil—livšak Spasitel, aby
ho pomlouvali, aby se mu posmívali, aby ho poličkovali a ukři
žovali — ďáblové náhonči; není proč by se byl nemohl dáti
přenésti od téhož ďabla na vrch chrámu.
Všimněme si zde té rafinované úskočnosti ďábelské. Na dně,
v nejtajnějších záhybech duše člověka sebe čistšího, sebe světěj
šího, dřímá trochu samolásky, trochu toho — jak říkáme —
egoismu a bude tam dřímati; dokud lidstvo bude žíti. S tímto
egoismem počítá pokušitel a proto pravi k Spasiteli: :]si-li Syn
boží, jsi-li očekávaný Spasitel světa, musíš se ukázati v této vlast
nosti. Nech tedy zazářiti svoji všemohoucnost a slávu. Vrhneš-li
se do této propasti, nemusíš se báti nijakého úrazu.<<
Bůh dal každému člověku anděla strážného, aby ho chránil
každého nebezpečí, tím spíše tedy budou tací andělé dbáti tvých
pokynů. (jak víme, odmítl Pán první pokušení slovy Písma sva
tého, ďábel teď to dělá po něm a odvolává se rovněž na Písmo
svaté.) »Vrhneš-li se s takové výše do té děsné hloubkyc, po
bízí ďábel »před očima tolika diváků a vyvázneš-li bez pohromy;
celý Jerusalem, veškerý národ israelský uzná tě za Syna božího
a půjde za tebou a dokonána bude tvoje úloha, tvoje poslání,
dokonána bude vykoupení.: —- Pokušitel měl v úmyslu přimět.
Pána k tomu, aby se ukázal lidu ve chrámě shromážděnému jako
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Syn boží tím, že přinutí Boha, aby mu sloužil, čili jinak řečeno
přiměti Pána, aby Boha pokoušel. — Spasitel odpověděl mu však
oněmi vznešenými slovy Písma: »Nebudeš pokoušeti Pána Boha
svéhola Slovům těm nesmí se však rozuměti tak, jakoby Pán byl
řekl: »Nebudeš pokoušeti mne, Pána a Boha svého-; tím by
ovšem byl ďáblovi prozradil, co dosud prozraditi nechtěl, nýbrž
musí se vyložiti jako přikázání všeobecné, závazné pro všecky
lidi, jakoby chtěl říci: >Znáš přece přikázání boží, že nesmíme
pokoušeti Pána Boha a žádati od něho, aby konal zázraky, kdy
se nám zamane. Proto nebudu ani já Pána Boha pokoušeti
k vůli tobě.
Bůh, na př. bdí stále nad námi jako otec nad svými milými
dítkami, podává nám pomocnou ruku, kdy a jak se mu líbí. On
určil cesty, po kterých každý z nás ubírati se má a na nás jest,
abychom s jeho pomocí cestami těmi kráčeli. Byl by to tedy
obrácený pořádek, kdybychom chtěli, aby Bůh nám pomáhal, kdy
my chceme a jak my chceme, aby k vůli nám měnil přirozený
věcí běh a zázraky konal. Tím bychom pcstavili Pána Boha na
místo naše a sebe na místo jeho. To však znamená Boha po—
koušeti a je největší urážkou jeho božské velebnosti. Bůh usta
novil vésti nás po cestách svých a naší povinností jest následovati
ho v pokoře a poslušnosti.
Ani po tomto dvojím slavném odmítnutí ďábel se nepoddal_
Nejsa jakožto duch omezen prostorem »pojal Pána na horu vy
sokou velmi a ukázal mu všecka království světa i slávu jejich
a řekl mu: »Toto všecko tobě dám, jestliže 'padna budeš se
mi klaněti.:
,
Která to byla vysokávhora, nevíme a ani sv. evangelium nic
bližšího o ní neudává. Dábel stoje na temeni té hory ukazuje
směr a polohu říší a království, popisuje jako v obrysech veliko
lepost jejich a praví: »Toto všecko jest moje & mohu to dáti,
komu chci.: Té vychloubavosti ďáblovy! Jemu přece nenáleží nic,
pranic; on může nadvládu jakous provozovati jen potud a nad
tím, pokud a nad čím mu Bůh ve svém nejvýše moudrém úradku
dovolí. Jinak byla však tato jeho pyšná slova v jistém smyslu
pravdiva. Celý svět, vyjímaje málo vyvolených, klaněl se tenkrát
modlám, brodil se v bahně všech neřestí. Proto mohl ďábel směle
říci : »Všecky říše světa jsou mojex — a z větší části jsou jeho
i ještě dnes.
Pokušitel věděl velmi dobře, že Syn boží má přijíti na svět
a že, až přijde, zlomí jeho tyranskou vládu a kořist mu vyrve.
A tím Synem božím mohl by snad přece býti tenhle ]ežíš, který
před ním stojí. Dosud marně se namáhal, poznati ho, marně se
snažil domoci se aspoň jednoho důkazu, vymámiti na něm aspoň
jedno slůvko, které by mu poodhrnulo závoj zahalující osobu
]ežtšovu. Nuže, pokusí se o to ještě jednou, aby ho svedl nebo.
aspoň polekal. >Zde viz tu obsáhlost, tu rozlehlost, tu mohutnost
mé říše. Toto všecko je moje a toto všecko bude tvoje, chceš-li.
Nechceš-li, pak třes se před mojí mocí, třes a chvěj se před
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mojí silou, a uznej, že mně oddolati nemůžeš. A toto všecko
tobě dám s tou jedinou podmínkou, že padneš přede mnou
a pokloníš se mně.
Anděl odbojný, zvrhlý v ďábla, stále má v sobě tu neskro
cenou pýchu, která ho přiměla, aby odepřel úctu a. poslušnost
Bohu vtělenému. Tento Bůh-člověk jest jeho soupeřem na nebi
i na zemi. A jako tenkrát nahoře mezi anděly tak i dodnes na
světě mezi lidmi zápolí s ním o každou píď nadvlády a vymáhá
pro sebe úctu a klanění, které náleží jedině Synu božímu. Jaké
by to bylo skvělé vítězství, kdyby se mu, ďáblovi, podařilo, aby
tento Bůh-člověk (snad je jím přece tenhle Ježíš) z touhy po
vládě světské před ním padl na kolena a klaněl se mu. Tak by
dobyl vítězství nad samým Bohem a byl by pomstěn za to věčné
vyobcování z nebe. Více zajisté záleželo ďáblu na tom, aby tento
jediný člověk (snad Vykupitel sám) se mu klaněl než aby se mu
klaněli všichni lidé.
Ježíš však, prostý vší ctižádosti a neznaje strachu s výrazem
nejhlubšího hněvu odmítl pokušitele: »Odejdiž, satane; neboť
psáno jest: Pánu Bohu svému se klaněti a jemu samému slou
žiti budeš !: — »Satanec,tolik jako: »nepřítelic, »protivníče la
Pán Ježíš, uslyšev tu ohavnou žádost ďáblovu, odehnal ho
od sebe nejvyšší svojí mocí. A tak zůstala neukojena palčivá
touha pokušitelova poznati v Kristu Ježíši Vykupitele světa.» Odejdi lc
zvolal na něj, >a věz, že jen Bohu jedinému klaněti se má všecko
stvoření. Právě ty, pekelníče prokletý, nesmíš činiti nároky ani
na nejmenší poctu, nýbrž sám máš Bohu klaněti se a jemu sloužiti.c
Zmaten, zahanben, »opustil ďábel Pána a aj, andělé přistou
pili a sloužili jemuc. K Ježíši Kristu, vítězi nad knížetem tem
ností, přistoupili andělé dobří a přinesli mu občerstvení tělesné,
radujíce se spolu v pokoře z jeho vítězství.
*

*

*

Milí křesťané! V tomto trojím pokušení odráží se jako
v zrcadle trojí žádostivost:
1. ďábel vyzývá Ježíše Krista. aby vyhověl žádosti těla a ukojil
ji božskou svoií mocí; (žádost těla),
2. pak vybízí Ježíše, aby. pro nic za nic, na sebe spoléhaje,
vrhl se do nebezpečí, protože Bůh ho jistě ochrání ; (pýcha života),
3. konečně navrhuje Pánu, aby si pomohl ku vládě na zemi
a pustil tak uzdu ctižádosti (žádost očí).
Leč Spasitel zmařil všecky pokusy ďábelské, odmítl všecky
útoky. Nepustil se do hovoru s pokušitelem, nedbal jeho slibů,
setrval v postu, ale za to vmetl mu do tváře pravdu a sám měl
stále na paměti vůli Otce svého jakožto jediný pro něho platný
zákon.
I my, milí křesťané, žijeme na této pozemské poušti vysa
zeni denně útiskům a pokušení zlého ducha. který odvážil se na
samého Pána a Spasitele našeho. Nuže! Chceme—li v takovém
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boji s ďáblem zvítěziti, dnešní sv. evangelium dává nám do ruky
zbraň jistou, návod neklamný.
Bojujme, po příkladu Krista Pána, jako věřící křesťané v pevné
důvěře v Boha, který neopouští toho, kdo utíká se k. němu se
srdcem pokorným; varujme se každého — abych tak řekl —
vyjednávání s ďáblem, nedbejme jeho slibů ani hrozeb, nedávejme
sluchu jeho svodům. On může nás sice všelijak znepokojovati,
obtěžovati, z klidu přivésti, ale do nitra našeho dostati se ne
může, leda že mu sami uvolníme cestu. Proto
služme Bohu, v jeho víře stálí,

pak nás ďábel nikdy neošálíl
Amen.

Neděle druhá v postě.
Evangelium sv. Matouše kap. 17. v. 1.—9

Zázračné proměnění Páně, jak jsme o něm právě slyšeli, jest
událostí velikého významu. Vypravujít o něm nejen tři sv. evan
gelisté, Matouš, MarekaLukáš, nýbrž i sv. Petr ve své II. epištole
(kap. 1. v. 17.—18.), psané novokřesťanům v Malé Asii ze ži
dovstva obráceným. Klade tam velikou váhu na proměnění Páně.
Toto událo se dle souhlasného starobylého podání na temeni
hory Tábor v Galilei blíže Nazareta.
Hora Tábor zvedá se osamocena jako obrovský kůžel asi
700 metrů nad hladinou mořskou. Stráně kryje na úpatí prořídlé
jedloví, s vrchole nesou se zraky daleko k Libanovu, Karmelu,
ba až k modravé hladině moře Středozemního.
Přibližoval se den, kdy Spasitel měl dokonati dílo vykou
pení, jak o tom často mluvil s apoštoly. Ale oni jednou takové
řeči, byť i sebe jasnější, nerozuměli, po druhé zase je taková
zpráva děsila. Aby je tedy potěšil a dodal odvahy jejich skleslé
mysli, pravil jim jednoho dne: »Amen, pravím vám, jsou někteří
ze stojících tuto, kteří neokusí smrti, až uzří Syna člověka při
cházejícího v království svém.: (Mat. 16, 28.) A to zcela jasné
slovo o svém budoucím oslavení splnil Pán »po šesti dnech..
Zde právě začíná dnešní sv. evangelium.

PojednánL
»Pán ježíš pojal sebou Petra, Jakuba a Jana, bratra jeho a
uvedl je na horu vysokou soukromíc.
Proč nechtěl Pán všecky apoštoly a učedníky míti svědky
svého proměnění, proč právě jen ty tři. Nebylo by to bývalo těm
ostatním na velikou posilu a vzpružení jejich víry v Pána, zvláště
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pro tu chvíli, až uvidí svého Mistra pokořeného a strýzněného
umírati na kříži? — Ovšem, že mohl všecky učedníky své účast
nými učiniti oslaveni svého, ale kdož mu mohl v tom poroučeti.
Taková omilostění nejsou věci povinnou; komu se jich dostane,
ten budiž za ně vděčen a komu ne, i ten se pokoř a pokloň
věčné moudrosti, která rozdává každému, jak sama chce. jako
v pořádku přirozeném statky pozemské nestejně jsou rozděleny,
jako různé odstíny barev soulad tvoří, tak i v pořádku nadpřiro
zeném jSou různé stupně milosti boží.
Sám Spasitel jevil zvláštní přízeň koněm dvanácti vyvoleným
a nazval je »apoštolyc na rozdíl od ostatních. A z těch apoštolů
zase si vybral zvlástě tři, Petra, Jakuba a jana, bratra jeho. Pouze
ti tři měli býti svědky při vzkříšení dcery jairovy, představeného
synagogy v Kafarnaum; pouze ty tři vzal sebou do zahrady
Gethsemanské, kde začalo utrpení jeho; a tak pouze ty .třiíuvedl
na horu Tábor. Z této trojice apoštolů měl býti Petr prvním
jeho nástupcem v řízení církve, jakub prvním mučedníkemajan.
pannický miláček Páně, budoucím ochráncem Matky boži. Což
divu tedy, že ty tři zvláště vyznamenával.
Pán Ježíš vystoupil s těmito apoštoly na vrchol hory a poklekl
k modlitbě, jak di sv. Lukáš (9, 28.) A zatím co se modlil, »pro
měnil se' před nimi. I zaskvěla se tvář jeho jako slunce a roucho
jeho učiněno jest bílé jako sníh.: Toto proměnění vypravují tři
evangelistové skoro doslovně. A jak asi událo se to proměnění
Páně? Takto: božská osoba »Slovo tělem učiněného: přijala na
sebe svého času a přivlastnila si přirozenost lidskou a to tak, že
tuto lidskou přirozenost pronikla veskrz — v těle i v duši —
právě tak, jako oheň prostupuje žhavé železo, slunce mraky, duše
tělo. Právě proto měla přirozenost lidská — tedy lidské tělo -—
Spasitelovo vlastně stále zářiti božským světlem, obklopeno býti
leskem božské velebnosti. Ale Syn boží ve své všemohoucnosti
zamezil takové pronikání božství svého na venek; apoštolové
i učedníci měli raději dále věřiti v jeho božství i bez takových
zře,mých známek.
'Na hoře Tábor učinil však jakousi výminku. Tam v oka
mžiku svého proměněni poodhrnul, abychom tak řekli, okraj zá
voje, který zahaloval jeho Boho-člověčenství a zář božství jeho
pronikla tělem na venek a Spasitel objevil se celý v oslňujícím
lesku. Tvář jeho však a celá postava podržely i v tom lesku
svoji podobu, tak že ho apoštolové dobře poznávali, jako i svatí
a vyvolení boží i v těle oslaveném svoji podobu podrží. —
O tomto proměněni Páně můžeme si jakousi — ovšem mlha—
vou — představu učiniti asi takto:
Představme si člověka lepébo zevnějšku, útlocitného, ven
koncem šlechetného. Tomu dostane se nějaké radostné zprávy.
Pozorujte, jak rázem se změní. elo se vyjasní, obličej záři, oči
jen jen hraji radostí, ba celá postava je jaksi tou radostnou zvěstí
dotčena. Je to vniterné rozechvění, které proniká všemožným
způsobem na venek a sděluje se celému okolí._Zde máte obrázek,

mlhavý ovšem a nejasný, toho, co událo se na hoře Tábor a co
stane se jednou s oslavenými těly blažených.
»A aj, ukázali se jim Mojžíš a Eliáš, rozmlouvajlce s nlmc.
Mojžíš jako zástupce zákona, Eliáš jako zástupce proroků; a po
něvadž v Ježíši Kristu »naplnil se zákon i proroci-, bylo to docela
v pořádku, že právě ti dva mužové starozákonní zjevili se, aby
potvrdili, že ]ežlš Kristus jest ten očekávaný Spasitel světa.
»Mojžíš a Eliáš rozmlouvali s nima. O čem asii' Sv. Matouš
ničeho o tom nepraví; za to sv. Lukáš píše (kap. 9. v. 31.) že
»mluvili o vyjití jeho-, totiž o smrti, :kteréž měl dokonati v jeru
saleměc. To tedy je jádro oné rozmluvy; o vykupitelském díle,
korunovaném smrtí Páně, byla řeč mezi nimi na poučení oněch
tří apoštolů a na utvrzení jejich víry.
Jsou lidé, kteří rádi všecko skoumají, kteří pro samé bádání
nemohou se dostati k vědění, tací lidé táží se, jak prý svatí
apoštolové mohli věděti, že ti dva mužové byli opravdu Mojžíš
a Eliáš? Velmi snadno to mohli věděti. Buď je poznali zvláštním
osvícenlm, nebo se jim dali oni oba poznati at slovy, at zname
ními, a nebo konečně Spasitel sám je o tom poučil, což asi je
pravdě nejpodobnější, třeba se o tom sv. evangelia nezmiňovala.
Co Ježíš rozmlouval s Mojžíšem a Eliášem a stvrzoval jim,
že on to jest, který přišel »naplnit zákona proroky: a jest pánem
živých i mrtvých; — Petr,vradostném opojení a jak píší Marek
(9, 5.)a Lukáš (_9,33.) »nevěda ani co mluví:, obrátil se k Pánu
a pravil: »Pane, dobře jest nám zde býti; chceš-li udělejme zde
tři stánky: tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.: —
V té chvíli sv. Petr zapomněl na všecko: na sítě rybářské, na
společníky, na úkol, který mu Pán přidělil,na všecko kolem sebe;
chtěl jen kochati se tím velikolepým zjevem nadzemským.
Tak i my v nebi zapomeneme na všecko; na strasti, na
statky a radosti tohoto světa v blaženém patření na Boha. Mějme
však stále na paměti, že dokud žijeme zde na zemi, musíme, jako
apoštolové, snášeti strádání “a kříže všeho druhu a že z naděje
věčných radostí nebeských musíme čerpati sílu ku zdolání všech
běd a hořkostí, jimiž naplnění jsou více nebo méně dnové života
pozemského. To kratičké radostné vidění na hoře Táboru při
pravil Ježíšovým apoštolům, aby nezviklali se ve víře v jeho bož
ství, až ho uvidí na hoře Kalvarii na kříži. A tak naděje ve věčnou
odplatu a těch několik kapek radosti, které nechává Bůh ska
nouti do kalichu našich utrpení, musí stačiti, abychom se udrželi
na té trnité cestě křesťanské spravedlnosti.
»A když Petr ještě mluvil, hle oblak světlý zastlnil jee.
Zvláštní věcl Oblak na poušti vede a brání lid israelský, v oblaku
znevuje se Bůh nad stánkem úmluvy, oblak naplňuje chrám, když
Salomoun ho zasvěcuje službě Hospodinově, oblak zahaluje horu
Sinai a v oblaku rozmlouvá Bůh s Mojžíšem, v oblaku sklání
a zjevuje se Bůh Eliášovi, oblak zahaluje apoštolům a učedníkům
Mistra jejich opouštějícího tuto zemi a — zde zase ooblak světlý
zastínila ježíše Krista, Mojžíše, Eliáše a tři apoštoly. — Oblak
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ten světlý byl znamením viditelným božské přítomnosti a zároveň
chtěl asi-]ežíš Krístus oblakem tím zmírniti zářivý lesk své veleb
nosti božské a učiniti ji apoštolům snesitelnou.
>A aj, hlas z oblaku řkoucí: Tentot jest Syn můj milý,
v němž jsem si dobře zalíbil, toho poslouchejte: Není třeba
zvláště podotýkati, že onen hlas s nebe je hlas Otce nebeského,
on výslovně volá: »Totot jest Syn můj milý.: Bůh Otec tedy
zde mluví. Leč, mluví Bůh tak jako lidé, mluví hlasem lidským?
Zajisté, nikoliv. jako říkáme: »Bůh přijde, chodí. hněvá se, vzta
huje ruku, vidí očima, má uši, jazyka atd., tak také říkáme:
»Bůh mluvíc. Takový »hlas s oblakuc není arci hlas boží v nám
běžném slova toho smyslu, nýbrž my užíváme rčení takového
proto, že neumíme jinak se vyjádřiti,
Ježíš Kristus tedy, nad nímž ozval se onen hlas, je vskutku
Syn boží, Slovo věčné, s Otcem stejné podstaty, je Synem Marie
Panny, stejné podstaty s matkou. ]ednota osoby božské v Ježíši
Kristu, Bobo-člověku, nemohla jasněji býti vyjádřena. — Tento
člověk, jenž před vámi stojí, jest můj Syn, můj milý„Syn, ve
kterém jsem si dobře zalíbil. On jediný jest mé lásky hoden.
»Toho poslouchejte !: Tato slova slyšeli jsme již na břehu ]ordanu
po křtu Páně, dnes slyšíme je opět: >Toho poslouchejte!: Veškero
vyučování Ježíšovo opírá se o jeho autoritu, o jeho božské po
slání. Zbavme Pána té autority nebo uveďme je v pochybnosr —
a celé jeho učení bude otřeseno jako stavení bez základů, sklesne
na úroveň nauky Sokratovy, Platonovy, Pythagorovy vůbec na
úroveň nauky lidské. Právě proto snažil se ]ežíš Kristus vždy
poslání své božské dokazovati, k tomu cíli směřovalo všecko jeho
učení, jeho skutky, jeho zázraky.
n]sem Syn boží, jsem Bůh a proto věřte všemu mému učení. _
to je to jádro celého jeho života. A na hoře Táboruzní to
z oblaku: »Tentot jest můj milý Sync — na utvrzení té božské
autority Páně. Kristus ležíš mluvil k apoštolům za svého žití po
zemského, mluví ku všem věřícím skrze církev učící, mluví ústy
svého zástupce, papeže. Apoštolové zemřeli, papežové, biskupové,
věřící odcházejí a přicházejí, střídají, mění se, ale slovo a auto
rita Kristova zůstává tatáž, nemění se, poněvadž je božského
původu. Proto poslouchejme to slovo boží, dbejme té autority
božské! »Toho poslouchejte |<<
>I uslyševše to učedníci, padli na tváře svéabáli se velmi.. —
Bezprostřední přítomnost boží, zář a lesk jeho slávy, byt i zaha
lena oblakem, pronikla způsobem nevypověditelným jejich duši
a naplnila jakous radostnou bázní, obdivem a vděkem veškery
smysly jejich. »Báli se velmiq. Vůči Bohu nekonečnému, zjeví-li
se i jen na okamžik, cítí člověk svoji nicotu.
A přistoupiv Ježíš, dotekl se jich, řka jim: »Vstaňte a ne—
bojte se.: Uslyševše hlas vycházející z oblaku padli apoštolové
na tvář, v bázni klaněli se velebnosti božské a netroufali si zraků
pozvednouti, V tom vzdálil se oblak, umlki hlas, zmizeli Mojžíš
a Eliáš, Pán ]ežíš, když shasla zář jej obklopující, přistoupil
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k apoštolům a nejen oslovil je láskyplným blasem,nýbrži dotekl
se jich a dodal jim odvahy, že nebáli se již a. povstali. Vizme
zde, milí křesťané tu dobrotu a lásku božského Mistral Podává
ruku milým svým apoštolům a zvedá je. Právě tak podává podnes
ruku všem, kdož upadli at kdekoliv a jakkoliv a kdykoliv; vždyť
to právě jest úkol jeho jako Spasitele a prostředníka.
»A pozdvibše očí svých, nikoho neviděli, než samého ]ežíšec.
Můžeme si lebce představiti, jakou svatou bázní pojati byli tito
věrní Páně, jaké asi city ovládaly srdce a mysl jejich, když roz
mlouvali poté s milovaným Mistrem o tom právě minulém pro
jevu jeho velebnosti božské. To vše vštípilo se jim hluboko do
paměti a sv. Petr vzpomíná na toto proměnění Páně ve své
2. epištole, psané věřícím v Malé Asii nedlouho před svým ukřižo
váním v Římě a uvádí je jako nejpádnější důkaz víry v božství
Ježíše Krista, o kterém kázal jim.
„
A když sestupovalishory, přikázal jim ježíš řka: »Zádnému
nepravte o tom vidění, dokud by Syn člověka nevstal z mrtvých.: —
Učelem proměněni Páně na hoře Táboru jediným bylo utvrditi
apoštoly ve víře a zameziti nebo aspoň oslabiti pohoršení, které
by jim dalo brzo na to jeho umučení. Proč však nepřipustil Pán
ostatní apoštoly k tomuto divadlu vznešenému, ba proč přikázal
i těmto třem, aby »žádnému nepravili otom viděnířc — Nebudu
Opakovati, co pravil jsem nedávno, že totiž Ježíš jakožto nejvyšší
pán rozdává dary své, komu a jak sám chce a že nikdo nemůže
vyčítati mu: Proč dáváš těm a těm a proč mně ne. Uvedu raději
mínění sv. Jeronýma: »ježíš Kristus.: dí týž učitel církevní, »při—
kázal oněm třem apoštolům, aby toliko lidu nevypravovali o tom
vidění, nikoli však i ostatním spolupracovníkům v úřadě apoštol
ském. Lid obecný byl by jim snad“ ani nevěřil a také možná, že
by byli fariseové a zákonníci, tito zapřísáhlí nepřátelé Kristovi,
z události té si vzali záminku k jejich pronásledování. Proto chtěl
]ežíš Kristus, aby >to vidění: zatajeno bylo všem mimo apoštoly.
Jednal zde tedy Pán právě tak opatrně, jako v jiných případech,
o nichž nám vypravují sv. evangelia.
*

*

*

Ku konci výkladu dnešního sv. evangelia, nemohu nepodati
povšechnou úvahu sv. Reboře Velikého o proměnění Páně.
V celém životě Páně následuje jako v náhradu za pokoření
a ponížení jeho i oslava na utvrzení víry naší v jeho božství.
Pán Ježíš přichází na svět v chlévě, za nočního ticha, v nej
větší chudobě a hle — andělové nebeští, hvězda neobyčejná,
pastýřové, mudrci od východu hlásají jeho velebnost božskou. Na
břehu Jordanu žádá Ježíš, jako ostatní hříšníci, pokřtěnu býti a hle
nebesa otvírají se nad ním a sám Bůh Otec a Duch svatý uka
zují ho lidu jako Syna božího. :]ežíš oznamuje učedníkům svým, že
musí jíti do ]erusalema a mnoho trpěti od starších a zákonníků
a od knížat kněžských a zabit býti: (Mat. 16, 21.) a hle. po
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šesti dnech na hoře Tábor obklopuje se slávou nebeskou a svě
dectví dávají mu vlastní otec, Starý Zákon i proroci. Dříve, než
se vydal do rukou nepřátel, volá ve smrtelné úzkosti: »Otče,
vysvoboď mne z té hodiny . . . Otče, oslav jméno své: a hle, hlas
s nebe dí: »Oslavil jsem tě a ještě oslavíme. a zástup, který tu
stál a to slyšel, pravil, že zahřmělo. (Jan 12, 27.—29.) Ježíš v nej
větším ponížení, ode všech opuštěn umírá na kříži a uložen jest
do hrobu a hle, třetího dne vyvádí Bůh mrtvé tělo Syna svého
oslavené, plné života a svěžesti věčné.
Ano, milí křesťané, napředpokořování. pak oslavení, po po
tupném ukřižování slavné vzkříšení. A tak očekávejme i my
s důvěrou za naši Kalvarii v odměnu věčný Tábor. Amen.

Neděle třetí v postě.
Evangelium sv. Lukáše kap. 11. v. 14.—26.

Dnešní sv. evangelium je poněkud delší a sestává ze čtyrech
dílů. Vypravuje totiž o zázračném uzdravení němého ďáblem po
sedlého, o děsné pomluvě, které dopustili se vůči Pánu nepřátelé
jeho, pak 0 odpovědi Spasitelově na tuto pomluvu, konečně líčí,
kterak neústupné zlý duch člověka pronásleduje. Poslyšte tedy
s celou pozorností další výklad.

PojednánL
»Pán Ježíš vymítal zlého ducha a ten byl němý. A když vy
vrhl zlého ducha, mluvil němý a divili se zástupové.: O této udá
losti vypravuje krátce sv. Marek (kap. 3 v. 22.—27.) 3 obšírněii
sv. Matouš (kap. 12. v. 22.—31.), který zároveň podotýká, že týž
posedlý byl slepý a němý. Není třeba zvláště připomenouti, že
rčení sv. evangelia »vymítal zlého ducha a ten byl němýc zna
mená »dábel učinil f_posedlého němýmc. Mluviti za našich časů
o ďáblech, o posedlosti a zhoubných účincích toho působení d'á
belského na člověka, jest tolik jako vydati se na posměch lidem
domněle vzdělaným a nad »zastaralé předsudkyc povznešeným.
A nevysmějí-li se vám, pak aspoň projeví špatně líčenou soustrast
s vaší »nevědomostíc a >zpátečnictvímc. Ale budiž-l Sv. evange
lium i když mluví —abych tak řekl — po lidsku, zasluhuje více
víry než lidé, byť by byli sebe vzdělanější. Pro nás, katolíky vě
řící, mluví z evangelia Bůh sám a kde ten mluví, tam musí i nej
větší učenost lidská umlknouti. Nelze ovšem (také na druhé straně)
popírati, že mezi námi lidmi, kteří sestáváme z těla a z duše,
a mezi Bohem jakožto duchem nejdokonalejším mohou býti i jiní
duchové nižší než Bůh a vyšší než my. Rozum připouští takovou
možnost, víra jde o krok dále a s historií celého lidstva všech
časů hlásá skutečnou jsoucnost bytostí duchOVÝch.A kdož by
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chtěl pochybovati o tom, že mezi těmito “duchy jsou jedni Bohu
věrně oddaní a druzí Bohu nevěrní, právě jako mezi lidmi jsou
dobří a ctnostní vedle zlých. zvrhlých. I toto rozum připouští,
hlásá víra a potvrzuje celé lidstvo. — ]děme však dále. Jsou-li
tedy tací duchové zlí, od Boha odpadli, nepřátelé člověka, toho
obrazu božího; pak pochopí každé dítě, že tací duchové mohou
— ovšem z dopuštění božího — člověku způsobiti různé tělesné
pohromy: nemoce, slepotu, němotu a jiné podobné strasti. Mů
žeme-li my, lidé, způsobiti — ať sobě, aťjiným — různé změny
na těle, přivoditi bolesti, nemoce, ba dokonce i o rozum připra
viti, proč by nedovedl totéž a to mnohem snáze duch zlý —
z dopuštění božího? Ani této možnosti rozum se nevzpírá. Tím
ovšem nechceme říci, že neduhy a nemoce, kterými lidstvo strádá,
jsou dílem ducha zlého. A také nepravíme, že tak učiní mužové
vědy, jichž úsudku lze víry dáti. Leč tací učenci také nenajdou
nic protimyslného v tom, věříme-li sv. evangeliu, že může člověk
oslepnouti neb oněměti působením zlého ducha. jako jsou na
světě zlí lidé, tak mohou býti na světě i zlí duchové a jsou-li,
mohou člověku škoditi, nebrání-li jim v tom Bůh. A vypravuje-li
sv. evangelium o takové pro lidi zhoubné působnosti ducha zlého,
kdož by to mohl právem popírati? To jest přece jasno jako na.
dlani. —
A nyní vraťme se k vypravování sv. evangelia.
Ježíš Kristus vlastní mocí vyvrhl ďábla z posedlého ubožáka
a ten okamžitě ozdravěl, nabyl zraku i řeči. Spasitel, jak vidíme,
počíná si při tomto a všech zázracích vůbec zcela rozhodně vlastní
vůlí, jedná rázně, bez okolků, bez léků, veřejně před četnými zá—
stupy, často před svými nepřátely a výsledek jest okamžitý, ne
klamný — samé to známky pravého zázraku.
Racionalisté s Rénanem v čele vykládají některé zázraky Páně
na nemocných v ten smysl (správněji řečeno »nesmyslc), že tací
lidé dali se strhnouti svou živou fantasií a měli se za uzdravené.
Dejme tomu, že tento výklad platí u jistých nemocí nervových,
ale něco takového tvrditi o slepých, hluchých, malomocných,
šlakem poražených, ba dokonce o mrtvých, jest zkrátka směšno.
Kde Kristusježíš pouhou vůlí svojí takové nemocné rázem uzdra
vuje a mrtvé křísi, tam je i »nejživější fantasie: racionalistů— inu
směšnou fantasií!
Zástup ztrnul nad takovým zázrakem a vypukl v jásot, událat
se před očima všech věc neslýchaná, prostá mysi jejich viděla
v tom prst boží.
Ale byli v zástupu někteří, kteří pravili: »Skrze Belzebuba,
knížete zlých duchů, vymítá zlé duchy.: Kdo to byli? Sv. Lukáš
je nejmenuje. psal totiž svoje evangelium pro křesťany z pohan
ství obrácené, a ti ovšem nevěděli ničeho o sektách židovských
a také se o ně nestarali. Svatý Matouš však, který napsal své
evangelium pro žido-křesťany, a sv. Marek je jmenují; píší totiž
že to byli nikoliv muži z lidu, nýbrž >zákonníci a fariseovéc, tedy,
mužové na tehdejší dobu učení, z ]erusalema. Byli to lidé pyšní,
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plni zášti a nenávisti proti Ježíši Kristu. protože jejich pokrytectví
odhaloval, jejich falešné představy o Spasiteli potíral, kdežto lid
ho jako Messiáše velebil. Popříti zázraky, které Pán činil, nemohli
a tak je aspoň připisovali působení dábelskému Milí křesťané,
vášně zaslepují, a kdo jim hoví a jim se poddává, toho zavlekou
do výstředností největších; zde vidíme smutný doklad toho. Ti
zaslepení vášnivci vidí celý život Spasitelův vlastníma očima, mají
před sebou nejdokonalejší vz0r a souhrn všech ctností ; vědí i vidí,
že Spasitel hledá jedině spásu duší a slávu boží. že potvrzuje své
učení zázraky nejúžasnějšími a nepopíratelnými. Uznávaií ho snad
vůči tomu všemu za Messiáše? Nikoliv! Jen to ne! Raději po
tlačí v sobě každé hnutí zdravého rozumu; raději si — jak se
říká — šlápnou na rozum, a tvrdí : Skrze Belzebuba, knížete zlých
duchů, vymítá zlé duchy. Lid prostý, 'neučený vidí, kde je pravda
a řídí se jí, zámožní a učení páni pravdy nevidí, pohrdají pravdou
ve své zaslepenosti, ve své domýšlivosti. A tak tomu je podnes.
Fariseové jmenují Belzebuba »knížetem zlých duchů—. Mají
snad duchové zlí nějakého náčelníka, nějakého vůdce? Podle
rčení Písma sv. zdá se, že tomu tak jest. ]ežíš Kristus mluví na
př. 0 >knížeti toho světa: a míní tím ďábla; sv. Pavel jmenuje
ďábla »bohem tohoto věku:; sv. ]an popisuje adraka a jeho an
dělyc, kteří bojovaly s archandělem Michaelem a s ostatními an
děly dobrými. Ty a takové výrazy s dostatek dokazují, že, jako
andělové dobří mají své vůdce a svého náčelníka, tak i andě
lové zlí.

Fariseové a závkonnícipřipisují ďáblovi moc zázraků. Co máme
o tom souditi? Dáblové, jakožto duchové rozumnější a silnější
než lidé, mohou zajisté konati věci, které převyšují rozum a síly
lidské a to i takové věci, které se nám zdají býti zázračnými.
Může-liž však Bůh něco takového připustitiř Může a připouští ovšem
potud, pokud takové věci nesvádějí lidi ke bludům, jakmile však
takové zdánlivé zázraky by lidi sváděl ke bludům, pak Bůh za
kročí anebo dá lidem spolehlivé prostředky a jistá znamení, aby
rozeznali takovou čertovinu od pravého zázraku. jinak by nebylo
lze bludu se vyhnouti a — Bůh by sám k tomu přispěl.
Milí křesťané. Snad jste častěji slyšeli nebo četli, kterak du
chové odpovídají na otázky lidí, slyšeli jste nebo četli o stolečku
mluvícím nebo píšícím, o zjevování duchů, 0 čtení myšlenek atd.
Tážete se, co máme o takových věcech souditi? Nemohu arci
dáti vám 5 tohoto místa vysvětlení obšírné, jak by bylo třeba,
,povím jen krátce tolik, aby stačilo, jak se říká, pro praxi:
Předně pochybujte vždy o tom, že se duchové zjevují. že je
možná přivolat je nebo že stoleček mluví, píše atd., při těch vě
cech je vždy veliká porce fantasie, dovednosti a řekněme i šar
latánství na jedné a příliš mnoho důvěřivosti na druhé straně.
Za druhé dají se mnohé takové na pohled zázračné kousky
vysvětliti způsobem přirozeným, totiž že kouzelník má pomůcky
kouzelnictví znalé.
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Za třetí jest patrno, že takové »zázrakyc nepůsobí kouzelník
nebo zaklínač duchů pouze a jedině vůlí svou, nýbrž že k tomu
potřebuje tu kratší, tu delší přípravy, potřebuje místo, čas, různé
pomůcky a konečně, že se mu jeho >kouskyc vždycky nezdaří.
Hlavní věcí při tom všem je zručnost, cvik.
Z toho jde na jevo, že, kdyby ty a takové kousky skutečně
se daly provésti, kdyby bylo lze uhodnouti myšlenky lidské, že
že by jich tací :umělcic využitkovali nejdříve ku vlastnímu obo
hacenL
Konečně nezapomínejme, že církev všecky takové pokusy
zavrhuje, poněvadž je zde odůvodněné podezření, že v nich vězí
podvod, lež, pověra; a takové odpovědi >duchůa bývají buď
směšné nebo sobě odporující, často i neznabožské, rouhavé. Své
církve poslušní katolíci nikdy se takových produkcí nezúčastní,
jim dostačí tolik: »Neni to dovolenOc. —
Fariseové a zákonníci nespokojili se svojí hroznou urážkou
Ježíše Krista, nespokojili se tím děsným rouháním, že ďáblu při
pisovali jeho činy. činy božské; oni šli ve své rouhavé, bezbožné
drzosti tak daleko, že »znamení od něho hledali: a sice »zna
mení s nebec, jako by řekli: »To, co jsi zde vykonal, dálo se
působením Belzebuba; máme-li ti věřiti, že jsi Syn boží, učnň ně
jaký zázrak tam na hoře, na nebi.< Měl tedy Pán po vůli býti
jejich hříšným choutkám. Makavý důkaz všemohoucnosti Kristovy
prý jim nestačí, oni chtějí míti »něco lepšíhqc, »něco vyššíhOc.
Lidská pýcha, která, neví-li kudy kam, požaduje vždy něco jiného
z pouhé kaprice a troufá si samému Synu božímu, neobmezenému
pánu svého jednání předpisovati, kdy a kde a jak má jí býti po
vůli. A kdyby i byl Bůh takovým neomaleným nevěrcům v jedné
věci po vůli, žádali by za chvíli opět něco jiného. Tací lidé by
neuvěřili, kdyby i, jak praví Pán na jiném místě, někdo z hrobu
vstal. (Luk. kap. 16. v. 31.)

Ačkoliv tito pyšní, zatvrzelí protivníci nezasluhovali odpovědi,
přece jim Ježíš Kristus odpověděl a to tak důkladně a pádně, že
je to mohlo na zemi poraziti. »Vy pravíte,< dí Pán, »že já konám
zázraky skrze ďábla, že vymítám zlého ducha zlým duchem, jako
se to stalo nedávno před vašima očima. Nuže, je-li tomu tak, jak
pravíte, pak je satan v boji se sebou samým a jeho království ne
vyhnutelně se rozpadne. Pak ale důsledně přijde království boží,
o kterém já vám hlásám.: Fariseové a zákonníci svíjeli se pod
každým slovem a nevěděli, co by na tu porážku odpověděli, proto
——mlčeli a poslechli si druhou, ne méně ráznou odpověď.
Nedávno poslal totiž Pán apoštoly hlásat království boží a
tím jaksi je uváděl do jejich velikého poslání, které měli později
převzíti. Dal jim zároveň moc nemocné uzdravovati a zlé duchy
vymítati. Apoštolové vyplnili poslání své a vrátivše se vypravovali
celí rozradostněni a udiveni, že i zlí duchové je poslouchají. (Etiam
damonia subjiciuntur nobis) (Luk. kap. 10, v. 17.)
Věc ta byla známa daleko široko a věděli o tom zajisté i tito
fariseové a zákonníci. Proto -— aby je vehnal do úzkých, pokra

—273—
čoval Pán: »Vy pravíte, že vymítám ďábly skrze Belzebuba, kní
žete zlých duchů. Víte přec, že tito moji učedníci, vaši krajané,
vaši bratří, vaši synové, vymítali a vymítají zlé duchy. _Rcete
tedy, čí jménem to činí? Chcete snad je podezřívati, že vymítají
zlé duchy dokonce skrze Belzebubař A netroufáte-li si to tvrditi
o vašich synech, jak to můžete tvrditi o mne, jejich mistrovi?
Proto budou jednou tito moji milí učedníci, vaši soukmenovci,
vaši krajané vás souditi a odsoudí vás. Vymítám-li tedy já a moji
bčedníci zlé duchy, pak je vymítáme nikoli mocí ďábla. nýbrž
mocí boží a tím jest nezvratné dokázáno, že království ďáblovo
hyne a přišlo k vám království boží, čili, že přišel již očekávaný
Messiáš.<
Ano, milí křesťané, dva jsou, kteří usilují o nadvládu mravní

nad světem: ]ežíš Kristus, vtělený Syn boží a ďábel, kníže tem
ností. ]e jisto, kdyby Spasitel chtěl užiti své božské moci, že by
bylo v okamžiku po zápase. Království boží bylo by upevněno a krá
lovství satana zničeno. Kdo může protiviti se všemohoucnosti
boží? Ale ]ežíš Kristus chce zvítěziti a upevniti království své na
zemi prostředky »druhého řádu: a sice tím, že dobývá mysle
a vůli naší nikoliv násilím, nýbrž laskavým přesvědčováním a při
tom šetří svobodu lidskou až do krajnosti. Nechce vstupovati do
srdcí našich a kralovati v nich jinak, než když mu sami otevřeme
dobrovolně a chce také za poddané míti jen ty, kdož dobrovolně
pod jeho žezlo se hlásí. Odtud ten vleklý zápas, na jehož konci
kyne však skvělé vítězství Kristu a jeho věrným. jest to výprava
výbojná, kterou vede Kristus a jeho věrní spojenci, ve které do
bývají půdy krok za krokem. Stojí to ovšem mnoho potu a krve,
alejako slunce vystupuje zvolna na obzoru a čím dále postupuje,
tím více zahání tmu, tak rozšiřuje zvolna ale jistě království boží
a sesýchá se, zaniká království satanovo.
Po této “úvaze vraťme se opět ku“ sv. evangeliu.
Pán Ježíš dí dále: »Když silný oděnec ostříhá símě své, v po
koji jsou ty věci, kterýmiž vládne. Pak-li by nilnější než on při
jda, přemohl jej, všecku zbroj jeho odejme, na níž se spoléhal
a loupeže jeho rozdělí.: Podobenstvím tímto objasňuje a potvr
zuje ježíš Kristus totéž, co dříve byl řekl. Kdo jest ten »silný
oděnecc, který střeží dům a všecko, co v něm jest ?jest to dosud
velmi mocný kníže temnosti, ďábel. A »dům, který střeží: a v němž
jsou nahromaděny veliké poklady? To je svět pohanský a jsou
to v národě vyvoleném ti, kteří proti pravdě Kristově se vzpírali;
Dosti dlouho vládl ďábel v tom domě a ostřežil ho všemož
nou zbraní: lstí, úskokem, podvodem. Kdo jest ale »ten silnější,
který přijde, přemůže ho a všecku zbroj jeho odejme, na níž se
spoléhal: a stane se pánem domu i všech pokladů tam nahro-.
maděnýchř Kdož jiný, než ježíš Kristus, který přišel vyhnat ďábla
z jeho majetku (»Princeps, hujus mundi ejicietur forasc), a který
nedávno na důkaz své převahy nad ďáblem vypudil ho před
očima fariseů a zákonníků z posedlého.
Rádce duchovní.
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Tak, milí Lřesťané ——
a na to nezapomínejme

— ježíš Kristus

vymítne z každého z nás toho osiíného oděncec, ďábla, usadil-li
se v nás na naši zkázu. A rovněž tak zabrání mu přístup do duše
naši, nevnikl-li tam dosud. Obojí však stou podmínkou, abychom
my s milostí jeho spolupůsobili, jinak nám není milost boží nic
platna — leda k našemu věčnému zatraceni, jako jidášovi. »Kdo
není se mnou, proti mně jest.. —Tento výrok Spasitelův se zdá,
jakoby neměl souvislosti s předcházejícím, pokud nevnikneme do
jeho smyslu. A ten jest takový: ,já přišel jsem:, chce říci Iežíš
Kristus, »přemoci společného nepřítele, ďábla; já jsem vůdcem
té výbojné výpravy, vy všichni musíte bojovati po mém boku,
pod mým praporem. V této výpravě válečné nesmi býti nikdo
»ani pro, ani proti:, nýbrž musíte voliti mezi knížetem temnosti
a mnou, Synem božím, který jsem »světlo, pravda a život-; buď
tedy pod praporem mým, nebo pod korouhví našeho společného
nepřítele. >Kdo neshromažďuje se mnouc, totiž, kdo se mnou se
nespojí. ten rozptyluje, rozhazuje, totiž vzdaluje se ode mne.:
Zde nejedná se o věci, ve kterých možná různiti se beze
ztráty spasení, jak praví Kristus apoštolům na jejich stížnost:
»Mistře, viděli jsme jednoho, an ve jménu tvém zlé duchy vy
mítá; bránili jsme mu, protože nechodí s námic »Nebraňtec, di
Pán, »nebo kdo není proti vám, s vámi jeste. (Luk. kap. 9. v.
49—50) Zde jedná se o věci ku spasení našemu nevyhnutelně
potřebné, o základ spasení, o následováni buď Krista Pána nebo
ďábla, jeho a našeho nepřítele. Krásně podotýká zde sv. jeroným:
»Ěábel chce duše lidské držeti v zajetí, Pán chce je vysvoboditi,
ďábel hlásá modloslužbu, Kristus hlásá učení o jednom Bohu;
ďábel svádí k nepravosti, Kristus vede zpět ku ctnosti. Jak může
býti mezi nimi svornost, když jednáni jejich se různí Pc
Po této lekci udělené iariseům a zákonníkům ukazuje Pán
ty různé praktiky. nenávist a tvrdošíjnost ďáblovu, se kterou se
snaží o zkázu duši našich. Praví totiž dále:
„Když nečistý duch vyjde od člověka, chodi po místech su
chých, hledaje odpočinutí, a nenalezna, dí: Vrátím se do domu
svého, odkud jsem vyšel. A přijda, nalezne jej chvojištěm vyči
štěný a ozdobený. Tehdy jde a přijme k sobě sedm duchů hor
ších, než jest sám, a vejdouce, přebývají tam.I jsou poslední věci
člověka toho horší nežli první.
Když ďábel z donucení opustí duši kající, prahne touhou
vrátiti se, odkud byl vypuzen. Vida však duši ozdobenou milosti
a upravenou na obydlí boží, »přiime k sobě sedm duchů horších
než jest sám:, to jest: ďábel opět a opět doráží, volá na pomoc
množství duchů jiných — sedmička je vůbec číslice :mnohostic
—- a s těmito útočí bez ustání. A není-li duše taková dosti, ba
velmi silna, aby odolala, padne, a ďábel vnikne do ní znovu, pak
ale je taková duše na tom hůř, než dříve.
Mimo tento výklad lze dáti slovům Páně i jiný, týkající se
národa israelského. Týž národ byl dlouho národem vyvoleným,
jak bychom řekli, »příbytkem božímc, co zatim celé ostatní po
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kolení lidské tápalo ve tmách a otročilo ďáblu. Ale týž národ
vyvolený nevděkem odplatil všecky přijaté milosti; odmítal a pro
následoval všecky proroky, ano i Krista samého. Toho zvláště
pronásledoval až na smrt křížea proto musil klesnouti pod hrůzo
vládu d'áblovu a musí pod ní zůstati až do obrácení pohanů.
Proto také jsou »poslední věci Israele po Kristu horší než první:.
Na tento výklad přivádí nás svatý Matouš, který k vypravování
dnešního sv. evangelia dodává: »a tak se stanei tomuto pokolení
nejhoršímu..
*

*

*

Nechť dáme slovům Spasitelovým výklad kterýkoliv, nechť
je vztahujeme na národ israelský nebo na duši lidskou, upadnuvší
do hříchu; pravda v nich obsažená jest tato: Dábel, byv pře
možen, namahá se vší silou, aby zase zvítězil. Podaří-li se mu
hříchem vrátiti se do duše, ze které byl vymítěn, pak tam vede
děsnou hrůzovládu: vášně, již uspalé, probudí se totiž prudkostí
tím větší, staré rány zajizvené opět se otevrou. Bůh, takovým ne
vděkem uražen ubírá své milosti a srdce takového neštastníka se
stále více zatvrzuje zneužíváním poskytované milosti boží. Proto
zatarasme ďáblu přístup do srdce našeho, nikoliv on, nýbrž Bůh
necht vládne v něm.
Ze srdce vyrvi všecko ďábla hloží.
v něm pěstuj pilně jenom milost Boží!
Amen.

Neděle čtvrtá v postě.
Evangelium sv. jana, kap. 6., verš l.—15.

Svatý jan vypravuje nám dnes o velikém zázraku Páně, jehož
byl sám svědkem. O témž zázraku vypravují i ostatní evangelisté,
a to skoro týmiž slovy. Je známo, že sv. Jan poslední z evange
listů psal svoje evangelium a že schválně vynechává, o čem vy
pravují tři ostatní, jako naopak zase uvádí to, co oni vynechali.
Proč tedy zde, takřka proti své zásadě, činí výminkuř Přiměla ho
asi k tomu ne tak velikost zázraku samého, jako spíše _taokolnost,
že chtěl po zprávě o nasycení zástupu vypravovati o přislíbení
nejsvětější Svátosti, o kterém ostatní evangelisté mlčí. Buď tomu
jak buď, hlavní věcí jest. obrátit pozornost vaši ku dnešní udá
losti evangelické. Vyslechněte mne tedy s pozorností, když budu
pokračovati ve jménu Páně.

Pojednání.
Nedlouho před tímto zázračným rozmnožením chlebů padla
ve vězení hlava Janova, předchůdce Páně, pod mečem katovým
*
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na rozkaz ukrutného Heroda, který vášní svou uvázl v tenatech
zločinné Herodiady. Apoštolové vrátili se právě ze svých cest —
jak zmiňuje se o tom sv. Marek (kap. 6, v. 30), na které je poslal
Pán hlásat jeho evangelium, a vypravovali plni radosti o svých
kázáních a o své činnosti. Pán ježlš byl tehdáž v Kafarnaum
a stále obklopen zástupem posluchačů, takže neměl ani času
k jídlu. Smrt předchůdcova upamatovaía ho na jeho vlastní blízké
utrpení, proto chtěl uchýliti se v soukromí se svými věrnými.
Praviíť k nim: »Poidte soukromí na pusté místo a odpočiňte
maličko.: (Mar. 6. 31.) Vstoupil tedy s nimi na loď a dal se
převézti na východní břeh jezera Tiberiadského. Tam vystoupili
a odebrali se na blízkou horu. Moře Galilejské, jak lid toto je
zero Tiberiadské jmenuje, je kolkolem obklopeno pahorky. Dno
jeho tvoří beze vší pochybnosti vyhaslá sopka, břehy jeho pusté
beze vší osvěžující vegetace, bez cest působí na mysl tesknosti
nevypověditelnou. Rovnou jeho jako křišťál lesklou hladinu ne
brázdí žádná lod ani lodička. Ta skalní hradba na východním
břehu, toto mrtvé ticho, které zde vládne na celé veliké prostoře
druhdy tak veselé a smavé, poseté hustě obydlenými vesnicemi,
doléhá těžce na srdce, div že ti není do pláče. Nad touto kra
jinou, druhdy tolik čarokrásnou, snesl se patrně hněv nebes
& spočívá těžce trestající ruka Boží.
Bylo to rok před tím, než dokonal Spasitel dilo vykoupení
na Kalvarii, když přeplul na lodičce Petrově jezero, aby odpo
činul na východním břehu o samotě: Rychle roznesla se pověst
o jeho příchodu do této krajiny po-vůkolí — bylo po klidu.
Jako by ze země vyrostli, obkličovaíi ho zástupové dychtiví po
slouchati Ho, a on, Pán předobrý, přijímal je laskavě. Přízeň
lidu, která všude ho provázela a která snadno opojí toho, kdo ji
vyhledává, nedotkla se Spasitele; nestál o ni a také ji neodmítal.
Oči jeho, plny lásky a soucitu, spočívaly na tom množství kolem;
viděl, znal jejich mravní bídu: stádo bez pastýře! Poučoval je,
uzdravoval nemocné mezi nimi, dotvrzoval zázraky svoje »slova
života:. Pak »vstoupil na horu a usadil se tam se svými učedníky—x.
Slunce zapadalo za hory galilejské a pozlacovalo svými po
sledními paprsky jejich vrcholky. Zde připomíná sv.Jan, že .byla
blízko veliká noc, den sváteční židovský-. Apoštolové, znepoko
jeni jsouce pozdní hodinou a také proto. že nebylo lze postarati
se na tomto místě o chléb — jak uvádí druzí evangelistové (Mat.
14, 15; Mar. 6, 35; Luk. 9, 12.) pravili k Pánu: »Pusté jest toto
místo, a již hodina minula; rozpust je, at jdouce do nejbližších
vesnic a městeček, nakoupí sobě pokrmů, kteréž by jedli.: Ježíš
však odpověděl: »Lítost mám nad zástupem, již tři dni jsou
se mnou, a nemají, co by jedli; rozpustiti je nechci, aby snad
nezemřeli na cestě, neboť mnozí z daleka přišlin Zastavme se
zde, moji drazí, na okamžik a uvažujme o dobrotě a něžnosti
srdce Spasitelova, jaká se jeví v těchto jeho slovech. »Lítost
mám nad zástupem, neboť již tři dni jsou se mnou a nemají, co
by jedli; rozpustím li je lačné, zhynou na cestě, nebot mnozí
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z daleka přišli.c V této řeči tolik prosté a přece tolik cituplné,
zrcadlí se celá duše Kristova, vyznívá z ní stesk vyrvaný ,ze srdce
pohledem na tolik ubožáků trpících; utrpení jiného jest zároveň
jeho utrpením. Ježíš Kristus, sestoupiv s nebe,' nezměnil svoji
přirozenost, jest vždy týž: samá láska, samá útrpnost s těmi,
kteří trpí na těle, a ještě více s těmi, kteří trpí na duši. Na něj
tedy složme všecku naději, k němu utíkejme se v každé potřebě.
a byl-li zástup dnešní bez prosby od něho nasycen tělesně, jakž
by nenaSytil nás tělesně i duševně, prosíme-li ho?
Ježíš obrátiv se láskyplným úsměvem k Filipovi, jako by se
ho o radu tázal: »Odkud nakoupíme chlebů, aby pojedli titořc _
Obrátil se k Filipovi, poněvadž stál snad nejblíže, a také snad
proto, jak uvažuje svatý Jan Zlatoústý, že týž apoštol byl povahy
přímé, otevřené, nad míru poctivé, jak dokázal i při posledníve
čeři, když pravil k Pánu: »Ukaž nám Otce, a dostačí nám.: Svatý
evangelista dodává ihned, proč se Spasitel tak tázal Filipa, aby
totiž azkoušel h0a a uslyšel, co asi apoštol si myslí. Nikdo z apo
štolů nepřipadí na odpověď tolik snadnou a samozřejmou: »Jen
ty sám, Mistře, můžeš dáti jísti takovému množství, jen ty jediný
můžeš všecko činiti.< Isám Filip, překvapen jsa tou otázkou
jednoduchou, zmohl se na odpověď zcela nemístnou: »Za dvě stě
peněz chlebů nestačí jim, aby jeden každý něco málo vzal.
Peníz ——denár — platil asi našich 80 haléřů; jakoby tedy byl
řekl: :Za 160 korun chleba nestačí, a to by každý obdržel jen
pramalinkou skývu.c A také neuvážil ten poctivec, že se nalézali
na místě pustém, kde by byli nemohli ani za velikou sumu opa
třiti jediné .skývy chleba. V tom přistoupil k nim Ondřej, bratr
Šimona Petra a uslyšev, oč se jedná, pravil jako na potvrzení
slov Filipových: :]estit zde pacholík jeden, který má pět chlebů
ječných a dvě ryby; ale což jest to mezi tak mnohé.: Není zby
tečno všímnouti si té otcovské důvěrnosti, s jakou jednal Spa
sitel se svými apoštoly a té dětinné příchylnosti, jakou oni je
vili vůči němu. Kdo vládne autoritou nad jinými, nechť se shlédne
v tomto vznešeném zrcadle Páně, a kdo je podřízeným, viz, jak
chovali se apoštolové k Mistru svému. Nadvláda budiž vždy
otcovsky mírna a podřízenost vždy prostě dětinna, jinak zvrhne
se ta první v panovačnost a ta druhá v otročení (servilnost).
ječný chléb. jaký měl s sebou onen pacholík' (sv. evangelium se
o něm nezmiňuje blíže, kdo byl a odkud byl). byl pokrmem chu
dého lidu.
Zdá se, že jak otázka Pána Ježíše, tak odpověd Filipova a
Ondřejova ohledně těch pěti chlebů a dvou ryb. že to všecko
bylo předesláno, aby tím patrněji objevilo se zázračné rozmnožení
chlebů v celé velikosti a lesku před očima apoštolů i zástupu.
Svatý Jan vypravuje dále: »Tedy řekl ježíš: Rozkažte lidu
posaditi se. Bylo _pak mnoho trávy na __místěc. Slova

»“Rozkažte

lidu, aby se posadilo, týkala se apoštolů; ti odebrali'se hned
k davům, seskupili je po stu a po padesáti a vyzvali je, aby se
usadili do trávy, které tam bylo právě v tom čase hojnost. Bylo
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to počátkem března. Sv. evangelium praví, že »posadilo se mužů
v počtu okolo 5000. »kromě žen a dětí:, jak dokládá sv. Ma
touš (kap. 14. v. 21). z čehož následuje, že nepřeháníme, páčíme-li
celé množství na 12000.
»Tedy vzal Ježíš chleby a učiniv díky, rozdával sedícím, též
i z ryb, jak mnoho chtěli.a jako vždy jindy, taki zde Pán ježíš,
dříve než učinil zázrak, činil díky Otci svému a ——jak dí sv.

Matouš »vzhlédl k nebi, požehnal (a lámal a dával učedníkům
chleby a učedníci zástupům)<. Tím ukázal Pán, že to, co nyní
činí, pochází sbůryamusí se přičísti moci boží. Pak dával chleby
i ryby apoštolům a tito zase zvolna po řadě rozdávali jednotli
vým skupinám. Této okolnosti, jak ji uvádějí sv. Matouš, Marek
iLukáš, třeba si zvláště všímnouti. Na poušti odmítl Spasitel
proměniti kamení v chleby, aby hlad zahnal, jak mu radil ďábel
a zase na poušti rozmnožil chleby k nasycení lačného zástupu.
Mimo to mohl Pán zázrak ten provésti tak, aby chleby i ryby
jenom v jeho rukou rozmnožené dostaly se přímo každému jed
notlivci od něho bez prostřednictví apoštolů; otom není pochyb
nosti. Ale pán chtěl, aby skrze apoštoly přijal každý zvlášťchléb
i ryby zázračně rozmnožené. Proč? Předně proto, že Bůh užívá
své všemohoucnosti bezprostředně jen tam, kde nemůže, abych
tak řekl, člověka k tomu potřebovati; jinak však nechá člověka
spolupůsobiti, an nikdy nepodporuje lidskou netečnost a lenivost.
Za druhé chtěl Ježíš Kristus rozdávati chleby a ryby rozmnožené
v jeho rukou rukama apoštolů, aby nás poučil, že dary jeho ne
beské, pravda a milost, pocházejí sice od něho, jakožto prvního
pramene všech milostí, že však se sdělují lidem prostřednictvím
jeho služebníků.
A nyní přihlédněme k zázraku samému; velikost a zřejmost
jeho přímo bije do očí.
Bylo to na poušti! Odkud měla se vzíti taková zásoba chleba
a ryb, aby stačila k nasycení asi lOtisíc lidí? A kdyby i taková
zásoba zde bývala, jak bylo možno skrýti ji před tolika lidmi?
A dále! Rozmnožení chlebů v rukou ježíšových dálo se před
očima nejen apoštolů, nýbrž celého nepřehledného zástupu, dálo
se nikoliv v jednom okamžiku, nýbrž zvolna a stále, až bylo dost.
je patrno, že když rozdávání chleba a ryb dálo se pozvolna,
že apoštolové'i lid'se divili a pátrali, odkud. a jak se beřou tyto
zásoby, tím byl tedy každý klam vyloučen. Zkrátka: místo,
množství svědků venkoncem nepředpojatých, povaha zázraku sa
mého, způsob, jakým byl vykonán a výsledky jeho, to vše staví
zázrak ten nade vší pochybnost a poskytuje záruku naprosté
jistoty.
jsou ovšem jistí lidé, kteří, poněvadž prý jdou jen a jen za
rozumem, pokoušejí se vysvětliti tento zázrak způsobem přiro
zeným. Avíte jak, mojí drazí? Takto: Zástup uchvácen jsa okou
zlující řečí Ježíšovou, zapomněl . úplně na jídlo; nasycení v duši
necítili potřebu nasycení tělesného. Byl to tedy »zázrak stříd
mostic. A nebo: Každý jedl mezi kázáním ]ežíšovým ze svých
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zásob, aniž toho pozoroval, jaksi mechanicky, nasytil se a pak
měl za zázrak něco, co bylo pouze přirozeným následkem obzvláštní
střídmosti a také nadšení, že poslouchají proroka zaslibeného.
Suďte sami, moji drazí, je-li v tomto povídání jen špetka ro
zumu. A tak »učeněc vykládá_tento zázrak předák rationalistů
Arnošt Renan ve svém spise »Zivot ]ežlšůw.
Ostatně co se týká těch rozmnožených chlebů a ryb, odkud se
vzaly, možno ovšem za to míti, že Spasitel je stvořil z ničeho,
jako stvořil svět celý, ale pravděpodobnější je náhled, že roz—
množil ty chleby a ryby, které měl v ruce.
A nyní uvažujme ještě toto:
Semeno zaseté působením přirodyvzemi'klíčl, zapustí kořeny,
vyžene do stébla, utvoří klas, který zrno zaseté mnohonásobně
vracL

Obilí vymlácené meleme, z mouky děláme těsto, bochníky
pečeme a -— máme chléb.
To vše děje se na prospěch člověka velmi zvolna působením
různých sil přírodních, ať již ty síly jsou v zemi nebo ve vzduchu,
ve vodě nebo ve slunci. A všecky tyto sily přírodní, které zrno

obilné rozmnožujíatím nám dle zákonů fysických poskytuji chléb
k nasycení, ty všecky pocházejí od Boha a jsou mu úplně po
drobeny.
Co tedy učinil ]ežíš Kristus na poušti, když rozmnožil chleby
a ryby? Ten Bohočlověk, který v ruce má všecky síly přírodní
i jejich účinky, zkrátil všechen ten zdlouhavý postup v přírodě
a učinil v několika okamžicích chléb, který by podle zákonů
přírodních bylo možno obdržeti teprv za několik měsíců. Dobře
podotýká zde sv. Augustin: »Týž Bůh, který na poli rozmnožuje
obilí z několika zrn, rozmnožil chléb v rukou svého vtěleného
Syna. My obdivujeme se tomuto zázrakuanepozorujeme neustálé
působobeni Prozřetelnosti boží, která z mála semene tvoří množství
obilí.a nasycuje tak celé lidské pokoleníc. A proč? Protože zázrak
takový stal se pouze jednou —- odtud to naše obdivování, to
druhé vidíme stále před tebou — proto toho nedbáme.
Moji drazíl Navykněme si viděti ve všech zjevech a zákonech
přírodních i jejich účincích ruku Boha všemohoucího, která všecko
řídí a spravuje k našemu prOSpěchu i k naší radosti a děkujme
Bohu stále za tuto jeho otcovskou péči.
»A když byli nasycení, řekl učedníkům svým: Sebeřte drobty,
které pozůstalý, at nezhynou. Tedy sebrali a naplnili dvanáct
košů drobtů z pěti chlebů ječných, jež pozůstalí po těch, kteříž
byli jedlic.
Nikoliv bez příčiny dal ježíš sebrati drobty. Především měly
ty drobty, sebrané od týchž učedníků Páně, kteří chleb rozdávali,
býti upozorněni na patrný, makavý důkaz skutečného zázraku.
Mimo to chtěl .Pán dáti nám všem naučení, že není dovoleno po
hoditi a v zkázu “vydati věc, která, není-li právě k užitku nebo po—
třebě nám, může býti k užitku jiného. Tak na př. zbytky se stolu
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boháčova mohou a mají dány býti za pokrm chudého k nasycení. Kéž
by takové »drobtyc se stolů boháčů vždy padaly .pro ubohé lazaryl
Těch dvanáct košů drobtů poukazuje patrně na dvanáct
apoštolů; měl tedy každý apoštol košík ku rozdávání chleba.
Tedy ti lidé, uzřevše div, kterýž byl učinil Ježíš pravili:
»Tentot jest zajisté prorok, kterýž má přijíti na světe. Udiv a nad—
šení zástupu, vidoucího takový zázrak (zajisté jeden z větších zá
zraků Páně) neznalo mezí, jako z jedněch úst ozvalo se: >Toto
jest ten prorok. ten zaslíbený Vykupitel, který má přijíti na svět- .
Bylt zajisté ježíš Kristus Vykupitelem světa, ale nikoliv takovým,
jakého lidé na svoji zkázu očekávali, totiž vítěz nad všemi ne
přátely vnějšími, osvoboditel národa ode jha cizího, římského,
pod kterým ůpěli a vybudovatel velikosti, moci národní. Byliť
Galilejští vždy ducha bojovného; plni upomínek na slavné doby
snili stále o judovi Gaulonitském. Týž učiniv se vůdcem lidu
a vydávaje se za poslance božího k osvobození národa, způsobil
dosti hlučné povstání a dal nemalou práci vojsku římskému, jak
dosvědčuje ]osefus Flavius. Politické vášně (a ani apoštolové jich
nebyli prosti, jak tomu nasvědčuje 1; kap. 6. v. skutků apoštol
ských) nadchly ten zástup snadno vznětlivý ať pro věc nábožen—
skou nebo politickou. Tak podněcovali jeden druhého: >To je
ten prorok, to je ten Messiáš, kterého očekáváme; ten nás osvo
bodí od toho cizého jha; pojdme,učiňme ho naším králem, ať nás
vede do ]erusalema, tam pak provoláme nové království israelskéc.
Tak a podobně hovořili vespolek, takovými záměry se obírali
ti zástupové kolem ]ežíše, nadšení náboženské šlo zde ruku v ruce
s nadšením vlasteneckým.
»Tedy ]ežíš, když seznal, že chtěli přijíti, aby jej chytili
a učinili králem, ušel opět na horu sám jediný: a nařídil apoštolům.
aby vstoupili do lodičky a přeplavili se na druhý břeh, (jak vy
pravuje sv. Matouš 14. 22. a sv. Marek 6. 45). Aby zmařil zá
měry davu, použil pán tří prostředků: oddělil apoštoly od těch
fanatiků, aby sami se k nim nepřidali; rozloučil se vlídně se
zástupem, vybídnuv je, aby se rozešli a odebrali se do svých
obydlí; sám pak nenápadně vzdálil se jim z očí a odešel na horu.
*

*

*

Dříve,než skončím dnešní výklad, musím obrátiti pozornost
vaši k následující důležité'věci.
'
]ežíš Kristus žil za časů Herodů usurpatorů & za vlády ci“
zinců Římanů Zvláště tato vláda byla u Zidů ve veliké nenávisti
a již za doby Kristovy událo se několik menších vzbouření, brzy
pak“ po jeho odchodu k Otci došlo (za císařů římských Vespasina
a Tita) ke vzpouře nejrozsáhlejší a v následcích nejstrašlivější,
kteráž vzpoura skončila vyvrácením a rozptýlením národa židov
ského do celého světa. Dle souhlasného vypravování všech čtyř
evangelií měl Spasitel často příležitost projeviti své mínění ve
příčině politického stavu země i v příčině vlády římské. jak často
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namáhali se jeho nesmiřitelní nepřátelé. zákonníci a fariseové
a nohsledové Herodovi, aby »ho polapili v řeči: a pak bud obža—
lovali u vladaře římského nebo očernili u lidu a připravili o jeho
přízeň, ale nadarmo. Nepodařilo se jim uchvátiti ani jediného
slůvka, které by Pána usvědčilo jako nepřítele vlády nebo pro
tivníka tužeb národních. Slovy i skutky dokázal Spasitel, že si
váží každé autority, on, který jest nad každou autoritu povznešen.
Vyhýbaje se všemožně všemu mísení se do otázek politických,
jaké tenkráte kolem něho hrozivě vířily,staral se jedině o kázání
pravd věčných, o spásu duší, které z otroctví nikoliv římského.
pohanského, nýbrž z otroctví dáblova vykoupit přišel na tento svět.
Amen.

Neděle pátá v postě.
Evangelium sv. jana, kap. 8., v. 46.—59.

Bylo to v září, rok před smrtí Páně, když v]erusalemě sla
vila se »slavnost stánkůc na památku 401etého pobytu liduisrael
ského na poušti pod stany. Slavnost ta trvala osm dní a účastniti
se jí museli všichni židé, kromě těch, které zákon vyjímal. Pán
]ežíš tam šel též se svými učedníky a měl v chrámě, totiž v síni
chrámové, mnoho dlouhých rozmluv se zákonníky za účastenství —
jak se dalo očekávat, četných jiných posluchačů. Tyto rozmluvy
mezi Spasitelem a mistry zákona i knížaty lidu točily se výhradně
kolem jeho posláni. Podává je sv. ]an v 7. a 8. kapitole svého
evangelia, jak sám jim byl přítomen; dnešní svaté čtení jest malý
úryvek z nich.
Nemohu zatajiti, kterak mně přichází za těžko. podati vám
výklad dnešního sv. evangelia —jinak jasný a snadnýl Setkáváme
se zde totiž s děsnými urážkami a rouhánim tolik ohavným, jak
je nepřátelé vmetli ve tvář vtělenému Synu božímu, že srdce
každého věrného křesťana krváceti musí nad tou spustlostí. Leč
výkladem tím dostane se nám světla a posily duševní, zvláště až
obdivovati budeme dobrotu a mírnost, s jakou Spasitel všecku
_zlobu nepřátel snášel a odmítal —- nám pro příklad a poučeni.
Věnujte mně tedy celou svoji pozornost.

Pojednání.
)Kdo z vás bude mne trestati z hříchuc? V předcházející
řeči pokáral totiž Pán

dávnou-—touhu—-»nepřátel„zabitiho a, vytkl

jim zřejmé, že jsou stoupenci ďábla, toho »vražedníka od počátku-,
který . svedl prarodiče k hříchu a uvalil tak na ně smrt, toho
»lháře a otec lžic, který již prarodiče naše oklamal. A aby do
káml „jim, že mají slovům jeho věřiti, praví Pán: »Kdo z vás bude
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mne trestati z hříchu:? Kdybych porušoval zákon, kdybych něčím
byl vinen, měli byste příčinu odepřít mně víru, ale vy nemůžete na
lézti na mně nijaké viny, proč tedy odporujete mému učení? Proč
mně nevěříte? — To slovo: »Kdo z vás bude mne trestati z hříchuc.
mohlo vyjití pouze z úst Spasitelových. jen On mohl o sobě
tvrditi, že je prost vší viny, všeho hřícbul A jakž mohlo také
býti jinak. Vždyť to byl a jest Bohočlověk, jehož lidská přiro
zenost byla p0)ata v osobě slova věčného a kdyby byla mohla
tato lidská jeho přirozenost hřešiti, byl by hřešil Bůh — a něco
takového jen mysliti — neřku—litvrdití, bylo by nemístným, ba
děsným rouháním.
>Ale já vím-, pokračuje Pán, :proč mně nevěříte. Kdo z Boha
jest, slovo boží slyšíc, to jest: kdo má ducha božího, kdo Boha
miluje, kdo je ochoten Boha poslouchati, ten poslouchá ochotně
také jeho slova a věří v ně, vy však az Boba nejstec, vy nemáte
ducha božího, vy nemilujete Boha, proto také »neslyšítec, ne-.
chcete poslouchati a věřiti mým slovům, slovům božím. A tak
se děje i mezi lidmi. Máme-li někoho ve vážnosti, milujeme-li
ho, jsme-li s ním téhož mínění, pak cítíme v sobě ochotu dáti
sluchu jeho slovům, ba rádi je přijímáme a nenapadne nám ani
zdaleka o nich rozumovati nebo je rozebírati.
Dítě ochotně poslouchá slova otcova, nevěsta ráda naslouchá
slovům ženichovým, přítel rád poslouchá přítele — ti všichni jsou
stejného smýšlení, láska sjednocuje tajemně i srdce imysl jejich.
Ted víme, proč duše zbožné rády poslouchají slovo boží a proč
duše zkažené neochotu jeví a pohrdání slovem božím. Ostatné to
může každý—na sobě zkusit: rádi posloucháme, co rádi máme
a. co hoví tužbám našeho srdce. Nuže, milujeme Boha a rádi
poslouchejme slovo božíl Židé pochopili výtku Páně: že nemají
ducha Božího; proto plni hněvu a zlostí sršíce pravili mu: .Zdaliž
my dobře nepravíme, že ty jsi Samaritán a zlého ducha máš: l
Děsnější urážky, zlořečenějšího a bezbožnějšího rouhání už ne
mohli vmésti ve tvář nejsvětějšímu Synu božímu. A považme, že
tato hrozná urážka stala se Pánu v chrámě, tedy na místě svatém,
u přítomnosti jeho učedníků a velikého zástupu lidu. s nestou—
dností až zarážející. »Zdaliž my dobře nepravímec. Z těch slov
je zároveň patrno, že židé už dříve kdysi podobnou urážku Pánu
učinili a nyní docela chladně ji opakovali: »Ano, dobře máme
a nemýlíme se, že Samaritán jsi a zlého ducha máš-. Dvě pře
zdívky; jedna horší než druhá. Nazývají Pána Samaritánem a od
ďábla posedlým.
Zidům byli Samaritáni ze dvojí příčiny národem opovržení
a nenávisti hodným: předně se stanoviska národního a vlastene
ckého, a za druhé — a to ještě více — se stanoviska nábožen
ského, jako odpadlíci od staré víry. Zášt mezi těmito oběma ná
rody byla hluboká ve všech vrstvách společenských. Tak odepřela
ona žena samaritánka u studnice ]akubovy Pánu Ježíši trochu
vody jen proto, že byl žid a ona samaritánka; jindy zas oby
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vatelé jistého městečka v Samaří zavřeli před ním bránu, poně
vadž se domnívali, že cestuje do jeruSalema. (Luk. kap. 9. v. 51
až 53.) Snad židé věděli, že Pán častěji přichází do Samaří, že
mnozí Samaritáné se k němu obrátili, že rozmlouval se ženou sa
maritánkou v Sichem, snad také slyšeli o tom podobenství, ve
kterém Pán staví Samaritána za vzor lásky k bližnímu a dává
důkladnou lekci židovskému knězi i levitovi Proto šla'o něm řeč,
že je přítelem Samaritánů, těch zarytých nepřátel vlasti, náboženství
a čisté víry židovské. tedy přítelem jejich nepřátel, přeběhlíkem
od víry Mojžíšovy. Ale na té první nadávce nemají dost, ještě
dodávají: ». . . a zlého ducha mášc. Clověk ďáblem posedlý,
jednající pod vlivem ďábelským, otrok ďabla, toho otce lži a pů
vodce zla; takový člověk je horší, než možná si představiti, jest
to zkrátka nejohavnější obava. A takovou děsnou urážku nebáli
se vměsti Spasiteli do očí: »Máš v sobě zlého duchac. Taková
ničemnost, taková zvrblost ani jména nemá. — A co na to řekl
]ežíš Kristus? Co učinil? Kdyby to šlo po našem, byl by měl
Pán v tom okamžiku zjeviti se v té záři. která ho obklopovala
na hoře Tábor, byl by měl bleskem sraziti je k zemi a tak je
veřejně ztrestati i zahanbiti. Leč takové a podobné náhledy, po

něvadž venkoncem lidské, liší se veliceod úradků moudrostiado
broty boží. ]ežlš Kristus odpověděl na tu hroznou urážku s celým
důrazem své božské velebnosti: ,já zlého ducha nemáme. První
nadávku: »jsi Samaritán. nechal Pán bez povšimnutí. nebránil se
proti ní, aby neodpudil od sebe ten lid samaritánský bloudící 'a
obrácení schopný, jak bylo viděti na mnohých z nich, lidech to
šlechetných a poctivých. K vůli těm nechal si líbit titul »Sama
riíánac. Na druhou urážku pak odpověděl krátce: »já zlého ducha
nemám-. Obdivujme zde tu velebnost, tu velikost duševní, to ovlá
dání sama sebe! Moji drazí! Když vás někdo urazí, vám nadává,
vás haní, popatřte vždy na tento vzor mírnosti, laskavosti, trpěli
vosti Kristovy. Ty urážky, kterých se vám někdy někde dostane.
jsou ničím proti oněm, kterými zahrnuli Pána — Boha samého!
A co jsme my? Bídní tvorové! Krásně dí zde sv. ]an Zlatoústý: »Kde
bylo třeba je poučovati a pýchu jejich urážeti, byl ježíš přísný,
tvrdý; kde však mu přišli s urážkami, byl velice mírný;abychom
od něho se učili obhajovati to, co se týká Boha a nedbati toho,
co se týká nás:.
Když byl klidně a vážně odmítl hrubou urážku, pravil Pán
dále: »já ctím Otce svého a vy jste mne zneuctilic. ji ctím Otce
svého —- chce ježíš Kristus říci -— tím, že hlásám jeho pravdu,
že plním mezi vámi své poslání a dbám ve všem jeho vůle, »ale
vy jste mne zneuctilic. V těchto málo prostých a'přece tolik váž
ných slovech zračí se bolest, ba nářek duše krutě zraněné.
>Ale já nehledám slávy své, jest, kdo ji hledá a soudí-, po
kračuje Kristus ježíš ve své obraně. »Nehledám své slávy, také
nehledám (jako člověk) konati vůli svoji, nýbrž hledám pouze

slávu Otcesvého a plním jeho vůli. jsem ochoten všecko oběto
vati, ano život svůj a čest svou, jen když dostane se cti tomu,
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kterýž mne poslal. Nehledám“ sobě ani' své cti, tu bude hledat,
o tu postará se Otec můj a jemu se úplně odevzdávám. — A tak
máme jednati i my jako křesťané. Plniti věrně své povinnosti a
v jejich plnění hledati čest a slávu boží ; pak můžeme býti jisti,
že Bůh nás najde a odmění. »Ty hledej mnec, pravil Kristus k-u
sv. Kateřině Siennské, »a já budu hledati tebe !.
Na to, nedbaje více zloby židů obrátil se Ježíš k poslucha
čům svým věrným a hlasem povýšeným, jemu a jeho velebnosti
vlastním, pravil: »Amen, amen, pravím vám: Bude-li kdo zacho
vávati řeč mou, smrti neuzří na věky.. Tím chce Pán říci tolik:
»Kdožkoli nejen věřiti bude slovům mým, ale i prakticky je pro
váděti, podle nich žíti, nepodlehne té smrti, která opravdu je
smrtí. totiž věčné smrti.
Taková neslýchaná řeč, pronesená s takovou rozhodností a
k tomu od člověka tolik opovrhaného a nenáviděného, tato řeč
roznítila protivníky Ježíšovy k novým urážkám. Pokyvujíce hla
vami div že Pána očima záštlplnýma neprobodli a hněvem so
ptíce zasyčeli: »Nyní jsme poznali, že zlého ducha mášc. Nemý
lili jsme se, když jsme ti to nedávno řekli; kdybychom ještě měli
nějakou pochybnost o tom, tys ji touhle svou řečí rozptýlil. jak
se opovažuješ tvrditi, že neuzříš-smrti, kdo zachovává tvoje učení?
Abraham zemřel i proroci zemřeli. :]si ty snad větší než otec
náš Abraham. který zemřel, větší, než proroci, kteří také zemřeli?
Kým sebe sama činíš.: Zde židé patrně rozuměli špatně slovům
Kristovým a vykládali si je po svém způsobu ve smyslu hmo
tném a nikoli duševním, přeneseném. Ježíš Kristus řekl: Kdo
zachovává řeč mou. toho duše nepodlelme smrti věčné a židé to
vykládali o smrti tělesné, jako by byl Pán chtěl říci: Kdo za
chovává mou řeč, bude osvobozen od smrti časné, jak to bylo
slíbeno už Adamovi vráji. Odtud tedy ta jejich urážlivá odpověď:

»mášvsobě ducha zléboc,odtud ta jejich drzá,neomalená otázka:
»Kým sebe sama činíšřa — Ve své ustavičně snaze osvítiti a
obměkčiti zatvrzelá srdce jejich nedbaje slov jejich urážlivých od
pověděl sneochvějnou laskavostí: »Oslavuji-li já sebe sama, sláva
má nic není; jestit Otec můj, kterýž mne oslavuje, o němž vy
pravíte, že Bůh váš jeste. Smysl těchto slov jest: »Rekl jsem vám,
že kdo zachovává řeč mou, ochrání duši svou .od smrti věčné,
a vy překrucujete slova má, jakobych se vyvyšoval nad Abra
hama, nad proroky, nade všecky lidi. Obviňujete mne, že v ne
změrné pýše hledám svoji slávu. Mýlíte se; nejsem pyšný, nehle—
dám své slávy,*kdybych ji hledal, bylo by to pošetilostí jak v očích
vašich, tak v očích všech lidí Slávu a čest nedává si člověk sám-,
nýbrž ji přijímá od' jiných, a sice od těch, kteří uznávají, že si
ji zasloužil, že je tedy cti a slávy hoden.
Kdybych mluvil jen na vlastní pěst a nemohl se odvolati na
veřejné nepopiratelně svědectví, že pravdu mluvím, pak byste měli
proč odmítnouti 'řeč mou, ale je zde někdo, kdo mne oslavuje,
kdo pravdivost řečí mých potvrzuje ato jest Otec můj. On oslavil
mne hlasem bromovým veřejně na břehu ]ordanu, oslavil mne
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svědectvím Janovým, oslavuje mne zázraky, neboť skutky, které
konáma které popřít nemůžete, jsou skutky boží. Ty dávají mně
slávuadokazují božské má poslání. To nejsou skutky mé, skutky.
člověka ubohého, slabého, nýbrž skutky Otce mého.
A kdo medle je ten Otec, ty Synu Marie Panny, o kterém
tak často mluvíš, na kterého se odvoláváš, který tebe oslavuje a
kterého ty oslavuješř Zajisté, že to nemůže býti josef, chudý ře—
meslník a té doby již mrtvý. Kdo tedy je ten Otec tvůj, ty je
žíši nejsladšíř!
Pán nerozpakuje se prohlásiti přímo: »Otec můj jest ten,
o němž vy pravíte, že Bůh váš jeste. Tedy: Otec můj jest Bůh-!
— Všimněme si, že ježíš Kristus nepraví: »Bůh jest otec naše,
jako by slučoval svoji důstojnost, důstojnost Syna božího s dů
stojností všech lidí, jakožto dltek božích, od Boha za vlastní při—
jatých, nýbrž praví: »Otec můj jest Bůh: a tím jasně dokazuje..
že není Synem božím jako ostatní lidé z milosti a dobroty boží
za dítky boží přijaté, nýbrž v jiném a to mnohem vyšším smyslu.
Totiž nejinak než jako »Syn boží jednorozený, od věčnosti: Pro
hlašuje se tedy ]]ežíš Kristus Synem božím pravým. přirozeným,
Otci rovným — a to před celým davem posluchačů, před svými
nepřátely.
»Vyc, pokračuje Syn boží, aneznáte Boha, Otce méhoc, vy
nedbáte důkazů, které o něm podávám; nedbáte skutků, které
konám v jeho jménu a které dokazují, že jsem Synem jeho. Leč,
neznáteoli vy ho, já jej znám atakového známým č.ním. Ařeknu-li,
že ho neznám, budu podoben vám, lhář, jako vy jste lháři, když
pravíte, že jsem Samaritán a že mám zlého ducha. Tvrdíte, že
znáte Boha a odmítáte víru v jeho Syna, který nyní svámi mluví,
leč já neochabnu v poslání svém a věrně je vyplním.
Vy cblubíte se tím, že jste »potomci Abrahamovic; nuže,
věřte: »Abraham, otec váš, radoval se, aby viděl den můj, i viděl,
a radoval sec. Těmito slovy jasně mluví Pán o svém bytí, o své
existenci daleko před Abrahamem a dává na jevo, v jakém smyslu
o sobě tvrdí„ že jest synem božím. Abraham, jemuž se dostalo
opětného zaslíbenj, že-z jeho pokolení vyjde Spasitel světa„ra
doval se a jásal. Zilt zajisté v předpekll s ostatními patriarchy a
proroky a svatým: starozákonními v radostném očekávání budou
cího Vykupitele a mohl z úst Simeonových, Zachariášových, Alžběty,
Josefa, Jana Křtitele i jiných slyšeti, že Syn boží se vtělil a na
rodil, že den vykoupení není daleko. Abraham i ve stínu před
peklí mohl viděti »den: čili příchod Páně na svět a radovati se
z toho.
Židé, rozumnějíce slovům Spasitelovým vždy po lidsku a ne—
vidouce v něm než člověka, myslili, že ho usvědčí z omylua proto
pravili uštěpačné a se strojenou soustrastí: »Padesáte let ještě
nemáš a Abrahama jsi vidělřc Buď to pravíš žertem, nebo jsi
blázen. Ale Pán popadl je hned za slovo a se vší rozhodností
prohlásil o sobě::Amen, amen, pravím vám, prve než Abraham
byl, já jsem:. Všimněte si, milí křesťané,jak rozhodně aurčitě
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si zde Spasitel vede. >Abraham žl o 23 století dříve než já:,—

praví: »Vy vidíte ve mně pouhého člověka, který nemá ještě ani
padesát let a přece mám pravdu, že jsem zde byl dříve než Abraham
se narodil. Nejsem učiněn, nejsem stvořen, ale jsem starší než
Abrahamc.
Těmito slovy a zvláště tím »jájsemc, která přísluší jen Bohu
věčnému a která uvádí na pamět ono »já jsem, který jsem:, jak
je uslyšel Mojžíš z hořícího keře — tím vším zcela zřejmě a
jasně tvrdí Pán: >]á jsem pravý Syn boží, jsem od věčnostic.
Židé také porozuměli ježíši Kristu, kam míří, vykládali jeho
slova správně, že totiž mluví o svém božství; proto honem »chá
pali kamení, aby házeli na něhoc, aby ho kamenovali a zabili.
Mojžíš přikázal (ve 111.knize kap. 24. v. '16): »Kdož by se

rouhal jménu Hospodinovu, at smrtí umře; kamením uhází ho
všecko množství:. -— Tvrzení Kristovo tak jasné a jistě, že jest
Synem božím a Bohem, bylo v očích jejich neslýchaným rouhá
ním. Ostatně by to byli měli za rouhání i kdyby byli věděli a
uznávali u sebe, že to rouhání není. — Pán tvrdil totéž o několik
měsíců později před nejvyšší radou a Kaifášem. A co Kaifáš a ti
ostatní? jako jedněmi ústy volají: »On se rouhá, hoden jest
smrti-.
A není pochybnosti, že ti vzteklíci byli by kamením, jaké zde
bylo po ruce k vůli opravám zdiva chrámového, kamenovali Pána
na témž místě, kde později kamenovali sv. Stěpána. Leč ježíš se skryl,
nejspíše se vmísil mezi lid a chráněn učedníky i jinými poslu
chači, kteří v něho věřili, vyšel z chrámu. Nebyla přišla ještě

hodina jeho a pak také nechtěl takovým způsobem dílo vykou
pení. Zároveň dal nám tím Pán naučení: Ačkoli máme statečně
čeliti každému i největšímu nebezpečí, ba i nebezpečí života na
obhájení pravdy, přece můžeme vyhnouti se, když hájení pravdy
není nevyhnutelně třeba.
o

*

*

Dvěma velikým věcem učí nás ježíš Kristus ve dnešním sv.
evangeliu: první je trpělivost a “mírnost jeho podivuhodná vůči hroz—
ným urážkám, jaké mu židé učinili — zajisté příklad následování
hodný, druhá je pravda o božství jeho osoby, pravda o původu
jeho od věčnosti, pravda, která je stěžejním základem naší víry.
Amen.

Neděle květná.
Evangelium sv. Matouše, kap. 21, v. 1.—9.

ježíš Kristus, opustiv město Jericho, kde daroval .zrak dvěma
slepcům, v sobotu před svojí poslední večeří velikonoční, přišel
do Bethanie, asi 2 km. od jernsalema. Tam byl pozván do domu
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Lazara, kterého byl nedávno vzkřísil, od obou jeho sester, Marty
a Magdaleny. jen Bohu samému je povědomo, s jakou láskou
a úctou tyto tři osoby Sp_asiteli byly oddány. Téhož večera přijal
pozvání ku stolu farisea Simona, zvaného amalomocnýc,jako něm
později (kap. 26. v. 6. a násl.) vypravuje týž svatý evangelista.
A druhý den na to, v neděli, t. zv. květnou, událseslavný vjezd
Kristuv do ]erusalema, o kterém nám vypravuje dnešní sv. evan—
gelium. Tento slavný vjezd budiž předmětem dnešního, k vůli
posvátným obřadům jen krátkého výkladu.

PojednánL
>Když se přiblížili k jerusalemu, a přišli do Bethfagek hoře
Olivetské, tedy poslal Ježiš dva učedníky řka jim: jděte do
městečka, které proti vám jest, a hned naleznete oslici přivá
zanou a oslátko s ní; odvažte je a přivedte ke mně. A řekne—li

vám kdo co, rcete, že Pán jich potřebuje a hned propusti je..
Pán ]ežíš vyšel z Bethanie a sestoupil na úbočí hory Olivetské,
východně od jerusalema. Přišel do vesnice Bethfage, po česku
odům údolí, úžlabinyc, protože leží u vstupu do údolí Josaphat,
asi 1 km. od města. Provázelo ho veliké množství věrných jeho
učedníků. Pověst o jeho příchodu do Bethanie a odtud do jeru
salema rozlétla se rychle po okolí a částečně i po městě samém,
kde Pán měl mnoho učedníků, ale také mnoho mocných ne
přátel, toužících po jeho smrti. V jerusalemě hemžilo se to pout
níky velikonočními z celého ]udska, z Galilee a z nejvzdáleněj
ších končin země. lméno Ježíšovo ozývalo se ze všech úst,
vypravovali o jeho moci, o jeho zázracích, které konal po vší'zemi;
v živé paměti bylo ještě vzkříšení Lazara před samými branami
]erusalema v nedaleké Bethanii, jež se událo u přítomnosti četných
svědků, přátel i nepřátel Páně. Což divu, že celý ]erusalem byl
u vytržení nad zprávou o jeho příchodu a že lid ve svém nadšení
mu připravil takové slavné uvítání.
Ten dobrý, nezkažený lid, zvláště ten venkovský, připuto
vavší do ]erusalema, věří, že Ježíš jest ten očekávaný Spasitel.
ten zaslíbený prorok, že začíná království jeho a v té víře valí
se k Bethanii, aby ho slavně uvítal. Nedbá zákonníků, nedbá
fariseů, nedbá svých duchovních představených v nejvyšší radě
židovské, těch zavilých protivníků Kristových. Jde jen za hlasem
svého srdce, za hlasem své víry — bohužel jen tak dlouho, dokud
není sveden na scestí, jako se skutečně stalo po pěti dnech.
Nakažlivý je každý enthusiasmus lidu, roste a šíří se bleskem,
umlčuje a udupává každý odpor, béře sebou všecky, kdož mu
do cesty přijdou, vlažné — nevlažné.
Zatím, co zástup vyšlý z ]erusalema a rostoucí každým
krokem hrnul se ku Bethfage, přijížděl z druhé strany ježíš na
oslátku Přijel na horu Olivetskou, odkud byla vyhlídka na
město. Zde, jak vypravuje svatý Lukáš (kap. 19. v. 41.—-42.)
zastavil se, patřil na město proti sobě. Oči zvlhly Pánu, plakal
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a štkal a-pronesl ona památná, lásky a něhy plná slova: nó, kdybys
bylo i ty, město nešťastné, poznalo a to aspoň v tento den tvůj,
co tobě jest k pokoji, ale nyní jest to skryté před očima tvýmac.
V tom nadšeném uvítání, jaké mu připravili zástupové, on
sám v nezměrném žalu prolévá hořké slzy. Než nadejde Synu
božímu den nejtužšího zápasu den největších bolestí — a to bude
již brzy — uchystal mu Otec nebeský několik radostných oka
mžiků. Ale Spasitel-nedbá toho všeho a má na mysli jen a jen
svůj lid, na mysli má nevděčné, hříšné město lerusalem, vidí
a předpovídá děsnou, neodvratitelnou zkázu jeho. V tom pláči,
v těch slzách, v těch bolestí plných slovech ukazuje se jasně
soucitné srdce božského Syna. A vysoká rada židovská v Jeru
salemě? Ta ve své zaslepenosti a zatvrzelosti soptí vztekem proti
Ježíši a usnáší se — zabiti Ho. Lid prostý, opovrhovaný po
znává v Ježíši svého Vykupitele a náčelníci lidu, zákonníci, učení
páni se mu rouhají v té chvíli, kdy probuzené svědomí lidu pro
volává »Hosanna, sláva Synu Davidovuc. — Jsout tajemství těžce
vysvětlitelna, ale ve. světle víry a rozumu lehce pochOpitelna.
Pyšní pravdou- opovrhují & pokorní ji přijímají. Bůh se pyšným
protiví a pokorným dává milost.
'
Moji drazí. Naskytuje se zde otázka, kterou bych sice mohl
pominouti mlčením, poněvadž odpověď na ní je samozřejma, ale
dotknu se ji přece.
Sv. evangeliumlíčí nám několika skvělými tahy slavný vjezd
Ježíšův do Jerusalema; líčí, kterak Ho zástupy vítají jako proroka,
jako Vykupitele, ba, jako krále. Víme také, že Spasitel po celý
svůj život se snažil býti v ústraní, že vyhýbal se všem poctám,
že zakazoval rozhlašovati některé zázraky, zvláště jeho slavné pro
měnění na hoře Tábor; víme dále, že uchýlil se Pán v samotu,
když ho zástup po onom zázračném rozmnožení chlebů chtěl
mermomocí provolati králem. Odkud to tedy, že dnes Ježíš nejen
nebrání svému triumfálnímu vjezdu, jaký mu učedníci a davy
nadšené připravují, nýbrž k němu svoluje, ba skoro bychom řekli,
že k tomu všemu sám nabádá a vjezd svůj slavný i částečně
řídí. Vždyťdal si přivésti oslátko, schvaloval celou tu slavnost
ano i v ochranu bral ty, kdož ho vítali a provázeli, proti před
hůzce fariseů, jak vypravuje sv. Lukáš (kap. 19. v. 39.—40.) —
Dnešní slavný průvod a vjezd-*Spasitelův do Jerusalema je v životě
jeho celém něco nového, neobyčejného. Anol Ale nic záhadného!
V celém pozemském žití Spasitelově zračí se jeho nejvyšší, jeho
božská moudrost, kterou my arci svým obmezeným rozumem
nechápeme.
.Ježíš Kristus byl a jest králem všech králů jakožto Syn
boží. To prohlásil slavně před Pilátem; jest králem rozumu,
králem srdcí, králem duchovním, nikoli světským, králem ti
chým a pokorným, jak ho oznámil již prorok Zachariáš dle
dnešního svatého evangelia: »Povězte dceři Sionské: Aj, král tvůj
hoře se k tobě tichý, sedě na oslici, a na oslátku, jhu podro
bené-c. (Zach. 9. 9.). Mimo to, že dovolil a přál si takový slavný
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průvod. abychom tak řekli »lidovýc, oživil víru svých učenníků
a svých věrných, připravoval sebe na blízké utrpení a nepřátelům
ukázal —- naposled — a vybízel je jaksi, aby po příkladu zástupů
i oni uvěřili v Něho. Ba, mnohem více! V týchž dnech před
velikonocí přinášeli do Jerusalema' obětní beránky, nuže, Ježiš,
předobrazený jimi, vstupoval sám také do bran měsm, jako pravý
obětní beránek, jako občt okrášlená kráčející na obětniště. Snad
chtěl konečně Spasitel náš sám ten triumfální vjezd, chtěl a při
jímal to slavnostní volání: »Hosanna synu'Davidovu! Požebnaný,
jenž se beře ve jménu Páně,: aby co možná nejvíce pokořil
& odsoudil to divadlo, které se odehrálo po pěti dnech před
domem Pilátovým, kde zástup řval: nUkřižuj, ukřižuj ho!:
]ežíš, přesedaje, jak se zdá, za jízdy s oslice na oslátko, při
bližoval se k městu; apoštolové a zástup stlali roucha a metali
listí a ratolesti na cestu k jeho poctě a_ volali: aHosanna synu
Davidovu. Požehnaný, jenž se beře ve jménu Páně; Hosanna na
'výsostecbx Tím vyznávali v ježíši Messiáše přislíbenébo z poko
lení Davidova. přicházejícího jako poslanec boží. :Hossanac asi
tolik, jako:. »Necht žije! Sláva muk
*

*

*

Ku konci ještě povšecbnou úvahu. Nezřídka slýcháme, jak
jistí lidé kárají veřejné vyznávání katolické víry, veřejné průvody,
zpěv lidu, nákladné náboženské slavnosti a pod. Dnešní slavný
vjezd Ježíšův do jerusalema poučuje nás. co máme souditi o ta
kových lidech a o jejich povidání. Nechme je totiž povídat
& jednejme při každé vhodné příležitosti po příkladu věrných
Páně v dnešním evangeliu. Doprovázejme ho, když ubírá se uli
cemi v nejsvětější Svátosti oltářní v triumfálním průvodu, .pějme
chválu jeho a klaňme se mu v pokoře a víře živé. On přijme
naše chvály, naše klanění, jako tenkrát př jímal nadšené projevy
chvály od apoštolů a zástupu před očima a na vzdor nepřátel.
Nechť si peklem soptí nepřátelé „Páně,
my chvalme Ho, by nás přijal v nebes bráně.

Amen.

Rádce duchovní.
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Magdalena hresncí _a“ kajícíf)
_

Postní promluvy.

Napsai a konal František llráeko.
I.

Magdalena hřešicí.
.A hle, žena hříšnice, kteráž byla ve
městě, dověděvši se, že stoluje v domě
fariseově, přinesla alabastrovou nádobu
masti.:
(Luk. 7, 37.).

"Moji drazí! V umučení Páně vystupuje do popředí žena.
jejížto jméno vyslovováno bylo s počátku 5 opovržením, později
_však s největší úctou. Jest to divka, na níž vidíme ódstrašujíci
příklad, jak hluboko může klesnouti žena, odloží-li všechen stud
a jde—lijen za svou vášní a náruživostí. Ale spolu jest tato žena
příkladem zářivým zvláště pro dívky, jak mají se obrátiti k Bohu
a činiti pokání. Budeme tedy o této ženě -— Magdaleně — roz
jímati, abychom se dobře připravili k velikonoční svaté zpovědi.
Pozorujme dnes Magdalenu v jejím mládí — a kráčejme
_.v duchu za ní po cestě, která ji od Boha odváděla. Vizme dnes

—obraz: »Magdalena
.

hřešícíc.
P oj e d n á n í.

V Palestině u rozkošného jezera Genesaretského, asi 6 km
' severně od Tiberiady leží chatrná vesnice Medždel
asi o tři
ceti číslech. Na tomto místě stávalo kdysi slavné město Magdala.
V talmudě — ve sbírce židovských tradic — čteme o místě tomto.
že bylo to bohatě, znamenité město, ale pověstné. svojí zkázou
mravů mezi obyvatelstvem Dnes nezbylo z Magdaly více než
několik bídných baráků vystavěných z čediče a rozházených bez
ladu po břehu jezera. Před vesnicí možno spatřiti zříceniny, nej
spíše bývalé pevnosti. Tradice vidí v těchto zbytcích dům, zá
meček Marie Magdaleny. Staré pověsti vypravují, že otec její, syrský
kníže, měl v židovské zemi tři veliké statky: jeden v ]erusalemě,
druhý v Bethanii, třetí'v Magdale. Po jeho smrti připadlo zboží
jerusalemské Lazarovi, bethanské Martě a magdalské Marii.
Maria tedy _nazývá se magdalskou, nebo Magdalenou, budto
podle svého rodiště Magdaly, anebo podle zámečku, který _jí
v Magdale patřil.
Vizme mládí Marie Magdaleny.
Asi v té době, kdy chlév betlemský-stal se chrámem Boha
nejsvětějšího, vdobě, kdy »Slovo tělem učiněno jest a přebývala
___- *) Prameny: »Svatá Maří Magdalenac. Čtrnáctero rozjímání o životě
této veliké kajíinice. Františ ]: Šinar. »Maria Magdalenac. Von Dr. Leopold
Schuster 2 verb. Aufl. Žák T'. 1.: »O Bohu a jeho vlastnostech.
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mezinámic — v té době spatřila v Magdale světlo světa rozto
. milá dívenka, která stala se pýchou a radostí svých rodičů i sou—

rozenců. Dáno jí bylo jméno Maria. Čím víceděvčátko dospívalo,
tím více rozvíjelo schopnosti těla i ducha. S jásáním pobíhalo
po rozkošných březíchjezera Genesaretského, žilo rádo ve volné
přírodě, a jeho radostí bylo trhati roztomilé, pestrobarevné ky—
tičky a uvíjeti z nich věnce, aby jimi potěšilo své rodiče. Zila
volně, radostně, jako to ptáče nebeské.
Rodiče její zajisté neopomenuli učiniti'to, co je povinností
všech rodičů ——
t. j., že záhy vedli dívenkn svou k Bohu. Upo

zornili ji totiž na toho, od něhož všeliké dání výborné a každý
dar dokonalý pochází, vyprávěli jí o tom, jenž všemohoucím
s_lovemsvým odívá kvítí polní a luční takovou krásou, že ani
Salomoun ve vší slávě svě není tak oděn, jako jedno z nich. Ro
diče sdělovali svému 'dítěti v intimních, v pcsvátnýcb chvílích,
že Bůh všecko stvořil i člověka, ale že člověka ze-zvláštní mi
losti povýšil na pána celé přírody. Otevírali před očima chápavé
dívky staré tradice o stvoření člověka, o jeho pádu do hříchu.
o vyvolení Abrahama, o vyjití z Egypta, a přijití do země-zaslí—
bené, o Messiáši, který již již na svět přijíti má, aby lidstvo
v bídě hříchu pohřížené vykoupil.
A maličká Marie rozuměla svým rodičům, naslouchala slovům
jejich s posvátnou úctou, ssála tyto hřejivé paprsky náboženského
vyučování celou svojí duší. ——
Bylo potom často viděti roztomilou

dívenku jak ustává od svých zábav, jak uprostřed vití věnců po
jednou 'spíná ručky své a povznáší s důvěrou *a láskou oko své
k nebi, kde sídlí dobrý Otec nebeský, jenž má poslati svého
milovaného “Syna na svět, aby lidstvo učinil zase milým Pánu
Bohu. Tak rozvíjela se Marie 'jako vonné poupátko v bohatou
růži. Prospívala věkem, ale spolu také krásou tělesnou a bystrostí
duševní. Byla nevinná jako anděl, citlivá jak bělostná lilie a při
tom povahy velmi živé, ducha nad svůj věk velmi bystrého. Byla
radostí svých rodičů, byla obrazem nezkaženého mládí a zrcadlem,
jehož dosud dech neštěstí neskalil. Magdalena čítala tehdáž asi
17 let.

Tu pojednou stala se s Marií nápadná změna. Byla do sebe
uzavřená, zasmušilá, mrzutá, zpěv odumřel na její rtech, byla ke
svým rodičům nevlídná, popudlivá v jednání se svými sourozenci,
a když na to jí otec, zlomený zármutkem zemřel, prchala jako
marnotratná dcera do světa, aby tam popustila uzdu vášním,
které ji ovládly.
“
Tak uplynulo nových skoro sedmnáct let, a tu spatřujeme

ji v domě Šimona Farisea u nohou Ježíšových.

Bylo to ve

městě Naim. A co se stalo za tu dobu z krásné Marie na těle
i na duši? Sv. evangelista Lukáš jaksi úsečně, nerad, o životě
Marie Magdalské se zmiňuje, a prostě praví: »A hle, žena hříšnice,
kteráž byla ve městě, dověděvši se, že stoluje v domě Fariseově,
přinesla alabastrovou nádobu masti. (Luk. 7, 37.)
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Co se stalo 3 Marie,

kdysi nevinné, stydlivé, mravně?

»Hříšnicec, jejížto prostopášný život byl veřejně ve městě znám.
jak? Ono mravně, nevinné děvče, že se tak zapomnělo? Ona
dívka, která pocházela ze vznešeného knížecího rodu, že tak hlu
boko klesla, že se stala sprostou hříšnicíř Ze pila hřích jako vodu?
jest to možná? Anol Sv. evangelista nelže, jeho slova zní prostě:
»A hle, žena hříšnice, kteráž byla ve městě.

A jakých

hříchů

se Magdalena dopouštěla? O tom sv.

evangelium výslovně nevypravuje, jen to naznačuje sv. Marek
slovy: )Bylo v té ženě sedm duchů zlých.<
Kdo jsou ti zlí duchové, jež ovládali Magdalenu hřešící?
Kdo by to mohl býti nežli hlavní hříchy. To jsou ti zlí duchové.
kteří více méně sídlí v duši každého z nás!
Sv. Bernard vypravuje následující podobenství: »Viděl jsem
jednou pět lidí, které jsem měl za blázny. První z nich, stoje na
břehu mořském. jedl písek; druhý, sedě u jezera polykal ošklivé,
nezdravé páry, které z jeho sirnatých vod vystupovaly; třetí, sedě
u kamen, z nichž oheň vyšlehoval, chytal jiskry raduje “se, pakliže
kterou ulovil; čtvrtý sedě na střeše nějakého kostela, lapal vzduch,
a že mu ho vítr málo přiháněl, máchal pláštěm, chtěje všecko
povětří sám vnímati; pátý stoje stranou, smál se ostatním, ač
byl blázen největší, ssál totiž sobě krev brzy z rukou, brzy z ra
menou, brzy z jiných údů.:
Co tímto podobenstvím chtěl nám sv. Bernard naznačiti? Co
jiného než obraz lakomých, nečistých. hněvivých, pyšných, zá
vistivých duší. A těmto hříchům podlehla Maria Magdalena, těmto
hříchům podléháte časem více méně i vy.
Marie Magdalská měla všechno, co svět hledá a čeho si váží.
co k němu táhne, co ho poutá, zač si lze radost koupiti. Pochá
zelat ze starého vznešeného rodu, měla mnoho vzácných přátel
a příbuzných v ]erusalemě. — I mnohá dívka nezřízeně touží
po cti a vážnosti, svět jí pochlebuje a budí v ní touhu po slávě,
ale tím nezřídka kope hrob její ctnosti!
Milá dívko křesťanská, dej pozor, aby nezřízená touha po
cti a chvále lidí nepřivedla tě na zcestí. Hledej velikost svou ne
ve věcech titěrných a malicherných, ale hledej velikost svou
v Bohu! »Není větší nad toho, kdo se bojí Bohac, radí moudrý
Sirach. (10, 27.)

Magdalena byla bohatá, mělat domy, pole, zlato, stříbro,
mnoho služebníkův. Svět se klaní jako Bohu — zlatému teleti.
Bohem mnohých lidí jsou peníze, jediným myšlením jest jen to,
jak jich nabýti. »Peněz poslušno jest všecko,: čteme v knize »Ka
zatelc. Milá Magdalena, nepřikládej srdce svého k časným statkům,
které hubí ctnosti tvé duše. »Mnohé zajisté k zahynutí přivedlo
zlato a stříbro.< (Sir. 8, 4.) Pro peníze Dalila zradila Samsona,
pro peníze obětuje mnohá dívka tělo i duši, svou čest, celé své
štěstí, celý svůj život.
Marie Magdalena byla obdařená velikou krásou tělesnou,
byla dle tradice vysoké postavy, spanilé, půvabné tváře, vlas její
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byl dlouhý a bohatý; tělo její bylo mistrovským dílem Stvořite
lovým. — A tato tělesná krása uspíšila její zkázu duševní!
Milá přítelkyně, nezakládej si nerozumně na tělesné své
kráse, pamatuj, že jest to květina, jež brzo vadne, jejížto barva
snadno vybledne. Krása tělesná přečasto bývá příčinou šerednosti
duše. Proto bdi nad sebou a rozlímej o slovech :- »Oklamatelná
jest milost a marná jest krása.< (Přísl. 31,30.)
Kateřina Emerichova ve svém podivuhodném zjevení: »Oži
v'otě Krista Pánac — líčí Magdalenu jako dívku nevýslovně mar
nivou, mlsnou, pyšnou, rozmazlenou, umíněnou, lehkomyslnou,
která podlehala náladě, jež právě ji ovládla. — “Milá přítelkyně!
Nespatřuješ se snad v tomto zrcadle? Ruku na srdce a zkoumej
se! Nahlédni v propast svého srdce a posvět si světlem upřím
nosti a poctivosti k sobě!
_
Magdalena hověla svému tělu v jídle, pití, v radovánkách
všeho druhu, a tím stránka smyslná nabyla u ní převahy nad
stránkou duchovní. A smyslnost, oddá-li se jí člověk, má pro
něho smutné následky. Bl. Ludvík z Granady je vypočítává tě
mito SlOVy: Zaslepenost rozumu, zatvrzeiost srdce, hrozné ná
sledky pro milost boží, tělo i dušil Vizme Magdalenu jak hluboko
klesla, jdouc za svou smyslnosti. Magdalena byla hříšnice, slou—
žila jen tělu a vedla prostopášný život. Ctnost při ženě jest perlou
veliké ceny, jest tim nejcennějším, co ona si může vlastniti, nebot
schází-li jí ctnost, propadá přímému soudu společnosti, a to celým
právem.
Magdalena sloužila ne Bohu, ale sobě a světu. Jejím oltářem
byl stůl, u kterého se tak pečlivě strojívala; obrazem na něm
bylo zrcadlo, v němž se po celé hodiny shlížela, kadidlem byly
jí vonné masti, kterými vlasy své mazala. Z očí jí sálala smy
slnost,_s čela byl setřen všechen stud, ústa její mluvila slova
n'estoudná.
Drazí posluchači! Zamyslete se 'nad tím smutným obrazem

»Magdalena

hřešícíc,

postavte si před oči »Obraz sedmera

hlavních hříchů: a nahlédněte do něho, jest-li tu a tam se vněm
nespatříte. -— Když ano, pak s povzdechem obraťte se k jiné
Marii, ne z Magdaly, ale z Nazareta, a zašeptejte k ní v srdci
svém: »O Maria, svatá panno. panen, oroduj za nás, kteří se
k tobě utíkámelc Amen.

11.

Magdalena věřící.
:ležiš řekl ženě: Vira tvá tě spasila,
jdi v pokoji.:
(Luk. 7, so.)

Na cestě z Damašku do ]oppe, na úpatí pohoří malého Her
monu. leží městečko Naim. To jest ono památné místo, kde
Spasitel náš vzkřísil mládence, syna chudé vdovy. Písmo sv. dí :
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Když pak se přibližoval k bráně města, aj mrtvý nesen byl ven.
syn jediný matky své a ta byla vdova a zástup města mnohý šel
s ní. Kristus dajat řekl jí: »Neplačižlc A přistoupiv dotekl se
mar. I řekl: »Mládenče, tobě pravím vstaňlc (Luk. 7.—-12.—-l4.)
Toto místo památné nazývá se dnes Naim a jest malebně
položeno na stráni mírně stoupajícího návrší. Dnes ovšem ne
zbylo z dřívějšího městečka nežli nepatrná vesnička, sestavená
z několika hliněných chatrčí, které jsou rozloženy kolem bílé,
nové kapličky, již Františkáni vystavěli nad místem, kde Ježíš
Kristus mládence vzkřísil. Vesnička čítá sotva sto obyvatel, diva-
kého sice vzezření, ale jinak úplně mírných. Milí přátelé! ]ežíš
Kristus vzkřísil nejenom mládencevměstečku Naim, ale probudil"
také ze hříšného spánku dívku, o které jsme předešle uvažovali.

Jménojejí Magdalena.

Předešlé ukázal jsem vám smutný obraz: »Magdalena hřešící.c
jak střemhlav nestává se člověk špatným, tak ani nestává
se rázem dobrým. Obojí stav v člověku se připravuje, dozrává
jako ovoce, buď jako chutná jahoda v záři slunce, nebo jako rulík
zlomocný v stínu lesa. Tak tomu bylo také u Magdaleny. Slyšeli
jsme jak _Magdalena, děvče kdysi nevinné, zbožné, zacházelo vždy
více na scestí, jak dál a dál kráčelo — a bořilo — se do bahna
hříchu, až o ni platila slova sv. evangelisty: )A ble žena hříšnice,
která byla ve méstě.< Slyšeli jsme, co bylo příčinou jejího pádu,
pozorujme dnes, co napomáhalo jí při jejím povstání ze hříchů.
A poznáme, že to bylo světlo víry.

Vizmednes obraz: »Magdalena

věřící.

Pojednání.
Sv. Maří Magdaleno, oroduj za nás!
Právě v té době, když Kristus Pán vzkřísil syna vdovy ve
městečku Naim, přišla z Bethanie Marta,“ aby nešťastnou sestru
svou Marii' navštívila. Neboť Marta i bratr její Lazar těžce-nesli,
že sestra jejich tak se zapomněla; trápili se nad jejím hříšným
životem. Napomínali ji, prosili ji se slzami v očích, již často—
kráte zapřisabali ji, aby se vzpamatovala a zanechala hříšného
života, kterým dává“jen ve městě pohoršení — ale prosby a slzy
jejich vyzněly na prázdno. Na jejich prosby a slzy odpovídala
Magdalena jen bezstarostným, rozpustilým smíchem. Starostlivá
Marta nedala se tím však odstrašiti a stále hledala příležitosti,
jak by mohla své lehkomyslné sestře Marii promluviti do duše.
Láska jest vynalézavá. Bylo to v době, kdy o ničem jiném ve
městečku se nemluvilo,?nežv o zázraku,—který učinil ježíš Naza—
retský na synu vdovy v Naim.
Tu přistoupila věrná Marta důvěrně k své sestře a pravila
jí: _:Slyšela jsi, že veliký prorok přišel do města, který nejen
vzkřísil mládence, ale i “dceru jairovu a Farisea
imona zbavil
malomocenství? Říká se »o něm, že jest z'aslíbený'Messiáš azítra
prý b'ude'kázativ "synagoze naší. Nechtěla bys tam také. jít,.fabys
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ho-viděla a- jeho zvláštní učení slyšelah — Magdalena vzpomí
nala při těchto přátelských slovech sestřiných na své mládí —
a jako mušky svatoianské kmitala se jí všechna ta slova, která
slyšela z úst drahých rodičů svých 0 Messiáši. TOIIk o tom
Ježíši již slyšela. je prý sice z Nazareta, ale tolik učinil již divů
v říši judské, jako žádný prorok před ním a mimo to učení jeho
jest prý tak zvláštní a tak půvabné, že nepřehlední zástupové
lpí po celé hódiny na jeho výmluvných ústech. Probudila se v ní
zvědavostí Musí ho viděti A tato zvědavost konečně zvítězila
nad její váhavostí. Slíbila sestře, že jistě rady její poslechne
a druhého dne do synagogy ji doprovodí. Marta jásala nad tímto
rozhodnutím své sestry, nebot tČŠlla se, že přítomnost Ježíšova
na Marii blahodárně bude působiti, věřila pevně, že nikdo ne
může se přiblížiti Ježíši, aniž by se polepšil.
Druhého dne ráno Magdalena se oblékla do nejdrahocen—
nějších a nejlepších svých šatů, opatřila ruce své zlatými náramky,
ozdobila hrdlo své Šňůrou vzácných perel a kdyz byla pečlivě
v zrcadle se porozhlížela a Shledala všechno v bezvadném po
řádku, vykročila jako pyšná pávice s Martou : domu. Lidé
z města ji obdivovali jak jí to sluší, jak drahocenné vše na sobě
má a divili se, co také i ženu hříšníci přivádí do sbornice. Šeptali
si o ní: >Ta tam zajisté nejde, aby poslouchala kázání Nazaret

ského proroka, ale jde jen tam pro pohoršení, aby na sebe upou
tala pozornost všech přítomných, aby vzbudila závnst v družkách
svých méně krásných a méně bohatých.c A bylo na tom mnoho
pravdy! . . . .

Vstoupily do synagogy. která byla do posledního místečka
naplněna. Hlava na hlavě. Ve shromáždění nastává posvátné ticho.
Božský Spasitel usedá skromně na stolici učitelskou. Zrak jeho
přelétl bleskem celé shromáždění. A ku podivul Jako když za
bleskne se tmavou nocí a zarachotí hrom, tak nahle utkvělpohled
jeho na hříšnici pyšně tu stojící. Pohled ten však byl tak mocný,
že vnikl bleskem do nitra duše hříšnice a osvítil jako reflektor
každý záhyb její duše. Byl to pohled, jakým zadívá se jednou
rozhněvaný božský soudce na ty, jimž budou platiti slova : »Odee
jděte ode mně zavržení do ohně věčného la
Byl to pohled, kterým provází otec rozhněvaný svou ne—
zdárnou dceru, již vydědil z podílu otcovského. Magdalena ne
snesla toho pohledu, zakryla si tvář jako kdysi Mojžíš před
hořícím keřem, v němž byl Hospodin, zbledla a chvěla se na
celém těle jak osykový 'list, nohy pod ni klesaly, cbtěla odejít
ale jakási neviditelná síla ji držela, že nemohla se hnouti zmísta. —
Mezi tím počal ]ežíš mluviti a slova jeho jako meč ostrá nesla
se shromážděním: »Běda vám bohatým, nebot již mátepotěšení
svoje! Běda vám, kteří jste nasycení, nebot budetelačněti. Běda
vám, kteří..se smějete nyní, nebot budete kvíleti a 'plakati! Běda,
když budou, vás lidé chválit, obdivovat, lichotiti se vám,.alepři
tom to budou nepřátelé boží. (Luk. 6, 24.—26.) Neboť, co'pro
spěje člověku, byt celý svět získal, na duši však škodu'trpělř

—296—
Aneb jakou dá člověk výměnu za duši “švouř (Mat. 16. 26.) Pojdte
ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi a já vás občer
stvím. Vezměte jho mé na sebe a učte se ode mne, neboť jsem
tichý a pokorný srdcem; jho mé zajisté jest sladké a břímě mé
lehké.: (Mat. 11,28. BO.) ——A při těchto slovech pohleděl Spa
sitel opět na Marii Magdalenu, ale tentokrát to nebyly blesky
hněvu, nýbrž milé, hřejivé sluneční paprsky jarní, opírající se
o ledovou půdu. — Magdalena četla v očích Spasitele upřímný
soucit a spolu prosbu: »Nezůstaň v propasti hříchu, nebot hřích
snésti nemohu !:
I Magdalena odvážila se pohlédnouti na božského Spasitele.
A hle, z nebeských očí jeho vyšlehly paprsky milosti boží a jako
dva šípy zabodly se do srdce hříšnice. Magdalena pojednou ucí
tila ve svém srdci ošklivost nad dosavadním svým životem, ne
vyslovný zármutek sevřel jí srdce, hrozná úzkost ovanula ji svými
perutěmi, zdálo se jí, že se zadusí a proto dech těžko popadajíc
s pláčem vypotácela se ze synagogy.
»Opravdu jest to prorok, jest to zaslíbený Messiášc — vo
lala. — Vždyť on zná můj celý život, jeho pohled mi to řekl!
jak přísný byl pohled jeho a spolu jak plný lásky, milo

srdenství! Jak hrozný byl první jeho pohled, když patřil na mé
hříchy; jak nekonečně laskavý, když mne zval lopotící se tímto
životem za štěstím a obtíženou hříchy, že mne občerství, že se
mne hrozné břímě hříchů sejme a že mi dá břímě sladké
& lehké. Ano, to jest jistě zaslíbený Messiáš, nebot on a žádný
jiný nemůže mne zachrániti. jeho chci následovati, jeho chci za
odpuštění a milost prositi ít
Maria přišla domů. Sírhala se sebe nádherné šaty, které tak
často byly sítí hříchů, odřekla se hříšné společnosti, neměla
smyslu, neměla myšlenky pro nic jiného, než pro velebnou po
stavu proroka Nazaretského. Stále viděla ten podivný jeho pohled,
chvěla se hrůzou pod tím pohledem přísným rozhněvaného soudce,
ale spolu plesalo jí srdce při vzpomínce na ten pohled jeho druhý,
plný lásky, milosrdenství a soucitu nejhlubšího. Magdalena za
čala přemýšleti o sobě, začala srovnávati život svůj dosavadní
s výroky ježíše Nazaretského, ona byla přesvědčena, že ]ežíš
neklame, že slovům jeho musí se věřiti do poslední litery!
Maria upamatóvala se na svou víru, která jí v mládí byla
vštěpována a na kterou zapomněla, kterážto víra zdála se po
hřbena pod ssutinami hříšného života jejího. Ale víra ta doutnala
jako jiskerka a pohledem ježíšovým, slovy ]ežíšovými vzplanula
v mohutný plamen. Magdalena nalezla svou starou víru a tím
také poznala jak nedobře jednala, že drze nohama šlapala po
zákonu božím, Magdalena zatoužila po smíření s Bohem!
. Milí pošluchačil Slyšte několik upřímných, hluboce vážných
slov: Bez víry nemožno jest Bohu se líbiti. Nebo kdo k Bohu
přistupuje, musí věřiti„že Bůh' jest a že těm, kteříž ho hledají
odplatitelem jest. — Napsal sv'. Pavel' k Židům 11, 6.
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Dříve nežli přikročíte ke zpytování svědomí, v němž budete
probírati desatero božích přikázání církevních, prosím vás za to,
klekněte si a ne tak ústy jako “srdcem pomodlete se zbožně.
pozorně věřím v Boha! Ano bez víry nemožno jest Bohu se
líbitil Bez víry nemožno vzbuditi nad hříchy svými nadpřirbzenou
lítost,_ bez víry nemožno hodně přijmouti svátost pokání ani svá—
tost oltářní! Ano, kdo chce hodně přijmouti sv. pokání, musí
věřiti, že největší zlo jest hřích, nebot stín jeho zatemňuje nejen
život zde na světě, ale padá až do záhrobí a ztrácí se v neko
nečných temnotách, a činí neproniknutelnou stěnu mezi hříšníkem
a Bohem, pramenem to všeho světla.
R. 1884 počal slavný malíř Matějko své vyučování překrásnou
řečí, ve které vyzýval všecky žáky své k víře a zbožnosti. »Bez
náboženství:, pravil »není dobré práce ; ono v nás budí city krásna
a povznáší ducha k tvorbě děl, které i jiné povznáší.: Poté mluvil
o Makartovi, Munkacsym a Doreovi, slavných mahřích, jak po
dlouhém bloudění vrátili se k víře a pravil: »Pak teprve stvořili
díla nesmrtelné krásy, slavné své obrazy náboženské.:
Moji drazí! Mnohem krásnější jsou díla, která víra v duši
naší tvoří, jsou to díla nadpřirozená, ctnosti, které s námi žíti'
budou na věky, díla, jež činí nás Bohu podobnými a budou jednou
naší oslavou! Proto žijme z víry! A jak nás tomu sv víra naše
učí, tak připravujte se k sv. zpovědi ke svátosti pokání. A pak
zajisté spočine na vás ne rozhněvaný zrak božského soudce, ale
zahledí se na vás Spasitel ze svatostánku jako milovaný pastýř.
jenž přišel hledati a spasiti, co bylo zahynulo. Amen.

111.

A. Magdalena plačíci.
»Bůh jest spravedlivý a miluje sprave—
dlnost.:
Žalm (10, B.);

V nejživější části města Naim, vypínal se nad sousedními
domy za časů Krista Pána dům, pravý to palác, přehlížeje opo
vržliv'ě všechny své nižší sousedy. Vyhlídka z něho byla velmi
pěkná. S jedné strany byl pohled na rušné tržiště města, se druhé
strany pak vábil rozkošný pohled na úrodná údolí a bujné vinice,
které táhly" se po návrších až k hoře_Tábor. Nitro zmíněného
domu dýchalo luxusem všeho druhu. Cetné služebnictvo čekalo
oddaně na každý pokyn své vehtelky. Byl to dům rozkoše, ra
dosti, hudby, zpěvu, tanců. Rozkošná majitelka domu uměla uží—
vati' svého mládí; pila rozkoše plným dou'škerři. Se'iz'v'onivým
smíchem přenášela se lehkomyslně přes všechny posudky, jaké
o ni vyslovovali lidé ve městě. Ale od včerejška co se stalořjaká
to náhlá změna v domě P'Magdalena, neboť ona jest tou majitelkou
onoho domu, odešla ráno se svou sestrou na kázání; proroka Na'—
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zaretského. Pohled Ježíše probudil v ní víru z dětství,_poznala,
že Ježíš jest zaslíbený Messiáš, poznala, že chybila kráčejíc po cestě
rozkoše, posypané růžemi hříchu. Na smrt. bledá přišla domů, od
řekla všechny návštěvy, nařídila, aby posvátné ticho zavládlo v je
jím domě. Vstoupila do svého salonku, uzavřela .za sebou dveře
a strhala se sebe všechnu nádheru, všechny skvosty, které zdobily
její hříšné tělo. Svlékla i nádherné šaty, v nichž přišla a oblékla
smuteční šaty. Vrhla se na kolena a propukla v usedavý pláč.
Služebnictvo šeptalo si mezi sebou: »Co pak se asi stalo naší ve
lritelce? Vyšla si v nejkrásnějším rouchu samý smích a žert a vrá
tila se celá rozrušená chvějíc se na celém těle. Zrcadlo na stěně,
které snad stokrát denně brala na poradu, .v němž se shlížela,
žasne nad tím, že o ně majitelka nestojí a volá: >O Magdalena,
čím jsem se provinilo, že nesmím patřiti na tvou krásnou usmě
vavou tvář ?- Skvosty vržené do koutka si naříkají : »Co je ti Magda
Ieno? Proč se na nás hněváš, proč jsi nás s takovou prudkostí
od sebe odhodila? Ach, krásná Marie, jak často se zálibou jsi na
nás hleděla, když jsme tvé rámě anebo bělostnou šíji svým třpytem
a leskem zdobilylc A nádherné šaty jí šeptají: >O Maria, což
nesmíme více tebe zdobiti a tak zvyšovati tvoji krásu? Proč nás
necháš zaháleti a neužitečně visetiřc — Na všechny tyto Stesky,
na všechny tyto výčitky ——odpovídá Magdalena vzdycháním a
vzlykotem.
Magdalena klade'hlavu svou, jindy tak pečlivě pěstěnou ale
nyní nedbale upravenou do dlani a zamýšlí se. — Celý život její
vystupuje před ní jako na obraze. 0, co černě, co stínů shledává
na tom obraze ! Jakoby chtěla temné barvy svého života smýti,
umývá je slzami. Ano proudy slz se řinou z krásných očí Magda
leny. Prochází v duchu svůj život od mládí, zastavuje se na mí
stech, kde hřešila, vzpomíná na osoby, jimž svým hříšným životem
dala pohoršení, vzpomíná na skutky, jimiž Boha urážela a jeho
svatý zákon nohama šlapala a vždy nové proudý slz valí se s její
kajícných očí. O, jak se stydí, jak se hanbi za svůj život před
Bohem i před sebou! 0 jak krásné bylo její mládí—byla to za
hrádka plná lilií a ona ty lilie spřelámala, pošlapala a'zadupala
do bláta! Nevýslovná bolest a ošklivost nad tím vším sevřela jí
srdce. Slzy plným proudem valí se po kajícných její tvářích.
Vizme dnes Magdalenu plačící. A uvažujme o příčinách jejího
pláče.

Pojednání.
Milí posluchači ! Země naše právem se nazývá údolím slzavým,
Jméno to jest zajisté oprávněno, vzpomeneme-li na všechny slzy,
které na zemi se prolévají,prolily a prolity budou. již dítě, sotva
přišlé na tento svět, pozdraví nás slzami a kolébku, v níž leží,
polštáříkg—
na němž jeho maličká hlavička odpočívá skropí často
slzy. Pláče chlapec i dívka,-jinoch i panna, muž i žena, stařec
i.-"stařena,ba řeknu, čím větší člověk, tím-„větší slzy, nebot. dospělý
člověk'vice-svůj žal chápe než nemluvňátko. A, když člověkloučí
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se "s tím slzavým údolím na lůžku smrtelném, třpytí se obyčejně
ještě naposledyvočích umírajícího-i okolostojících na rozloučenou
— slzy. A kdybyste, moji drazí, vešli do-doupat velkoměsta, do
vlhkých děr více “sklepům podobných než lidským příbytkům,
kdybyste navštívily věznice a nemocnice. a spatřily hroznou tu bídu .
tělesnou i morální, jsem přesvědčen ——
při vašem jemném ženském

srdci — že byste nad “tím vším zaplakaly, ba hořce zaplakalyl.
A vidíte, díky Bohu, že člověk plakati může, nebot člověk jako žádný
jný tvor na zemi zažívá tolik bídy tělesné i duševní právě pro
svou vyšší'duchovní schopnost,pro své sebevědomí — že opravdu
slzy jsou při vší tébídě, která ho časem k zalknutí svírá ==-hajivým
balsámem —jenž mu ulehčuje a rozjitřené rány jeho srdce chladí.
Ba pro hříšníka a pro hříšníci jsou právě tyto slzy drahocennými
perlami, jimiž si vykupuje odpuštění a smíření od rozhněvaného
Boha!
To vidíme na Magdaleně. Ona kajícnými slzami milost a od
puštění hříchů si vykoupila. Maria Magdalena plakala proto, že
Boha tak často a tak těžce urazila!
jakmile v srdci jejím při hlásání slova božího Ježíšem Kristem“
jiskra víry doutnající pod popelem zapomnění vzplanula — vzešlo
v duši její světlo a ona viděla státi Boha svého,'na něhož málem
zapomněla — v plné velebnosti před duševním zrakem svým.
Ach, řekla si sama k sobě: >Kdo jsem já? ]sem tvor, stvořený
bytostí nejvyšší, jsem tvor božíl On, věčný z ničeho k životu
mne povolal, k svému obrazu mne stvořil, On mne nepotřeboval,
byla to jen veliká jeho láska, která ho pohnula, že mne postavil
na tento svět — a já za všecku tu lásku obrátila jsem se k němu
zády! On mne stvořil, abych ho poznávala, ctila, milovala a jej
chválla, jako to činí ostatní stvoření —'-a já jsem ho uráželal
On mne stvořil, abych jeho nejsvětější vůli plnila, a tak ho oslavo
vala ——a já jsem této vůle jeho

nedbala

a jeho sv. přikázání

nohama šlapalal A jak se to stalo častol -—Bůh jest můj tvůrce
a proto můj nejvyšší pán — a já jsem tohoto pána urážela, já
jsem ho svým životem potupovalařc
A při těchto smutných myšlenkách, které ji jako netopýři
za šera nočního obletovaly, vzpomněla si Magdalena na kajícího
Davida, a jeho slova: »Plačme před Pánem, nebot on nás učinil.
A proud slz stékal — jako souhlas s tímto výrokem korunova—
ného pěvce — po její zarmoucených lících.
Magdalena kráčela dálí lesem svých myšlenek. Uvažovala,
jak k m až dosud Stvořitel její byl dobrým. »Ach, co darů, co..
tisíce dobrodiní mi od mého dětství prokázali: vzdychala. »Dal
mi tak dobré rodiče a tak hodné sourozence; dal mi zdraví,
sličné, zdravé tělo, bystrého ducha, bohatství i blahobyt — dal
mi to. čeho odřekl tisíče jinýml ó jak dobrý jest ke mně můj
nejvyšší Pán! Vzdor mé nevděčnosti'tak dlouho mi shovíval, ač
po prvním těžkém'hříchu duši mou zatratiti mohll Bůh choval
se ke'mně opravdu jako nejlepší otec a já jsem se chovala k němu
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jako 216, nezdárně dítě, které není hodno, aby mu přišlo ani na
o'čirl'c — A nový proud slz vyrazil z její očí.

Mariamyslila'dále na svatost

boží, která ve Starém Zá

koně s důrazem připomínána byla; myslila na Messiáše, na ]ežíše
Krista, který ve sbornici tak vážně a spolu tak láskyplně na ni
pohleděl a jí k sobě zval, že břímě hříchů s ní sejme. -— Magda
lena hlasitě štkala: »Ach, pane můj, bud milostiv mne hříšné.
Pane, odpust a smiluj se podle velikého milosrdenství svého,
a podle množství slitování svých shladiž, Bože, 'nepravost mon.
Neboť nepravost svou já poznávámlc (Zalm 50, 3.—5.) Tak vzlý—
kala Magdalena a oplakávala urážky Bohu učiněné.
Moji drazíl Učme se od Magdaleny plakati nad urážkami,
jichž jsme se dopustili vůči Bohu! Kdo jest mezi námi, jenž by
mohl říci: »já jsem nikdy Boha neurazila, já jsem nikdy nehře
šila, já jsem nikdy přikázání boží nepřestoupilalc
I my jsme tvorové boží, nebot Písmo sv. praví: »Bůh stvořil
člověka k obrazu a podobenství svému.: (I. Mojž. 1, 27.) Ano
ve své lásce Bůh učinil nás svým obrazem, Bůh obráží se svými
vlastnostmi v naší duši. Člověk jest nejen tvorem, ale i obrazem
božím. — To praví sám Bůh!
lověk jest tedy něčím více, nežli jest nerost, rostlina, zvíře.

Obraz

boží v nás, tot náš šlechtický erb, který nás povznáší

nad ostatní tvory! Ale buď Bohu žalováno, jak často jsme tento
šlechtický erb v duši své poskvrnili věrolomností k svému nej
vyššímu Pánu, jak jsme znetvořili tento krásný obraz boží hří
chem! Bože můj, měli jsme tě jako svého Stvořitele ctíti, milovati
a oslavovati! Cinili jsme tak vždycky?
Bůh jest náš Stvořitel, jemu jsme povinni jako svému nej
vyššímu Pánu prokazovati poslušnost, t. j. podrobovati vůli svou
jeho vůli DCjSVětějŠÍ.Činili jsme tak? Byla vůle boží nám vodítkem
při všem našem konání?
milé přítelkyně! Zamysleme se nad tím vším a plačme
s Magdalenou nad urážkami, které jsme Bohu, svému Tvůrci,
svému nejvyššímu Pánu způsobili a volejte s kající Magdalenou:
»Bože můj, bud milostiv mé duši hříšnélc
A jak dobrým byl Bůh k nám?
Milá přítelkyně! Bůh tě nejenom stvořil, on tě také ustavičně
zachovává. On dal ti rodiče, aby se o tebe starali, a to často
činí s velikým sebezapřením. Vzpomeň jenom na všechno to
dobré. které ti prokázala matka tvá. Vzpomeň, co všechno pro
tebe trpěla, vzpomeň na její lásku, na její obětavost, na- její ne
Obmezený upřímný soucit pro tvé dobro; jak zářily jí oči, když
měviděla šťastnou, jak zalévalo se oko její slzami, když tě viděla
nešťastnou!
A kdo vložil t'u vroucí obětavou sebezapomínající lásku do
srdce matky tvé? Universitní professor MUDr. Strouhal! říkával
svým žákům: »Kdo nevěří, že jest Bůh, at-jen studuje lidské srdce
a' jeho umělé zařízení. A pozná, že nad námi jest vyšší bytosth
Jako tento učenec ze srdce lidského důsledně usuzoval na Boha,
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tak každý člověk dobré vůle z té veliké lásky mateřské, jaká
naplňuje srdce její, musí souditi na pramen vší lásky. A kdo jest
tím pramenem? Sv. jan napsal: »Bůh jest láskalc
Vzpomeň dále na všechny veselé chvíle, které jsi v životě
svém zažila. Vzpomeň na zdraví, pokrm, nápoj, šat, bohatství, čest,
i tu možnost. že se můžeš vzdělatil Komu za to všechno děkovati
máš? Ci jsou to dary? »Co máš, člověče, abys to nepřijalc —
volá sv. Pavel. Ano, i ta vůle, kterou časem svévolně obracíš
proti svému dobrodinci, i ta jest darem jeho! — Hospodin ve
Starém Zákoně si stýská: »Dcery jsem vychoval, ony pak po
vrhly mnou.c Neplatí to, milá přítelkyně, také toběřl
Milí přátelé! Představte si matku, a to dobrou matku. Má
nezbedné dítě, nezdárnou dceru. Ať si ji sebe více miluje, ne
poslechne. Ať .si ji napomíná s dobrou nebo se zlou, neposlechne.
a místo, aby byla lepší, je- horší a horší, neposlušnější, rozpusti
lejší, nevázanější. S věkem přibývá jí zloby. Dobrámatka, co
může pro dítě své činí, vše sobě odpírá, aby jemu mohla po
skytnouti všecko, čím by se mu zavděčila, veškeru péči vynakládá,
aby se mu ničeho potřebného a užitečného nenedostávalo. A na—
stojtel jednoho dne dcera pro malou zaslouženou výtku udeří
matku ve tvářl
Milí přátelé! Zachvějete se v duši své při tomto faktu! .Od
suzujete špatnou, nevděčnou dceru! Ale pamatujte, že každý těžký
hřích jest tak bolestným pro Boha, jako pro matku pozemskou
udeřeni ve tvář.

Proto moji drazíl Nahlédněte do svého srdce a shledáte-li
tam urážky boží — a-„zajisté že shledáte — pakodvrhněte je od
sebe 5 ošklivostí, litujíc upřímně; že jste Boha, lásky nejhodnější
dobro urazily, a plačte s Magdalenou kající, v srdci svém vo
lajíce: »Bože, buď milostiv mně hříšnélc Amen..

IV.

B. Magdalena plačící.
»Běda vám, kteří činítežléx
\Oseaš 2, l.)

Milí přátelé! Stanuli jsme posledně u dojímavého obrazu:

»Magdalena plačícíc.

jsou obrazy, které nás upoutají na delší dobu. My nespo—
kojíme se pozorovati obraz jen s jedné strany, ale zaujímáme
.k předstoavenému obrazu vždy nové a nové stanovisko. A čím
více 5 různých hledisek obraz pozorujeme,. čím více všímáme si
detailů na obraze, tím hlouběji vrývá se nám obraz ten v naši duši.
A takovýmto. obrazem zajisté jest obraz: »Magdalena pla
čícíc. Proto “věnujme -mu-—
ještě dnes svou pozornost a uvažujme
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ještě-dnes o tom,.proě..Magdalena plakala? Zajisté také proto,
- že hříchy svými uvrhla se do. velikého neštěstí.
A do jakého? To bude předmětem dnešní naší úvahy. Lidé
si stěžují, naříkají, že jest na světě zle, že život jest neustálým
pásmem neštěstí a zármutku, že uprostřed největšího bohatství
vekou slzy lítosti, že chvála, sláva a vysoké hodnosti mají své

trny, které krvavě raní; že jako na blankytném nebi plují mraky
i hromy obtíženě — tak i v životě lidském v.nejštastnější chvíli,
že se zachmuří a blesk neštěstí zaburácí. Ano! Tento svět je
sídlem slz a zármutku; neštěstí v rozmanitých podobách a formách
se rozhostilo mezi lidmi. Hlad, mor, nemoci, bolesti těla, choroby
ducha navštěvují naše domy, vkrádají se do našich srdcí.
Avšak jedno—neštěstí jest větší nade všechna neštěstí; jest
iedno zlo, větší než všechna zla, které všechno zlo plodí, které
“jest zřídlern všech neštěstí! jeho následky nekončí se s naším
životem. To zlo jest mezi námi, ale my se ho. nevystříháme, ne
lekáme; to zlo jest mezi námi, ale my nenaříkáme. Jako červ
rozhlodává naše srdce, my však na ně pohlížíme nečinně.
jako jedovatý had vpouští jed dožil, do krve naší, my však
nedbáme o jeho vyléčení. jako loupežník vydírá nám největší
naše poklady, ale my se nebráníme. Dělá nás nejbídnějšími, a my
' ještě se po něm sháníme, po něm vzdycháme. A tím zlem jest —
smrtelný hřích. (Antoniewicz.)
.

:Po ovoci poznáte strom,: praví božský Spasitel. Nuže pozo
rujme strom smrtelného hříchu, jaké nám přináší ovoce? Čili
jaké jsou následky hříchu smrtelného?
Vizme Magdalenu klečící na kolenou. Přemýšíí vážně sama
u sebe? Co mi přinesly mé hříchy? A tu vzpomíná si, jak svým
životem ztratila úctu všech dobrých lidí ve městě. Vzpomíná si,
když šla po ulici, jak'si o ni šeptali, vzpomíná si, že svým hříš
ným životem ztratila drahocenný poklad ——
čest a dobré jméno.
Tak u lidí, a co u Boha ji očekává? Prorok Oseáš vystupuje před
ní hrozivě, pozdvihuje pravici do výše a. volá: »Běda vám, kteří
činíte zléc. A moudrý Šalomoun v knize Přísloví ji připomíná:
»Kdo rozsívá nepravost. žíti bude zlé věci a metla trestu jeho
hotova jest:. (Přísloví 22, 8) A žalmista Páně, král David, jí to
potvrzuje slovy: »Hříšník uzří a hněvati se bude; zuby svými
skřípěti a cbřadnouti bude; žádost hříšníků zahyne-. (Zalm 111,10.)
Před duševní zrak Magdaleny vystupuje velebná postava pro
roka Nazaretského. Vidí ho a slyší ho mluviti k lidu o soudu
posledním, a slova jeho jako meč na obě strany ostrý, pronikají
mocně do duše její, tak že se zachvěla jako strom ve svém ko
řenu, když udeří do něho blesk. Slyší v duši své slova jeho:
aTak bude při skonání světa; vyjdou andělé a oddělí zlé od spra
vedlivých a uvrhnou je do peci ohnivě, tam bude pláč a skří
pění zubů-. (Mat. 13, 50. 51.) A ona má býti mezi zavrženými?
jako by slova tato chtěla vymazati z paměti duše své, vytryskl
z očí její nový proud slz. -— Ne, není ještě všechno ztraceno —
praví sama k sobě — vždyť ten ]ežíš Nazaretaký tak přesvědčivě

' hlásal: »Toto pak jest vůle toho, jenž mne poslal (Otce), abych
neztratil“ nic z toho, co mi “dal, nýbrž abych to vzkřísil v den
poslední. Neboť tot jest vůle Otce' mého, který mě poslal, aby
každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný, a já ho
vzkřísím v den posledníc. (jan 6, 39. 40) Ano, půjde k němu,
vrhne se k nohám jeho a bude ho prositi, aby jí odpustil, aby
se nad ní smiloval, aby jina věky nezavrhll A Magdalena vstává,
“aby velikého proroka Nazaretského vyhledala . . .
Milé ženyl Hřích smrtelný jest největší zlo Kéž bychom to
naznali a uznali. Abych vzbudil ve vás bázeň před smrtelným hří
chem a tím před hříchem vůbec, uvažujme, co jest smrtelný hřích'l

1. Hřích smrtelný jest malomocenstvím pro duši.

Vizme, co jest to malomocenství tělesné. Sv. Řehoř Nazianský
nazývá malomocné ze všech nejnešíastnějšími. Jest to hrozná
nemoc, kterou kdybych vám měl do detailu líčiti, nesnesly byste
toho. jenom pravím tolik. Jakmile se objeví první známky hrozné
nemoci, jest nešťastník vyvržen ze společnosti lidské, kterou ohro
žuje nákazou.
Nyní bývají malomocní umísťování ve zvláštních od světa
oddělených osadách, dříve skrývali se v lesích, na hřbitovech,
v jeskyních. Na šiji nosili zvonec, kterým zvonili, když někdo se
blížil. Lidé před nimi prchali. Dům, v němž bydlel malomocný,
byl poznamenán. Podoba 'neštastníka stává se stále hroznější.
Části těla hnijí a odpadávají, všecek je poset zapáchajícími vředy.
Při tom nezřídka citlivost roste, vášeň se vzmáhá, touha po ra—
dosti života mohutní, ale vše stává se pro něho novou trýzní.
V duši jeho vládne zoufalost nebo tupá resignace, kterou dnes
ovšem zmírňuje křesťanská láska.
A nemyslete si, že malomocenství vymizelo.' Nedávno nej
rozšířenější denník (N. P.) přinesl zprávy z Číny,' dopisy kato
lických missionářů, datované ze dne 14. prosince 1912, které líčí
ukrutný postup vyhlazovací, zahájený čínskou vládou proti one
mocnělým malomocenstvím. Malomocní po lesích vyhledání, a pak
vyvedeni za město, kdež bajonety byli vehnáni do hluboké jámy,
vyhrabané předem na velikém poli a naplněné dole hořícím dří
vím, politým petrolejem. Hrůznému divadlu tomuto přihlížel ve
liký počet diváků, jemuž přislíbeno bylo jeho opakování, jakmile
dostatečný počet malomocných bude vyhledán.
Hle, milí křesťané, ztoho poznáváte, jak strašnou metlou
jest malomocenství, z toho poznáváte, jak hrozně jednají s ne

štastníkytam,kde nezasvitloslunce milosrdenství

Kristovy.

a lásky

Ovšem rány na těle vidíme, ale rány na duši ne! Odtud ta
naše lehkomyslnost, že i kolikráte hrubé přestupky přikázání
božího za nic nepovažujeme, nevidíme těch ran a těch bolestí.,
které si jimi způsobujeme na své duši.
Hřích smrtelný tot malomocenství duše!
Toho přesvědčení byla též sv. Jana Františka ze Chantalu
(de Chantal). Byla dcerou francouzského presidenta a stala se
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u věku 20 let chotí barona ze Chantalu. již jako panně a pak
jako choti bylo jí nejmilejším zaměstnáním vyhledávati opuštěné
nemocné a o jejich ošetřování pečovati. Mnohdy dala je přinésti
ido zámku svého. Jednoho dne jí zvěstovali, že u plotu leží
nemocný, pokryt celý vředy. Paní 221etá dala ho přinésti, očistila
rány jeho, ovázala je; ošetřovala ho čtyři měsíce, pak nemocný
zemřel. Když zbožnou paní upozorňovali, že snadno mohla se od
malomocného nakaziti, pravila: »Nebojím se žádného malomo
eenství, jedině malomocenství hříchu.. -— ó kéž bys tak vždycky
mluvila i ty, milá přítelkyně! Oč bys byla šťastnější, než jsi!
Milá přítelkyně? Hled vždycky, aby tvému zevnějšku odpo
vídalo také i tvé nitro, aby čistému, souladně upravenému šatu
odpovídala čistá, zladěná duše, aby tu nebylo disharmonie mezi
tebou a Bohem, aby tu nebylo smrtelného hříchu!

2.Smrtelný hřích zabíjí všecky naše dobré

5k u tky, jest tedy vrnžedníkem.
Oč opírám toto své tvrzení? 0 výrok proroka Ezechiele,
v němž mluví Hospodin: »Pak-li by se odvrátil spravedlivý od
spravedlnosti své a činil nepravost'. . . na žádné spravedlnosti
jeho, kteréž byl činil, nebude pamatovánOc. (Ezech. 18, 24.)
>Matinko,< ptalo se vtipné dítko, »kde jsou mé včerejší
modlitbyřc >U Boha:, řekla matka. nA co s nimi Bůh dělá?:
ptalo se dále. >Raduje se z nich a uschovává je pečlivě, aby ti
jednou za ně v nebi vyměřil slávu a štěstí.< »O to budu štastnálc
radovalo se dítko, »nebot jich tam mám již mnoho. A když se
za tebe, matičko, modlím? Co bude s těmiřc »Ty jsou tvé i moje.
Kéž bys, dítě drahé, jich nikdy neztratiloh »A což, lze jich také
pozbýtiřc ptalo se dítko. »Anoc, řekla matka, vtěžký hřích je
zabíjí a ničí. Viděla jsi vinici, nad kterou hospodář plakal? Tak
hřích kazí sad dobrých skutkův.< »O, matičkoa, řeklo dítko živě,
»nikdy se nedopustím hříchu. Jak bláhoví a nešťastní jsou lidé,
kteří hřeší.<

Milá dívko, ně se z této prosté moudrosti ditka. Chceš, aby
ztraceny byly všechny tvé dobré skutky, všechny tvé zásluhy,
které jsi sobě od poslední sv. zpovědi u Boha nastřádala? ajak
„bychtomu mohla chtítilc Odpovídáš mi. »Vždyt dobré skutkymé
nadpřirozené mají býti mým pokladem pro věčnost, ty platí u Boha
více nežli všechna krása„všechno umění, všechna věda i_všechno
bohatstvíc. Ano, .máš pravdu! To jsou ty rubíny a perly, které se
mají jednou skvíti v koruně tvé slávy. Mají letěti před tebou ._do
nebe jako zářné hvězdy. A co se stalo? Přišel zloděj do tvé duše,
vyloupal je, shasl a shodil nazemi jako prázdnou slupku, jako
kamení, jež padá zrozbitého meteorul Kdo se toho odvážil?
Smrtelný hřích! Poznáváš, že pravdu má Tobiáš, když praví:
»Všichni, kdož činí hřích .a nepravost, nepřáteli jsou duše svéc.
(Tob. 12, 10.) Chceš i ty býti sama sobě nepřítelem? — "Ne!
.Nuže odřekni se smrtelného hříchu, utíkej před ním jako před

jedovatým hadem!
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3. Hřích smrtelný jest horší nežli smrt.
Sv. Terezie říkávala: »Raději umříti než těžce hřešitic. A proč
vytrpěli nesčetní mučedníci a mučednice smrt nejbroznějšíř Měli
na vybranou:-. Buďto klaněti se modlám, anebo zemřítil Klanění
se modlám bylo jim hříchem smrtelným, proto volili raději smrt.
Tím ukázali, že v očích jejich hřích smrtelný jest hroznější než
sama smrt.
.
'
My, milí přátelé, falešnými zásadami světa v pravém nazí
rání na hřích jsouce pokaženi, bojíme se více smrti než hříchu
smrtelného.
'
'
'
Ale přes to zůstanou v platnosti slova božského Spasitele:
»Co jest platno člověku, byť všechen svět získal a na :své duši
škodu trpělc. (Mat. 16, 26.) A čím trpí člověk na duši své větší
škodu, než hříchem, a to hříchem smrtelným!
Bylo to 24. listopadu 1900. V jednom rakouském vychová
vacím ústavě zemřel velmi příkladnou smrtí dvanáctiletý chlapec,
kterého měli všichni jeho soudruhové pro milou povahu velmi
rádi. Zpráva o smrti soudruha došla chovance právě na hříšti.
Seskupili se v jedno klubko a hovořili o smrti svého spolužáka.
A což přirozenějšího, že vzpomněli také jedenkaždý na smrt svoji.

jeden pravil: »Chtěl bych umříti až mi bude sto let-. Druhý:
»Chtěl bych umříti až ze mne něco velikého budet. "Jinípodobně
projevovali svá přání. Nejmenší mezi nimi se vyjádřil: »já bych
chtěl umříti dříve, než bych se dopustil smrtelného hříchu:.
Všichni mlčky, s úctou patřili na chlapce, jenž vyslovil tak
zvláštní přání. Zajisté bylo to přání krásné, které trysklo jako
křišťálový pramen z čistého srdce, jemuž platí slova Spasitelova:
»Blahoslavení čistého srdce, nebot oni Boha“ viděti budou:.
Milé přítelkyně! Snad mi řeknete: »Naše hříchy nejsou tak
veliké, naše hříchy nejsou smrtelnéc. ó dej Bůh, aby to u každé
z vás platilo. Tím lépe pro vás. Já však jsem měl za svou po
vinnost nkázati vám hřích smrtelný v hrozných jeho následcích,
abyste se ho tím spíše v životě varovaly. Chci zabrániti nemoci,
chci vás udržeti duchovně zdravými!
Milé ženy! Nezdá se vám dnes, že vyvedl jsem vás z „údolí
všednosti, předsudku na horu víry, a otevřel vám nové obzory,
jak se máte dívati na mravní zlo, na hřích? Č) kéž by ten čistý
vzduch, který zavanul při mých slovech do vaši duše tam zůstal,
kéž byste v té výši zůstaly! Věnujte dny ku sv. zpovědi pře
mýšlení o sobě. Nevyhledávejte zbytečných zábav a rozptylování!
Vezměte si přípravu na sv. pokání k srdci! Připravte se, jak vás
tomu sv. víra učí! Obraťte se při tom o pomoc k Marii — Matce
bOŽí,a modlete se k ní celým srdcem: »Utočiště hříšníkůl Orodu
za náslc Amen.

Rádce duchovní.

20

——306——

v.

Magdalena omilostněná.
]ežiš řekl k ní: »Odpouštějit se tobě
břichovéc.
Luk. 7, 48.

Milí posluchači ! Otevírám evangelium, které se čte na svátek
sv. Maří Magdaleny, abych vám předvedl kající Magdalenu.
Sv. evangelista Lukáš prostě, ale markantními rysy nám na
črtl návrat Magdaleny“ k ]ežíšovi. Slyšte evangelium sv. Lukáše
v 7. kapitole. Prosil pak ho jeden z fariseů, aby s ním pojedl.
I vešel do domu fariseova a zaujal místo u stolu. A hle, žena
hříšnice, kteráž byla v městě, dověděvši se, že stoluje v domě fa
riseově, přinesla alabastrovou nádobu masti a postavivši se v zadu
u nohou jeho, počala plačíc smáčeti slzami nohy jeho a utírala
je vlasy hlavy své a libala nohy jeho a mazala je masti. Uzřev
pak to iariseus, kterýž bo byl pozval, pravil sám u sebe: »Kdyby
tento byl prorok, věděl by, kdo a jaká jESt ta žena. která se ho
dotýká, nebot jest hříšniceaJežis osloviv jej řekl: aŠimone, mám
ti něco povědětic. On pak řekl: »Mistře, povězl- — Jakýsi vě
řitel měl dva dlužníky; jeden byl mu dlužen pět set denárů a
druhý padesát. Poněvadž neměli, čím by zaplatili, odpustil oběma.
Který tedy z nich miluje ho vícec. Odpověděv Šimon řekl: »My
slim, že ten, jemuž více odpustilc. A on řekl jemu: »Dobře jsi
usoudila. A obrátiv se k ženě, řekl' imonovi: »Vidiš tuto ženu?
Vešel jsem do domu tvého; vody na nohy mé jsi nepodal, tato
však slzami smáčela mé nohy a utřela je vlasy svými. Políbení
jsi mi nedal/, tato však jak vešla, nepřestala líbati mé nohy. Olejem
jsi nepomazal hlavy mé, tato však masti pomazala nohy mé. Proto
pravím tobě, odpo'uštějít se jí bříchové mnozí, nebot milovala
mnoho. Komu pak se méně odpouští, méně miluje:.l řekl k ní:
»Odpouštějíť se tobě hřícbyc. A tu počali spolustolujíci říkati sami
u sebe: »Kdo jest tento, jenž i hříchy odpouštícř A Ježíš řekl
k ženě: »Víra tvá tě spasila; jdi v pokoji:. (36—50.)
Moji drazílToť obraz. K tomuto obrazu dovolím si připojiti
rámec k našemu poučení.
Zpráva o vzkříšenímládence v městečku Naim rozlétla se bleskem.
Každý chtěl Ježíše viděti, s ním mluviti, jeho velebné postavy se
dotknouti. Chudí a prostí spokojili se z povzdálečí pozorovati na
zaretského divotvůrce, ale bohatý, pyšný farisej Simon, odvážil
se pozvati si ho do svého domu. A Ježíš přišel a sedl si za stůl.
A v tom přišla Magdalena. Vrhla se k nohám Ježíšovým a
usedavě plakala. Ne ústy, ale srdcem svým naříkala: »Hleď, Pane,
na mne ubohou !Ty jediný víš, proč jsem se toho odvážila! Znám
se ke svým břichům před tebou, o nejsvětější Bože, toužím se
zachrániti a proto padám, před tebou na kolena. Přijmi, ó Kriste,
proud mých slz na místo mých slovl Shlédni na mou ubohou
duši, která jako raněná laň hledá u tebe ochrany. Má krajní od
vážlivost budiž ti znamením změny, jež se stala v mém srdci, při
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jmi mast, vylitou na usmíření tebe, lítost má kéž ti nahradí tu
nejlepší prosbul Jsem ztracená ovečka z tvého stáda a dobrý pa-.
stýři můj, uved mne nazpětktvému milovanému stádu. Jsem pane
obtížena hříchy, pracují na své spáse, občerství mne jako jsi to
slíbil ve svém kázání. (5 Pane, smiluj se nad ubohou hříšníci, ty
mi můžeš odpustiti všecko, ty jsi Bůh, ty jsi všemohoucí!
Tak naříkala Magdalena ve svém srdci, a ten, jenž zpytuje
nitro lidské, shlédl milostivě na její pláč a pravil k hříšníci: »Od—
pouštějíť se tobě hříchové tvojil Jdi v pokojilc Hle obraz: Mag
dalena omilostněná. O štastná Magdalena ! Jak bychom ti měli
záviděti Pl Jaká radost rozlila se po těchto slovech ve tvé až dosud
rozbolněné dušil
Ale i my se můžeme státi účastni podobné milosti, která se
dostala Magdaleně, i my můžeme dosáhnouti odpuštění hříchu.
A kde? Ve sv. pokání — ve sv. zpovědi
Ale kdy dosáhneme odpuštění hříchů? Jenom tenkrát, pů
jdemeli za Magdalenou kající. A která je to cesta, po které se
Magdalena k Bohu vrátila, o tom uvažujme dnes.
Milí posluchači l Předešle ukázal jsem vám přísný pohled Boha
spravedlivého, a dnes ukáži vám pohled plný lásky, Boha milo
srdného. Pokud člověk žije na tomto světě, potud můžeme říci,
že ukazuje nám Bůh více svou tvář milosrdnou, než spravedlivou!
Ú jak zahřívá tato pravda naše srdcel Jak těší naše srdce vy
prahlé hříchem!Jako večernírosa dopadá na květinky sprahlé denním
sluncem a občerstvuje je, tak, že se osvěží, občerství a jaksi snovou
chutí své hlavičky k novému životu povznášejí — podobně působí
pravda o nejvýš milosrdném Bohu na naše v beznadějnosti skleslé
srdce. Proto sv. víra naše předvádí nám před oči Syna božího,
jako dobrého pastýře, jenž přichází, aby hledal a spasil, co bylo
zahynulo. Dobrý Pán Ježíš, aby nám ubohým hříšníkům odňal
všechnu lichou bázeň, vyhledával hříšníky, jedl s nimi, až mu to
fariseové vytýkali a nad tím se pohoršovali!
Ale dobrý Ježíš se obhájil slovy: >Nepotřebují zdraví lékaře,
nýbrž nemocní. Jděte a naučte se, co jest to: Milosrdenství chci
a ne oběti.Nebot nepřišel jsem povolat spravedlivých, nýbrž hříš—
nýchc. (Mat. 9, 12, 13.) Proto přijímal Pán Ježíš všechny kající
hříšníky, jim platila slova: »Pojdte ke mně všichni, kteří pracujete
a obtíženi jste a já vás občerstvímc. Hříšnice Magdalena si to
pamatovala. Láskyplný pohled Spasitelův ji laskavě zval at jen
přijde, že i pro ni milosrdenství se nalezne. A onastou důvěrou,
že také jí odpuštěno bude, vrhla se k nohám Pána Ježíše a na
děje její nebyla zklamána. Zaslechla z úst Ježíšových slova, která
zněla jí v srdci jako rajská hudba: »Odpouštějí se tobě hříchové
tvoji. Jdi v pokojicl

Moji drazí! Necítiš, že i ty potřebuješ jako Magdalena smi
lování, milosti, milosrdenství? Ci chceš se klamati, že nemáš
hříchu ? Č hleďl Proti tobě vyvstává miláček Páně sv. Jan a přísně
volá: »Říká—li někdo, že nemá na sobě hříchu, lhář jestcl (1. Jan
1, &) Znám jenom dva lidi, kteří na sobě žádného hříchu neměli.
\
*

—308

-—

jest to jeden muž a jedna žena. Znáte je i vy? Zajisté! „ješt to
Ježíš Kristus, Syn boží a jeho matička Mariac. — Odpovídáte 'mi.
Ano,tak tomu jesti Ale všichni ostatní lidé mají na sobě hříchy,
jsou hříšníci a hříšnice. I my, ne nadarmo, modlíme se: Odpust
nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vinníkům. " ' '
Bože spravedlivý, co bude s námi ! Vina hříchu jako. Olověná
koule věší se nám na paty, kamkoliv se šine naše noha! —
sv. víro budiž pozdravena! Ty učíš nás, že Bůh, náš jest
nejenom Spravedlivý, ale také milosrdný. Ty sice naplňuješ nás
posvátnou bázní, jež námi zachvívá, ale při tom držíš nás pevnou
rukou nad propastí, do níž bychom zoufale vrhnouti se chtěli.
Ty učíš nás doufati v Boha a v jeho milosrdenství. Ty po
učuješ nás, že můžeme s Magdalenou kající vrhnouti se k nohám
svému 'Spasiteli a že i naše důvěra nebude sklamána, tak že bu
deme moci po smíření s Bohem 'zvolati s korunovaným pěvcem
Davidem: :jak daleko jest _vzdálen východ od západu, tak vzdálil
od nás nepravosti našec. (Zalm 102, 12)
.A kdy tak budeme moci zvolati ? Splníme-li podmínky, které
nám ukládá Bůh, budeme-li kráčeti za kající Magdalenou.
Co učinila Magdalena, aby dosáhla odpuštění hříchů?
1. Magdalena změnila své dosavadní smýšlení!
Milí posluchači! Viděli jsme v předcházejících úvahách, jak
“Magdalena ve světle víry poznala své hříchy, jak o nich přemý
šlela, jak uznala, že urážela Boha a sobě škodila. Viděli jsme, jak
slzy kajícné stékaly po tváři bývalé hříšnice. Stáli jsme plni po
divu nad Magdalenou, jak tak náhle se změnila. Co dříve milo
vala, to nyní nenáviděla. Zřekla se hříšné nádhery, skvostů, mar
nivostí hříšných, veselých společností, zábav, zpěvu, tanců — a
žila odloučené od světa jako klášternice. Co dříve nenáviděla, pro
co neměla ani chvilky času, to nyní milovala. Ráda se modlila,
přemýšlela o spáse své duše, konala dobročinné skutky, byla skrom
ná, pokorná, stydlivá, ctnostná. Magdalena byla zase ve svém
srdci tím dobrým, zbožným, ctnostným dítětem ještě než vyhle
dala Ježíše.
Milí posluchači, podobný převrat musí nastati i v naší duši
a to dříve, než se odvážíme prositi Boha za milosrdenství a od
puštění hříchu ve sv. zpovědil A na to se, moji drazí, často za
pomíná. Musíme ještě dříve než klekneme před kněze ve zpověd
nici, vzbuditi nad svými hříchy lítost a umíniti si, kterých zvláště
hříchů v budoucnosti se chceme chrániti! ještě dříve než kněz
pronese nad námi rozhodující slova: »Ego te absolvoc. Já tě roz
hřešuji ode všech hříchů tvých — musí se státi změna v naší
duši, v naší vůli. Musíme přestatí býti tím, čím jsme byli! I vám
dostane se pak milosti jako Magdaleně, budete-li moci říci: »Pane
Bože,již tou, co jsem byla, nejsem, již nejsem leniva v modlitbě,
již nemám zalíbení v braní tvého nejsvětějšího jména nadarmo,
již jsem se rozhodla, že nevynechám ani jednou vneděli svévolně
služeb božích, již budu poslušnou, stydlivou, poctivou, nebudu
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lhát, pomlouvat a nikoho podváděti, budu svědomitou u „konání
svých povinnostíc. Kdo s takto změněným smýšlením obrátí se
k_Bohu, dojde odpuštění— kdo však své dosavadní hříšné smý
šlení podrží, odpuštění nedojde. — Hle moji drazíl Na vás záleží,
abyste se stali milosrdenství božího hodni. Č) nepromeškejte pří
hodné chvíle milosrdenství božího, abyste toho jednou nepykali.
Clověk někdy v životě propase důležitý okamžik a pak ho to potom
trápí _po celý život.
Slyšíte toho doklad z obyčejného života. _- Spisovatel Vincenc
Chiavaci vypravuje o manželce, jež nechala jednou odejíti po ja
kémsi nedorozumění svého muže, ačkoliv jej vřele milovala, bez
obvyklého polibku a vyprovození do úřadu. Vzdorovala ! — A on
maruěíčekal a smutně se ohlížel, vyjde-li přece za ním. Nevyšla.
Ale když byla sama, vzbouřila se v ní celá její láska k němu,
probudila

se _v ní lepší její stránka a ona plakala a plakala. ——

A hodiny vlékly se jako léta její horečné touze, aby mohla od
prositi svého muže, prositi jej za odpuštění . . . Konečně se do
čkala. Ale nepřicházel sám ——
vyběhla jako šílená ven . . to při

nášeli muže jejího na nosítkách. Zadržel splašené koně; cizí život
zachránil, ale svůj ztratil. »ještě jednou otevřel oči., vypravovala
ubohá zmíněnému spisovateli. Zdaž mne poznal ? Líbala jsem jeho oči,
šeptala jsem mu všecka ta_nejsladší jména, která jsme si v nejšťast—
nějších chvílích říkávali.Septala jsem mu, co jsem si všechno vy
myslila, abych ho při návratu usmířila — nadarmo! Držela jsem
v objetí jen mrtvolu.A .to je mi nejbolestnější myšlenka: >Č kdy
bych byla tenkrát za ním ven vyšla, kdybych byla aspoň 5 okna
mu kynula . . . a tato myšlenka mne neopouští a mě to denně
táhne k oknu a zdá se mi, jako bych jej pořád ještě viděla na
rohu ulice, jak teskně a váhavě se ohlíží a "já mu — kynu —
kvnu '. . _.

'

. 'Mojidrazí posluchači ! Kristus _sepo tobě ohlíží, kyne ti, volá tě
k Sobě ve sv. zpovědi, volá tě: »Obrať se ke mně Celým svým

srdcemc. Poslechneš ho? Či obrátíš 'k němu srdce své jen na
pol'oiVykonáš snad zpověď jako pouhou formuP! O nečiň toho!
Viz Krista nad ]erusalemem jak běduje: »Běda tobě Jerusaleme, že
jsi nepoznalo dnů navštívení svéhoclNeplatila by potom ta slova
také tobě?! Chceš Spasiteli vzdorovatiř ó prosím tě, nečiň toho!
Těžce .bys toho jednou .pykalal Č) mé přítelkyně, dobře si pa
matujte, my musíme míti dobrou vůli, my musíme chtíti se po.—
lepšiti—— chceme-li dosáhnouti milosti a milosrdenství božího !
To. je podmínka-nutná !.
. .
2. Drazí posluchači. Musíme jíti k ]ežíšovi jako Magdalena.
Musíme se ze svých-hříchů vyzpovídati člověku-knězi. který není
vševědoucí. Musíme na sebe všechno upřímně pověděti, nesmíme
zamlčeti ani. jediného smrtelného hříchu!
. ';Která' má jediný vyžraný zub. a všech jedenatřicet ostatních
zdravých,—ta: dobře ví, jakou nepříjemnost. způsobí. každému,: na
nějž promluví.-Nechat použije k vyplachování ůst všech možných.
prostředků, .nic na plat1 odporný zápach . nezmizí |.Teprve když
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si zub nechá řádně vyčistiti a zablombovati aneb ještě lépe vy
trhnouti, je rázem po hnilobném zápachu !
A milé přítelkyně. Kotlavý zub—tot těžký hřích. Jako onen
činí dech náš lidem odporným, přes používání všech možných vo
ňavek a přes to, že máme všechny ostatní zuby zdravé, tak i tento
otravuje dech naší duše, činí ji odpornou Bohu, i když hledíme
zápach jeho zahnati jinými skutky dobrými a máme třeba celou
řadu znamenitých ctnosti. Vůně všech ostatních ctností a dobrých
skutků nezažene zápach jediného hříchu smrtelného Chceme-li se
jei zbaviti, je nezbytně třeba odstraniti všechno hnijící, je potřebí
hřích vytrhnouti i s kořenem a k tomu slouží sv. zpověď.
Nuže, milé přítelkyně, s posvátnou bázní v srdci, s vroucí
láskou k Bohu odložte všechen falešný stud ve zpovědi. otevřte
srdce své se vší hnilobou neznámému lékaři ve zpovědnici, aležíš
Kristus vyčistí hnilobu hříchuanaplní duši vaši libou vůní milosti
boží a také vám řekne Kristusvduši jako kající Magdaleně: »Od—
poustějí se tobě hříchové tvoji.]di v pokoji. Víra tvá tě spasilacl
Amen.

$$$
Svátek Zvěstování Panny Marie.
Výklad evangelia.
Dnešní svátek, drazí křestané, jest jedním z pěti svátků, jimiž
církev sv. ctí během roku Matku boží. Význam dnešního svátku
zřetelně připomínají slova sv. evangelia, která jsem právě přečetl.
Na slova ta upomíná nás denně modlitba »Anděl Páně: a proto
chci dnes rozjímati s vámi podrobněji a takřka slovo za slovem
o hlubokém významu jejich.

Pojednání.
»Za onoho času poslán jest anděl Gabriel od Boha do města
galilejského, kterémuž jméno Nazaret, ku panně, zasnoubené muži,
kterémuž jméno bylo Josef, z domu Davidova a jméno panny
(bylo) Mariae. Tak vypravuje sv. Lukáš. (1. 26 —27.) Všimněme
si těchto údajů evangelistových. Jedná se o dívku israelskou,
pannu, která podle zákona židovského má býti manželkou josefa
z rodu krále Davida; ale dívka ta zasvětila se Bohu jako panna,
chce žití vždy jako panna po boku svého budoucího muže josefa.
Tato panna, jejíž jméno zní Maria, bydlela v obyčejném domku
v městečku Nazaretě, jež leželo v území Galilee. Jest vám snad
známo, že tento domek — podle věrohodného podání -—byl od
andělů přenesen do krajin ilíyrských a odtud pak do Italie, do_
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městečka Loretto; kolem toho domku v Lorettě byl vystavěn
veliký chrám a obdržel mnoho drahocenných darů; napodobením
tohoto chrámu jest i česká Loreta v Praze na Hradčanech. Tedy
do Nazareta ]: Panně Marii poslal Bůh svého anděla zvěstovat jí
vtělení Syna božího.
Uvažujme zde: Proč poslal Bůh anděla? Proč ho neposlal ku
sv. Iosefovi? Proč ne ve snáchř Jistě Pán Bůh mohl přímo sám
oznámiti to Panně Marii, ale zvolil raději anděla ztěchto důvodů:
Předně, aby se dálo dílo vykoupení podobně jako byl spáchán
hřích. V ráji byl to padlý anděl, ďábel, jenž dal podnět první
ženě ke hříchu, a tudíž posílá Bůh též anděla, aby žádal od ženy
druhé, Marie, svolení, státi se matkou Vykupitelovou. Mimo to
Bůh řídí vše skrze anděly. Tak poslal anděla k Tobiášovi, k Za
chariášovi, k Josefovi, tak činí i Panně Marii. Poslal Bůh anděla
k Panně Marii samé, poněvadž od ní jedině žádal svolení státi se
Matkou boží. Poslal jej pak ve dne a ne ve snách,aby bylo na—
prosto jisto, že Maria má se státi matkou Boha, aby snad zjevení
noční nebylo pokládáno za pouhý sen.
A kdo byl vyvoleným poslem božím, který z andělů? Anděly
rozdělujeme v devět kůrů, z nichž každý má své jméno; nejvyšší
jsou cherubíni a serafini, kteří stále stojí u trůnu božího, nejnižší
jsou archandělé a andělé. Z kůru andělů jsou naši andělé strážní,
z kůru archandělů jsou ti, které posílá Bůh zvěstovati lidem ve
liké věci; z těchto archandělů známe sv. Michaela, sv. Rafaela a
Gabriela. Tento archanděl Gabriel byl poslán k Panně Marii do
Nazareta.
A všed k ní anděl, řekl: »Zdráva bud, milosti plná, Pán
s tebou; požehnaná ty mezi ženami:. Pak poznamenal dále sv.'
Lukáš: rozjímejme o tomto pozdraveníl Nezvyklou chválou po
zdravuje Gabriel skromnou pannu, aby ji tak připravil k radostné
zvěsti. Nazývá ji milosti plnou, neboť byla nejen uchráněna od
hříchu dědičného, nýbrž i milostí boží posvěcující naplněna, skrze
milost tu byla v nejužším přátelství s Bohem, proto pozdravil
anděl: »Pán s tebouc. Tato nejsvětější panna měla se státi nyní
hodným příbytkem vtěleného Syna božího a tak jediná nade
všecky ženy je vyznamenána a požehnána, proto dí Gabriel »po
žehnaná ty mezi ženamic.
A jak chová se Maria ke vznešenému pozdravu? Sv. evan
gelista nám to praví: >Kterážto uslyševši zkormoutila se nad řečí
jeho, a myslila, jaké by to bylo pozdraveníc. Maria tedy byla
překvapena, užasla nad takovou řečí. neboť byla pokorná, všecku
chválu jen Bohu vzdávala a nemohla srovnati se svou pokorou,
že anděl- ji tak chválí; proto přemýšlela, co by to pozdravení
znamenalo, co asi Bůh s ní zamýšlí.I vysvětlil jí Gabriel vše řk'a:
>Neboj se, Maria; nebo jsi nalezla milost u Boha. Aj, póčn'eš
v životě, a porodíš syna, a nazveš jméno jeho Ježíš. Tenť bude
veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dá jemu Pán Bůh stolici
Davida, otce jeho, a kralovati bude v domě Jakubově na věky
a království jeho nebude konce:. -—Nyní-oznámil anděl své po
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selství, že Maria bude matkou vtěleného. Syna—božího a Vyku
pitele světa; udal hned, že Vykupitel zřídí království Davidovo,
království totiž duchovní čili církev sv., a že bude kralovati na
věky v domě Jakubově, t. j. nad israelity v duchovním slova
smyslu čili nade všemi věřícími, at vstoupí do království jeho ze
židovství nebo z pohanství.
I řekla Maria k andělu: »Kterak se to stane, poněvadž muže
nepoznávámř- Těmito slovy Maria Panna nevyjádřila nevěry ani
pochybnosti o pravdě slov andělových, nýbrž pevně 'věříc, že Bůh
může učiniti, aby se stala matkou i bez porušení svého panen

ství, ptala se po způsobu, kterak se to stane; a to proto, poně
vadž běželo tu o věc, která se týkala přímo její osobnosti. A
anděl také seznámil hned Marii, jakým způsobem se to stane,
totiž způsobem mimopřirozeným, zázrakem, přímým působením
Ducha sv. čili všemohoucností boží. Proto odpověděv anděl, řekl
jí: »Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě;
a protož i co se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn boží-.
A na potvrzení svého poselství ukazuje Gabriel na sv. Alžbětu,
pravě: nA aj, Alžběta, příbuzná tvá, i ona počala syna v starosti
své. a tento jest jí šestý měsíc, kteráž slove neplodná; nebot ne
bude nemožné u Boha nižádné slov0c. Tak končil archanděl Ga
briel své poslání a Maria, pokorná panna, dává své svolení řkouc:
»Aj, já dívka Páně; staniž mi se podle slova tvéhoc. Tak svo
lením Marie Panny počíná se vtělení Syna božího, počíná se naše
vykoupení.
Přátelé milí! Slova dnešního sv. evangelia denně při mo
dlitbě své říkáme; kdykoliv je vyslovujeme. pamatujme též jejich
hlubokého významu, chvalme s andělem Gabrielem pannu pře
svatou a podle jejího příkladu buďme i my vždy pokorni, ne
jednejme nikdy ukvapeně a vůli svou vůli boží ochotně podro
bujme. — Amen.

Dr. 703. Čihák.

Regina pacis.
Látku k mariánským svátkům podává lan Nap. los. Holý O. Praem., farář
v Holišově.

Jak ordinariátní list lednový 1916 nařizuje, „má se po dobu
války v loretánská litanii příčiniti invokace: Regina pacis.
Tak se nazývá Panna Maria _vmodlitbě: Ave, augustissima
regina pacis (Benzinger Ablásse, str. 189): »Zdrávas buď, nejvzne
šenější královna pokoje, nejsvětější Matko boží, skrze nejsvětější
Srdce Ježíše, Syna svého, knížete pokoje, učiň,.aby hněv jeho
přestal, a on nad námi vládl v pokoji. Vzpomeň, ó nejnábožnější
Panno Maria, že nebylo od věků slýcháno, že by byl někdo opu
štěn býval, kdo o tvou přímluvu prosil. Já, takovou důvěrou na
plněn, přicházím k tobě. Neohtěj, Matko Slova, pohrdati slovy
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mými, nýbrž
(mne)
dobrotivě
vyslyš, ó milostivá, ó pře -'
sladká
Panno slyš
Mariac.
(Odpustky
300a dní.)
Církevní modlitbaonarození Panny Marie zní: »Služebníkům:
svým, prosíme, Pane, daru milosti nebeské udělitni-račiž, ať těm,

kterýmž blahoslavené Panny Marie porod byl počátkem spásy,
nábožnou slavností narození jejího i blaženého míru (pacis) tím
hojněji se dostává, skrze téhož Krista Pána našeBOn .
,
Tak se v modlitbách církevních Panna Maria nazývá královnou- 
pokoje a prosíme ji o rozmnožení pokoje.
Na některých místech koná se slavnost Panny-Marie jakožto
královny pokoje dne 9. července. (Kirchenlexicon VIII. 848.)
V lekcích připodobňuje

se k olivě (Sirach. 24, 19) :.»jako—"oliva

spanilá na polích. Oliva pak jest obrazem míru a pokoje. již—
holubička, kterou Nee 2 archy vypustil, aby se dověděl, zdali již.
vody opadly, přinesla ratolost olivovou se zeleným listímv ústech
svých; to je důkaz, že oliva přes potopu zůstala neporušená a.
zelená.
Mojžíšovi nařizuje Hospodin: »Rozkaž synům israelským, at
z oliv přinesou nejčistší olej, aby lampa posvátného stánku stále ,.
hořela . . .: To se dělo a děje až dosud: lampa, která před.
svatostánkem u nás hoří, naplňuje se olejem pokud lze olivovým.
V podobenství, které ]oatham obyvatelům Sichemu vypravuje,
jest oliva mezi všemi stromy první, na něhož se stromy obrátily,
aby jej přiměly státi se jejich králem: »Stromy šly, aby si zvo
lily krále, a řekly k olivě: Panuj nad námi.—
Ta však odpověděla:
Mám zanechati tučnost :svou, která Bohu a lidemslouží, a udejíti,
abych mezi všemi stromy povýšena byla?: a v pokoře hodnost
tu odmítla.
Apoštola národů slouží oliva za obraz, aby pohanům znázorni'l
jejich povolání a židům jejich zavržení a nadpřirozené Spojeni
křesťanů s Kristem; v listě k Římanům píše: »Vám pravím ná
rodům: jak dlouho zajisté já jsem apoštolem národů, velebiti
budu posluhování své, zdali bych kterak k následování popudil tělo
mé a k spasení přivedl některé z nich. .Jestliže prvotiny svaté
jsou, tedy i těsto. a jestli kořen jest svatý, tedy i ratolesti. Žec
jsou některé ratolesti ulomeny, a ty, byv planá oliva, štípen jsi
v ně, a učiněn jsi účastníkem kořene i tučnosti olivy, nechlub se
proti ratolestem: pakli se chlubíš, věz, že ne ty kořen neseš, ale
kořen tebe. Řekneš pak: Ulomeny jsou ratolesti, abych já byl
vštípen. Dobřel Pro nevěru jsou ulorneuy, ale ty věrou stojíš:
uesmýšlej vysoce. ale boj se! Nebo jestliže bych- přirozených ra
tolestí- nešetřil, abych snad ani tebe nešetřil. Proto viz dobrotivost'
a přísnost boží, k těm zajisté. kteří padli, přísnost: ale k tobě
dobrotivost boží, budeš-li-trvati v dobrotě, jinak i ty vytat budeš.
Ano, i oni, jestliže nezůstanou v nevěře,_vštípeni budou; -mocent-
je [zajisté Bůh zase vštípiti je. Neboť poněvadž. ty vyťat jsi ze
přirozené plané olivy a proti přirození vštípen jsi v olivu dobrou:

čímž
více ti, kteříž jsou podle přirození, vštípeni budou v olivu.
svouc.(ll.13—24.)
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Olivu dále nalézáme vytesanou na starokřest'anských dětských
hrobech, zvláště v katakombách v Neapoli a jako obrazný po—
ukaz na "píseň královského pěvce, v níž líčí štěstí bohaboj
ného otce rodiny. (Zalm 1271: »Blahoslavený jsi, a dobře ti
bude . . Synové tvoji jako mladistvé olivoví vůkol stolu tvéhoa
Ieště však častěji než oliva nalézá se holubička s ratolestí olivovou
na starokřestauských hrobech. Holubička znamená křesťanskou
víru, ratolest olivová nebeský pokoj. Krásný obraz tedy praví:
ten, jemuž náleží, zemřel ve víře, necht odpočívá v pokojil
Ale nejen v posvátných dějinách jest oliva \; uctivosti, nýbrž
i ve světských dějinách: i u pohanů je ve cti. Castěji přišli ne
přátelé do Říma prosit o mír: jako odznak svého mírumilovného
smýšlení nosili olivové ratolesti; zakusili již asi, že olej vylitý na
vlny, divoce se bouřící, brzy je mírní.
Spory a války však často povstávají porušením polních a
zemských hranic. Proto sázeli pohané často olivy na hranicích,
aby při sporech je pobádali k mírnému, pokojnému vyrovnání.
V obyčejném životě utvořilo se přísloví: extra oleas vagari, nad
olivami se toulati a znamenalo tolik jako hranice míru a cíl pře
kračovati.
Pohanům platila oliva také jako odznak mírnosti, průvod
kyně moudrosti a byla zasvěcena bohyni Atheně. Proto stála
oliva “vAthénách nahoře jako posvátná a nedotknutelná, a odnože
od ní sázely se do akademie, kde mladí Řekové studovali, aby
jim připomínaly, že pravá moudrost člověka mírným činí.
ím jest oliva lidem v přirozeném řádě — dodává lidem
olej ku přípravě jídel, pro světlo, jest obrazem pokoje a mírnosti,
tím a ještě více jest Panna Maria v říši nadpřirozené. Oliva, z níž
holubička ratolest zelenou do archy přinesla, zůstala přes potopu
neporušená a zelená a neutrpěla škody ve vodách, které lidi a
zvířata zahubily. Prvotní hřlch, který ještě dnes jako škodlivý
proud světem jde, ještě více než potopa celou zemi zpustošil a uškodil
každému člověku na duši, jen jediná zůstala neporušená, jen je
diná nebyla hříchem tím zasažená. Maria, matka milosti. Marii,
této olivě, nemohla potopa škoditi, praví Kajetán. Proto platí jí
krásně slovo (Oseáš 14, 7): »A jako oliva bude sláva jejíc.
Dle přikázání Starého zákona nesměl majitel ovoce olivy,
které při žních bylo přehlédnuto a viseti zůstalo, sbírati, nýbrž
musilo se ponechati cizinci, který cestou kráčel, vdovám a sirot
kům, aby i tito se radovali z ovoce olivy. Bohatší všaknež na
pozemské olivě jest ovoce na nebeské olivě, na Marii, nazývá se
ne nadarmo milostiplná, a celá žeň ztéto olivy náleží cizincům,
vyhnaným synům—Evy,vdovám asirotk'ům, opuštěným a zarmou
ceným. Proto se nazývá »spanilou olivou na polích, k níž přístup
všem jest otevřen, aby si v každé době ovoce natrhali.
Dle podobenství ]oathamova nechtěla oliva býti královnou
Stromů„aby'nemusila zanechati tučný výtěžek, který ke cti Bohu
'avku prospěchu lidí slouží-. Co oliva ve své skromnosti oproti
jiným stromům odmítla, to přijala Panna Maria ve své skromnosti
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vůči andělům a lidem: stala se jejich královnou, aby olejem svého
milosrdenství Bohu a lidem sloužila; ano, právě jako královna
nebeská stala se olivou, která ke cti Bohu a ku prospěchu lidí
slouží.
Toto ovoce jest zvláště následování její ctností, čímž se
Bůh cti a oslavuje, a plnost milostí, čímž se lidem pomáhá.
»Zvláště připodobňuje se matka milosti k olivě. která má oleje
v plnosti pro všechny rány lidíc, praví věřící protestant Wolfgang
Menzel. Proto nikde nejsou slova tak sladká jako v ústech krá
lovny nebeské: oPOjďce ke mně všichni, kteří po mně toužíte, a
nasytte se ovocem rrýmc.
Oliva jest obrazem všelikého míru 3 pokoje, pokojesBohem,
který záleží vzalihení božím na životě dle jeho vůle, pokoje s se
bou, který vychází z vítězného potírání vášní a spočívá ve vědomí
dobrého svědomí, pokoje s bližním, který má základem sprave
dlnost s heslem: Každému, co mu patří a po souladu touží vro—
dině, obci, státu, mezi národy a státy: pro všechny tyto druhy
pokoje jest obrazem oliva. Marie však jest nejen obrazem, nýbrž
i příčinou, zakladatelkyní, prostřednicí pokoje. Dle sv. Bonaven
tury je ve světě trojí spor, 'boj a válka: boj mezi tělem a duší,
když skutky pokání pokoj nezaloží: boj mezi člověkem &Bohem,
když spravedlnost jei nevyrovná a neskončí; boj mezi člověkem
a padlými anděly, když ho milost spasení světa od jejich otroctví
nevysvobodí a proti pokušením nepojistí; konečně boj mezi člo
věkem a jeho bližním, když trpěli-vost k pokoji nepřispěje. V tento
čtverý boj však byli zapleteni & jsou zapletení tisíce a milliony
lidí až do dnešního dne.
0 obou velikých stranách ve středověku, Welfech a Ghibel
linech, vypravuje spisovatel, že roztříštily nejen státy a říše, nýbrž
i města, obce, ano i rodiny a jednotlivé domy v nesvornost při
vedly, když bratří proti bratřím stáli ; nepřátelství, nenávist, zloba
byly tak veliké, že by nebylo došlokmíru, i kdyby kameny byly
křičely: Fiat pax, budiž mír! Proto zazníval a zaznívá i dnes hlas:
flat pax, bUdlŽ mírl Kdo však dovedev tomto čtverém boji zjed
nati mír? K tomu není na nebi i na zemi nikdo tak způsobilý
jako Maria, mocná královna nebeská. Gazata vypravuje, že mezi
šlechtickými rodinami Orsini a Colonna v Římě bylo dlouholeté roz
hořčené nepřátelství, které vždy, kdykoli vypuklo, po celém Římě
velikou zkázu přineslo. Lid římský se již nasytil toho, že spory těchto
'dvou rodin má býti ve svém pokojném životě tak často vyrušo—
váno. Co učinil, aby došel pokoje? V říjnu roku 1338 chodilo
mnoho osob každodenně do kostela Panny Marie za Tiberou a
neříkali než slova: Dona nobis pacem, uděl nám pokoj. Zpráva
o tom hluboce dojala obě nepřátelské rodiny. Ký div, že k vůli_
Panně Marii uzavřely mír. Kdo dovede skutečně tak jistě od bož
ského knížete pokoje dojíti jako matka jeho? lí nedovede ode
příti žádnou prosbu, zvláště ne prosbu o mír. Proto není v žád
ných ústech tak- pravdivé slovo "jako v ústech Panny Marie: n]á
jsem jako plodná oliva v domě božím-. (Žalm '51.)
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--.-Zaživota .slav. kancléře Gersona v Paříži byl veliký boj, válka
a souboje mezi mocnými pány Francie. To mělo však pro zem a lid
velmi špatné následky, kteréi do věčnosti, před soudnou stolici
boží sahaly, jak dosvědčuje anglický dějepisecosvém
současv'
níku, králi anglickém Iindřichu 11.: »Tento muž nevzal z kořisti,
v Irsku uloupené, po níž _byl tak žádostiv, že pro ní i svou blaže
nost chtěl obětovati nic do hrobu, t. j. pro rušitele pokoje je to
spasitelné naučeníc. Proto konal jmenovaný universitní kancléř
r. 1408 králi ašlechticům. důtklivou řeč, kterou začal slovy z Isa—
iášeproroka: .-»Veniat pax, nechť přijde mír !c Za dnešní války
zní touha tisíců rovněž: »Kéž přijde mírlc Od koho má však mír
přijíti'? “Od nikoho jiného než od toho, o jehož narození andělé
prozpěvovali: »A na zemi pokoj lidem dobré vůle:. A po svém
vzkříšení apoštoly sám pozdravil slovy: »Pokoj vám la jak. dobře
činí tedy všichni, kdo se modlí: »Uděl pokoj v-našich dnech,
neboť není.. nikdo jiný, kdo by pro, nás bojoval než ty Pane,
Bože nášc.
Avšak jak tomu, když Bůh sám se na nás hněvá? To jestit
nejhorší ze všech čtyř bojů, do nichž dle výroku sv. Bonaventury
zapleteni býti můžeme„boj s Bohem. Kdo nám může tu pokoj
zprostředkovatiPNikdo tak jistě jako Panna Maria. Za času sv.
Bernardina ze Sieny bylo v Perugii nepřátelství mezi občany na
život a na smrt. To však bylo pro městoa jeho prospěch velikým
neštěstím. Proto objevil se sv. Bernardín, kázal o pokoji a končil
slovy: »Nechť všichni z vás, kteří jsou dobré vůle a s bližním
v pokoji žíti chtějí, postaví se sem na pravou stranu, ostatní pak,
kteří tohoto vyzvání uposlechnouti nechtějí, necht jdou na levou
stranu:. Toto vyzváni však, které sv. Bernardín s mírností jemu
vlastní do rozhoršených srdcí mluvil, působilo podivuhodné, skoro
neodolatelně. Proto zdvihl se veškeren lid, který. stál mu po levici,
aby se postavil na pravici —až na jediného šlechtice, který přes
opětné vyzvání, aby se na pravici postavil, na levici zůstal a při
tom klel, ale ještě téhož dne náhle zemřel. Co zde sv. Bernardin
pro pokoj učinil, učinil-tak krásně dle srdce _PannyMarie, úplně
dle „jejího úmyslu, nepřeje si. nic tak snažně, .než aby všichni
s Bohem, s sebou, 5 bližním v nepřátelství žijící lidé postav-ili se
na. pravici Syna. :jejího,aby potom'jistě pokoje došli. Proto jí také
platí krásné slovo proroka jeremiáše (11, 16): »Olivou hojnou,
pěknou, plodnou, krásnou nazval Hospodin jméno tvéc.
Ve starém, slavném cisterciáckém klášteře Oliva u Gdánska
jsou, v-zimni jídelně, také sále pokoje nazvaném, namalovány na,
stěně dvě píšící ruce, z každé z nich vyrostla olivová ratolest.
Na. tomto místě byl kolem roku 1660 uzavřen mír mezi králem .
polským a švédským. To pociťovali obyvatelé obou zemi jako ve
liké. dobrodiní po tuhé, rozhořčené válce. Proto mínilo se, že ra- -_
dostnou událost tu nemohou lépe znázorniti a .zvěčniti,než. když.
namalovali,-iak ze dvou královských rukou, které podpisem svým
mír potvrdily, dvě zelené olivové ratolesti vyrůstají. ještě větším
dobrodiním nežli mír .mezi dvěma národy .je pokoj mezi Bohem

a'lidmi; Když Bůh snámi, kdo proti nám? jak“ nešťastný podnik
to protiviti se Bohu! >]enž přebývá v nebesích, směje se =jim a
Hospodin posmívá se jim;-tehda mluviti bude k nim ve hněvu
“svém a v 'prchlivosti své zkormouti jee. (Žalm 2. 4, 5.) Proto za
sluhuje Panna Maria, která jako splnomocněná pokoj mezi Bohem
a lidmi zprostředkuje a zjednává, aby byla malována nejen “jak
s“ruky jí ratolest olivová vyrůstá, “nýbrž jak" celá olivová=ratolest
ze srdce jejího vyrůstá. Zjednávati tento pokoj počítá Panna Maria
za první ze svých povinností jako královna nebeská; plnou moc
vystupovati jako původkyně pokoje bere odtud, že jest matkou
uraženého a urážejících, Matkou boží a naši, matkou *soudCe-a
vinnikův.
Ze Maria nám mír zprostředkuje skrze Syna svého, oznámil
Bůh již v ráji slovy: »Nepřátelství položim . . ona potře hlavu
tvou-=. — (Genes. HL- IS.) Tímto zaslíbením postavil Bůh Marii
na nebe své Prozřetelnosti jako znamení miru a-smiřeni. Jako ve
dnech'Noemových postavil Bůh duhu na znamení, že již nechce

lidstvo potopou trestati, jako v Egyptě poručil, aby'dveřeje-byly
krví beránka velikonočního pokropeny, aby tudy anděl smrti pře
šel, také; nám dal Bůh v Panně Marii znameni miru, ochrany a
milosti.
Maria jest archou úmluvy. jako židé při příchodu do zaslí
bené zeměa v bojis F ilištínskými vitězství dobyli, tak dobýváme
skrze Marii archu úmluvy N. Z., vítězství nade všemi-nepřáteli.
(Sv." Alfons)

'

Maria a ]udith.jako]udith přemohla nejúhlavnějšlho nepřítele
lidu svého, tak i Maria pomáhá nám přemáhati naše nepřátele.
Maria a Esther. Královna Esther zachránila lid svůj, v cizině
se nacházející, před nepřáteli, Maria, královna'nebeská', chrání lid
svůj, t. j. své ctitele před každým nepřítelem.
_
.
- Maria jest »vojenský šik spořádanýc. (Píseň'Salamoun'ova
6, 9.) Vojenský šik k bitvě spořádaný -—tot hrozný pohled.;Ne—
přehledný zástup vojínů, výzbroj se leskne, přilby září, meče se
blýskajl. Hrozný jest to pohled pro nepřítele. V úzkosti očekává
okamžik, kdy bitva začne, snad ani nemůže to snésti a dává se
na útěk.

-

-

.;

Tak hrozný je také pohled Panny Marie nepřátelům-našim.
Kdo se km s důvěrou utíká, nepotřebuje se báti, kdyby se icelé
peklo proti němu bouřilo. Marie ho chrání a nepřítel- se dává
na

:

útěk.

3

_

»Co očí smutných upnulo se k Tobě'
za doby míru, v kruté válek zlobě,
ó milostivá Matko Páně!
Ty zraky byly trpkým pláčem rudé,
vždyť lidé zřeli vůkol bldu všude,
Ty's pohlédla — a ušli ráně.: '
]. Šimon.-.

Řád rytířů sv. Jana Křtitele (maltézských) "připisovaldobytá
vítězství nad nepřítelem křesťanského jména ochraně Matky boží,
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jejím růžencem věnčívali rytíři své štíty. Po dobytí Rhodu r.. 1310
slavili zvláště svátek Nanebevzetí Panny Marie a po roce 1565,
když si proti přesile sultánově domova svého na Maltě obhájili,
zavázali se slibem, žezvděčnosti k Panně Marii,v jejímž narození
skončilo skoro pětiměsíční obléhání Malty, bude slaven tento
svátek co nejslavněji.

Chrám Panny Marie Vítězné v Praze.VPraze kraloval zimní
král Bedřich Falcký. Vévoda bavorský Maxmilian slíbil císaři F er
dinandu ll. brannou pomoc k vyhnání krále-vetřelce z Prahy a
z Čech. Roku 1620 přišel generál bosých Karmelitánů P. Dominik
a Jesu Maria, rodem Španěl Razzola, se dvěma řeholními bratry
do Bavor. Měl býtis nimi průvodčím katolického vojska proti Be-_
dřichu Falckému. Provázel nejprve vojsko bavorské do Horních
Rakous, posvětil zprvu nový vojenský prapor Maxmiliánův, na
němž byl obraz Panny Marie s nápisy: »Hrozná jako šik vojenský
dobře spořádanýa 3 »Proti nepřátelům svým posiluj mne:.Potom
vtrhlo k jeho usilování bavorské vojsko, spojivši se s vojskem cí
sařským pod hrabětem Buquoyem, do Čech. V starém zámku Io
hanitů ve Strakonicích nalezl P. Dominik obraz malovaný na dřevě,
představující Narození Páně. Na obrazu tom měli oba pastýři. sv.
Joseíi Panna Maria oči vypíchány, což některý nekatolický voják
ze zlomyslností a potupy byl učinil. P. Dominik z rouhačství toho
velice se rmoutil a vzal obraz s sebou, chovaje jej v uctivosti.
Dne 8. listopadu 1620 přirazvla spojená katolická vojska k Bílé
Hoře, na níž stálo vojsko Bedřicha Falckého. Vévoda Maxmilián
naléhal ve válečné radě, aby se bez prodlení udeřilo na nepřítele.
Buquoy tomu odporoval. P. Dominik přidal se ku Maxmiliánovi:
vykládaje, že mu bylo ve snách Zjeveno, že vojsko katolické zv,
tězí. Katolické vojsko mělo heslo »svatá Mariae, jejíž obraz na
předním praporci ve zlatě se stkvěl. Při prvním útoku byli císařští
odraženi. Vítězství se klonilo ke straně vojska protestantského.
V rozhodné chvíli objevil se před vojskem bavorským P. Dominik.
Seděl na koni, maje v pravici kříž a na prsou zavěšený obraz
strakonický. Mocným hlasem vzýval Krista Pána a Pannu Marii,
a ohnivými slovy povzbuzoval vojsko k udatnosti, vyzývaje je,
aby pomstilo potnpení Rodičky boží na obraze. Slova ta dodala
vojsku zmužilosti. Vojáci hnali na voisko protestantské útokem
& sotva hodina minula byla bělohorská bitva úplnou porážkou
protestantského vojska dobojována.
Potom dal Maxmilián strakonický obraz bohatě ozdobiti a
císař k němu daroval zlatou korunu. P. Dominik přinesl jej roku
1622 do Říma, sv. Otec dal jej nejprve v chrámu Panny Marie
»Maggiorec k veřejné úctě vystaviti a potom 8. května r. 1622
ve slavném průvodu přenésti do kostela karmelitánského na kbň
ském vrchu, kterýžto kostel podnes sluje chrámem Panny Marie
Vítězné. Malíř Roberto de Longin zhotovil potom věrnou kopii
obrazu toho, kterou obdrželi pražští Karmelitáni. Původní obraz
shořel asi před 80 lety v Římě. ]inákopie obrazu toho nalézá se
v archivu jindřicho-hradeckém.
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Bosí Karmelitáni zvolili sobě v Praze za budoucí chrám svůj
bývalý lutheránský kostel nejsvětější Trojice na Malé Straně, císař.
volbu tu schválilstím dodatkem, aby zasvěcen byl ke cti &slávě
Panny Marie Vítězné.
Karmelitáni byli roku 1784 zrušeni, kostel Panny Marie Ví—
tězné stal se farním, fara přenesena sem z kostela Panny Marie
v klášteře Maltězů, jimž dosud patří.
Slavnost růžencová byla zavedena na památku vítězství
7. října 1571 u Lepanta. nazývala se původně dle nařízení Pia V.
»památka Panny Marie Vítěznéc. Rehoř XIlI. nařídil ]. dubna
1573, aby se nazývala slavností růžencovou.- Klement XI. rozšířil
tento svátek na celý křesťanský svět pro jvítězství nad Turky
5. srpna 1716, kterého dobyl princ Eugen u Petrovaradina v Uhrách.
Na památku vítězství u Lepanta připojil Pius V. v loretánské
litanii invokaci: Auxilium Christianorum, Pius VII. zavedl svátek
Panny Marie jako auxilium Christianorum r. 1814 na poděkování
za své vysvobození z pětiletého zajeti v Savoně o určil pro něj
den 24. května, den vjezdu jeho do Říma.
Karel V. putoval před svým vítězným tažením do Turína
k Panně Marii do Montserratu.

Příklady z nynější války.
Brzy po mobilisaci šel do boje z biskupství Limburgskébo
jediný syn dobré katolické vdovy. Při rozloučení zavěsrla mu
matka na krk medailli Panny Marie a vdoporoučela ho ochraně
její. Dlouho nepřicházela od něho žádná zpráva; až v listopadu
přišla úřední zpráva, že syn její na bojišti padl. Možná, že měla
pokušení říci: »Tak mně modlitba nepomohla a medaille Panny
-Marie syna před smrtí nezachránila. : Za nějaký čas obdržela
dopis od polního kněze, který ji opět potěšil. V něm píše: »Za
jisté vás potěší, když se dovíte, že syn váš štastně zemřel. Viděl
jsem ho tězce zraněného, bez vědomí na bojišti ležeti. Chtěl jsem
dále jíti, ale otevřel jsem jeho šaty na prsou a spatřil jsem k ve
liké radosti medailli Panny Marie. Nyní jsem zůstal u něho. Když
jsem ho ošetřoval a lépe položil, otevřel oči. jak se radoval, když
viděl kněze u sebe. Mohl jsem mu sv. svátosti podati a byl jsem
svědkem jeho zbožné smrti. Medaille a zajisté Vaše modlitba
zjednaly mu největší štěstí člověka zde na zemi -— šťastnou ho
dinku smrti.: —-Od té doby jest matka potěšena a snáší svou
těžkou zkoušku trpělivě.
*

Vojín vypravuje: Při útoku v Srbsku

byli jsme tři pohro

madě.- Problédl jsem se, zdali mám ještě medailli Panny Marie,
kterou mi matka při odchoduzavěsila; přítel můj ukázal mi rů—
ženec, který nosil kolem krku. Třetí se smál a pravil: »Když jsem
z domova odcházel, dala mi sestra také takovou věc. Ale hodil
jsem ji do zákopu, nebot když mne chce čert vzít, vezme mne
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"tak nebo tak.: „Hned po-těchto slovech .šli jsme do boje“ a první,

který srbskóu koulí byl zasažen, byl rouhač. — jindy šli jsme
kolem stavení osaměle stojícího, které bylo vypáleno. Vešel jsem
do něho a spatřil jsem, že jediný obraz Panny Marie-byl nepo—
rušený: Modlil jsem se před obrazem, a v témž okamžiku, kdy
jsem stavení opouštěl, padl- 20 kroků přede mnou-granát, právě
tam, kde bych byl býval, kdybych se nebyl k Panně Marii
modlil.
*

Zraněný,v ruské zajetí se dostavší důstojník vzáloze
děkuje dle svého vypravování život a přívětivé zacházení v zajetí
medailli Panny Marie. Nebyl příliš věřící. Když šel do války, dal
si více z lásky k matce než z víry zavěsiti tuto medailli. V Ha
liči jest poraněn, zůstane ležeti a upadne v ruce ruské hlídky,
která ho chce hned oloupiti. Jeden roztrhne mu i košili. Ubožák
je na nejhorší připraven. Tu Rus zmateně ustoupí — spatřil me
dailli Panny Marie; i ostatní jsou tiší, ano jeden líbá obraz na
prsou nepřítele. — Raněný dostane své věci nazpět; ještě více:
Rusové vlekou ho do střeleckého, zákopu, kde je proti střelám
chráněn, dopraví ho do nemocnice, všude s ním přívětivě za
cházejí, ano důstojník službu konající salutuje vždy uctivě, kdy
koli kráčí kolem postele zraněného Rakušana.
*

Mezi 12titisíci vojíny, kteří v srpnu 1914 v Linci vzali ška
pullř Panny Marie, bylo jich jen málo, kteří proti tomu něco
namítali. ]eden'z nich očividně se rozčilil a děl: »Mně to ne
prospěje, jsem starokatolikx — Zcela klidně řekla mu dáma,
která mu škapulíř podávala: »Přes to škapulíř si vemte. Panna
Maria bude i vás chrániti.: Vojín jej vzal a odešel do kasáren.
Po čtrnácti dnech setkal se vojín s dámou, a to v kostele. Vojín
jí řekl: Tisíceré díky za škapulíř. Od té doby nemohl jsem to
vydržeti bez své staré víry, kterou jsem ze vzdoru opustil. [ našim
jsem domů psal. I ti se k mateřské církvi vrátili. jdu nyní 3 po
kojným svědomím do války. Padl mi kámen se srdce, který mne
již dlouho tížil. Za to děkuji se svou rodinou škapulíři Panny
Marie.<
*

Tyrolák

píše: >Touha po vás trhá mi srdce, jak .často

myslím na vás. Ať se děti za mne hodně modlí, ten nejmenší
také. Dejte sloužiti za mne mši sv. ke cti Panny Marie, pomohla
mi očividně-Dvakrát jsem byl v horkém dešti kulek, vzýval jsem
ji a' byl jsem zachráněn. Nosím s sebouknížku o Panně Marii
-z Innichenu, dal mně ji jeden kněz. Tak jsem v boji kráčel přes
mnohé mrtvé a zraněné, a žádná kulka mne netreíila. Marie mně
pomohla. Mám velkou důvěru v ni.
*

—321-—
Sv. O-tec měl o vánocích

roku 1915 promluvu, ke konci

promluvy přechází k Panně Marii, která láskou svých dítek jako
Prostřednice jest ctěna, velebí ji jako královnu míru. .. . »Jestliže
lidské srdce a svět zbraněmi a nářky se ozývají, pak nám víra
a dějiny ukazují na Marii, velmoboucí Přímluvkyni a Prostřednici
všech milostí, jako na naši jedinou záchranu. Proto želáme s úplnou
důvěrou: »Královno pokoje, oroduj za nás!:

!( uctění památek hrdin
doporučujese též poříditiz obětin kalich, monstranc,

ciboř

a vrýti jména hrdin do paty jejich, aneb poříditi oltář neb upra
viti a jména jich vrýti na vhodné místo.
-.„__.,-':
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PRO SPOLKYKA OLIGKE

vydala »Iednota Katolických Tovaryšů
v Praze péčídp. Cumpelíka.
Zpěvníkvázaný stojí 1 K 50 h;
přivětšíchobjednávkáchsleva. Objednávky u p. V. Kotrby

neb v Jednotě Katol. Tovarvšů v Praze 1., č. 209.
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podnku
nejlépe se hódí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Sl.), které roz
prodává za cenu 1 bal. kus při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
'
''
Rádce duchovní.

21

ČÁST PASTORACNí.
Památky na padlé vojíny na osadách.
Podává Al. Dostál.

Už když vojíni odcházeli ke svým plukům, připadla duchovním
povinnost těšiti, povzbuzovati, ano i dar tu a tam poskytnouti.
Vojín přišel se rozloučit a přímo čekal slov potěšujících. Byl snad
u svaté zpovědi, před odjezdem dostavil se do kostela, čekal na
svého duchovního, jemuž odporučoval do péče nedospělé dítky,
ustaralé rodiče.
Kolik vojínů si odnášelo od kněze modlitební knihu, růženec,
obrázek, medajlon 's obrazy svatých. Snad dávno 0 kostel neza—
vadil, duchovnímu se vyhnul, teď si přišel pro dar útěchy, pro
požehnání na dalekou cestu.
Obého se mu dostalo. Odejel, kněz se táže naň, vzkazuje ho
pozdravovat, spolucítí s osiřelými, ochotně jim vyhotoví listiny,
jichž potřebují k dosažení podpory, dovolené pro muže, převezení
raněného do bližší nemocnice.
Ale někteří z osady též padnou v boji, zemrou v lazaretě,
stanou se nezvěstnými. I v těchto případech osvědčí se kněz do
brým pastýřem svých osadníků. Nejprve hledí zarmoucené po
těšiti, vyhledá je, když ho nenavštiví, a leje balsám útěchy do srdcí
jejich. Už to přispívá, když oddálí skutečnost, vzbudí naději, že
vojín, který dlouho nepíše, snad jest v zajetí, kdesi v nemocnici,
že nemůže dáti o sobě věděti, ale učiní tak později. jako noviny
uveřejňují rubriku s nadpisem >Nezouíejtec. „
Než později se pravda o úmrtí potvrdí buď .ve veřejných li
stech, kde vojín uveden mezi padlými, nebo úředním oznámením,
nebo jenom soukromou zprávou jiných vojínů. Tu už nelze něco
upírati a oddalovati. Dlužno šetrně podati zvěst jobovu a časem
úřední potvrzení.
,.
Když jest úmrtí zcela jisté, farář,aniž by byl o to žádán, připojí

jméno; zesnulého vojína k těm, za něž v neděli a ve svátek koná
modlitby, k tak zvaným celoročním přímluvám. Časem jich jest
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více a osadníci se přihlásí a dají připsati své známé vojíny. Kněz
je ohlašuje zvláště, před jména jejich dávaje slova: >Za naše padlé
vojínyc.
Též neopomene za ně sloužiti zádušní mši svatou, kterou
předem ohlásí. Učiní tak v den, kdy lze užíti černé barvy při
bohoslužbě, požádá ředitele kůru, aby hrál smuteční píseň, vyzve
osadníky, aby se zúčastnili a slouží mši v době, kdy mohou i školní
děti přijíti, aniž by vyučování tím trpělo. Ovšem ku konci koná
příslušné modlitby za padlého a jiné vojíny v poli se nacházející.
Přesvědčí se záhy, jaké jest účastenství při takových mších a jak
vděčni jsou příbuzní zemřelého.
Událost zapíše do pamětní knihy.rV té má vésti zvláštní od

díl osvětové válce, jak se osady týkala, kolik mužů narukovalo,
zdaž vojsko v místě se nacházelo, válečné sňatky, sbírky na čer
vený kříž, na sirotky a vdovy, mnoho-li odvedeno kovů a po
dobně. Na prvém místě uvede, kdo byl raněn v bitvě, lze-li to
udati, a kdo padl, což jistě ve všeobecnou známost vejde. A tu
hledi co možno nejvíce zvěděti, nationale padlého udati, kolik po
něm zůstalo sirotků, kde asi odpočívá, jaký rozruch způsobila
smrt v osadě vůbec a mezi příbuznými zvláště. Kdo dal o něm
zprávu, co po něm posláno domů na památku rodičům a pod.
Opis případně podá přátelům, aby zvěděli, co o padlém zapsáno
v knize pamětní.
Než památku padlých nutno i jinak zachovati a uctíti. O roz
manitých způsobech se dočítáme ve veřejných listech.
Nejdříve prolétla zpráva, aby v kostelích nebo kaplích veřej
ných buď vnitř nebo vně zasazovány byly desky pamětní, na něž
napsána nebo vryta by byla jména vojínův zahynuvších na poli
cti. Podobné desky shledáváme v novějších chrámech se jmény
hodnostářů, za jejichž panování kostel byl postaven a posvěcen,
nebo s označením dárců, kteří o chrám zásluhy mají. Nyní i ná—
hrobky s postavami rytířů a s pohrobními nápisy ke stěnám chrámu
zvenčí neb uvnitř se staví, aby před vyšlapánim a jinou zkázou
byly chráněny. Dříve řemeslničtl cechové po stranách oltáře za
věšovali desky, na nichž napsána byla jména zesnulých mistrů,
za něž právě mše svatá sloužena.
Desky se jmény padlých vojínů by se do kostela dobře ho
dily, aby na ně bylo stále pamatováno, když snad těla jejich v místě
neodpočívají, ale daleko leží na bojištích. Tak by památka jejich
'neutuchla. Ovšem třeba, aby desky byly důstojné, nápisy zlacené,
které by nepodléhaly zkáze. A záhodno je umístiti na místě ode
všad viditelném, ne někde stranou.
Slušelo by se u jména také přidati datum úmrtí, pokud jest
známo. Hodila by se pod desky vkusná lampička, kde by mohlo
hořeti světlo v den úmrtí toho a onoho, o Dušičkách a jiných
památných dnech. Věřící sami by se starali o olej a světlo ono
udržovali.

Už se nabízí ňrma, která takové pamětní desky padlým vo-'
jínům v kostelích nabízí a to v Telči na Moravě. Zvláštnř komité
.
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vážených mužů odporučuje v provoláních moravských novin
firmu onu.
Toto moravské komité právem tvrdí, že se chrám hodí nej
lépe za takový památník padlých vojínů, že příbuzní. přátelé a
známí stále budou tak míti památku drahého zesnulého na očích,
když nemohou hrob jeho navštěvovati. Zde pomodlí se jako u rovu
jeho a tento krášliti budou kvítím a světlem. A také pozdějším
generacím připomínati bude deska jména padlých rodáků za císaře
a vlast.
Lidová malírna v Telči (jediná naše umělecká rukodílna pro
keramickou malbu) zhotovuje takové desky. Závod jest pod přís
ným uměleckým dozorem a pamětní deskyzde zhotovené budou
prý ozdobou každého chrámu. [ technicky vypraveny jsou tak,
že vydrží po tisíce let beze všech oprav a budou stále jako nové,
jsou prý trvalejší než desky kamenné a kovové. Materiál, ze kte
rého jsou zhotoveny, vzdoruje času i povětrnosti; rovněž nápis a
ornament ve vysokém žáru vypálený je nezničitelný. Desky tyto
pohodlně a trvanlivé dají se zasaditi do zdi a při eventuelní pře
stavbě neb úpravě chrámové snadno se dají přemístiti. Mohou se
zhotovití v každém rozměru plochy a bohatosti výzdoby. Cena
jest stanovena: Deska 60X45 cm s bohatě provedeným okrajem
a o 250 písmenech (50 slov) K 4060 dle bohatosti výzdoby.
Ovšem nemusí býti všechny desky objednávány utéto íirmy',
přemnoho je závodů, kde rádi poslouží deskou třeba mramorovou,
žulovou, v blízkostivyhledá se závod nebo železárna, který podobnou
desku ochotně uleje. Uvedena ona moravská, poněvadž se, tuším,
první vyskytla a památníky ony nabízí.*)
»Ordinariátní listc čís. 1 přináší článek »Pamětní desky pro
padlé nebo zemřelé vojíny ve válce-. Oznamuje, že c. k. Společ—

nost rakouského stříbrného kříže a rakouská Společnost pro pě
stování křesťanského umění spojily se k dílu, jež má za účel pietu
křesťanskou, pomoc válečnou a podporu umění lidového souladně
sjednotiti. Budou vydány dvě pamětní desky pro padlé nebo ze
mřelévojíny ve válce, kteří daleko od otčiny byli pochováni. Je
jistě pro rodiny padlých velmi bolestné, že jim není možno na
vštíviti hroby svých drahých hrdínův a že nemají místa, kde by
*) Tklivý návrh pomníku padlým vojínům zhotovil před odchodem na
bojiště pan Josef Rittich v roce 1914 a již příštího roku padl u Lucku dne
31. srpna v noci. Návrh pomníku (idylická kaplička) zasluhuje hojného roz—
šíření; hodí se nejen na hrob, ale bude i krásnou památkou na padlé vojíny
i na raněné. Otec padlého, pan Alois Rittich, hodlá prodávati reprodukce
pomníku z pevné masy za 25 K a čistý zisk připadne ve prospěch pomníku.
Návrh jest 38 cm široký a 60 cm vysoký. Model zhotoven je na tato prostá
slova: Vojín spatří za noci milý zjev v krutém boji: svatý, uvadlý strom,
kde nedávno ještě ve zbožné chvíli lásky vyřezal srdéčko jako milou vzpo
mínku. Zbožná ruka upravila strom ku chvále Ukřižovaného: chudá stříška
kryje tělo Spasitelovo, nad nímž zvoneček kvílí pohřební píseň. Vojínova
mysl byla ve vlasti: viděl krásnou Prahu, své Čechy, hrob své matky, tatíčka.
milé bratry v boji, zřel i sestru milou, svoji drahou ženu, všechny, kteréž
milcglal,
nav y. a doufal, že Bůh jej bude chrániti. Nepřátelská kule uspala ho
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uctili jich památku. Pro každého vojína měla by býti ve chrámu
Páně zřízena pamětní deska, důstojná, ne nádherná, ale přece
úhledná, pro všecky bez rozdílu stavu stejná. C. k. centrální ko
mise pro zachování památek schválila nákres a vzor takových
desek a věc předložena nejdůst. rakouskému episkopátu s prosbou.
by duchovní správcové byli vyzváni, by dovolili umístiti bud ve
chrámu nebo též venku na zdi chrámové tyto pamětní desky._
Obě tyto pamětní desky jsou tak provedeny, že nebudou rušiti
celkové slohové úpravy chrámu. Větší deska je zhotovena z umě
lého kamene velikosti 50x35 cm s vložkou kovovou, na níž jest
železný kříž a nápis »Za vlastc, jakož i jméno padlého hrdiny,
jeho vojenská důstojnost a vojenský sbor. Stojí 42 K. Menší deska
je z černé žuly, veliká 34x12 cm, nahoře ozdobená pozlaceným
křížem nese nápis: »Za Boha, císaře a vlastc a stojí 32 K. Dole
umístěna lampička. Prodej obstarává »Stříbrný kříže Vídeň 1.,
Backerstrasse 2. Nápisy jsou české, německé i utrakvistické dle
udání. jména farářů, kteří k tomu dílu propůjčí svou podporu,
uveřejní se v listě c. k. společnosti >Der Wehrmannc (Branec)
s patřičným vděkem.
Záleží na tom, kdo krýti bude vydání tím vzešlé.]e-li kostel
bohatý, nebude námitek u patronát. a jiných úřadů, aby výdaj kryt
byl ze jmění kostelního. Chudý chrám něco podobného sám pod
nikati nemůže a nutno se obrátiti na veřejnou dobročinnost. Snad
přispěje obec a svým příslušníkům onen památník postaví, snad
tak učiní záložna, spořitelna nebo jiný peněžní ústav, nebo vy
skytne se zámožný jednotlivec a vydání hradí, jako při jiných
příležitostech. I sbírky lze užíti a na tu přispějí zajisté ti, jichž
se záležitost týká. Nic snad tak snadno se nepostaví, jako památník
padlých, poněvadž o něj bude všeobecný zájem.
A zasez Moravy vyznělo vyzvání: »Uctění památky padlých
vojínů na Moravě. eský odbor zemské rady živnostenské na Mo
ravě a moravský zemský úřad pro zvelebování živností zahájily
akci za tím účelem, aby uctěna byla památka těch, kteřív nynější
obrovské válce obětovali svůj život a upozornily veškeré obce mo
ravské na to, že by bylo nejlépe uctíti památku našich bojovníků
pomníky. nebo pamětními deskami v jednotlivých obcíchn
Neudává se tu, kde desky ony zasaditi. Snad se přihlásí školy,
radnice, jiné budovy, ale nejpříhodnějším místem jest kostel. Ve
škole upozorněna/byla by na ně pouze mládež, na radnici zřídka
kdo přijde, do jiných budov ještě řídčeji, ale chrám jest shromáž
dištěm všech. Zde spolunávštěvníci celým okolím nutkání budou,
aby na padlé pamatovali zbožnými vzpomínkami.
Také prý se ředitelství středních škol chystají k uctění pa
mátky padlých vojínů-studentů poříditi v budovách ústavů pamětní
desky s jejich. jmény a zaznamenati je také v kronice žactva.
1 jiné ústavy a korporace zaznamenávají jména padlých příslušníků
do pamětních knih a na význačná místa, ale to nic nevadí, aby
nebyla též uvedena mezi padlými osadníky a rodáky v kostele.
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Budiž též uvedeno, že odbor zemského úřadu pro zvelebení
živnosti vyzval umělce, aby byli nápomocni při této práci radou
a návrhy, nebot jde o to, aby pomníky a desky byly umělecky
provedeny. [ přihlásila se řada výtvarných umělců, na něž se lze
obrátiti, jako na př. malíř Alois Kalvoda, akademický sochař ]an
tursa z Prahy, architekt Václav Hrdlička z Brna,_architekt Ant.
Blažek z Král. Pole, architekt Dušan Jurkovič ze Zabovřesk, aka
demický malíř František Pečínka z Luhačovic, akademický malíř
Beneš z Buchlovic, architekt Vlad. Fischer, c.k. inženýr v Brně,
akademický malíř Franta Ondrůšek z Mnichova, akademický sochař
]ulius Pelikán z Olomouce, akademický sochař Fabiánek v Brně,
architekt Franta Skopalík z Vídně, akademický sochař Václav
Beck z Prostějova, akademický sochař Václav Mach z Králova
Pole, Klub přátel umění v Brně.
Časem přihlásí se jistě i jiní, hlavně v Čechách, kteří při té
šlechetné akci budou nápomocni.
Ve'veřejnosti vyskytly se návrhy, aby na památku padlých
vojínů stavěly se pomníky, zařizovaly se mohyly, pojmenovány
byly sady a jiné partie. Nejlépe by bylo a duchovní jistě o to se
budou zasazovati, aby těmi pomníky byly kaple na hřbitovech,
u cesta na jiných význačných místech. Přerov na Moravě zařizuje
takovou kapli nad hroby vojínů, kde na stěnách uvedena budou
jména těch, kteří tam odpočívají, ale jistě i rodáků, kteří domů
převezeni nebyli a jinde posledního odpočinku došli. Podobně
i Vyškov na Moravě padlé uctí
Na mnohých hřbitovech odpočívají vojíni, kteří v nemocni
cích nebo domácnostech dokonali pozemskou pout, byvše ve válce
raněni. Především ve městech, kde byl zařízen lazaret, jsou takové
hroby. Praha vyhradila těm, kteří v nemocnicích pražských a před
městských zemrou, čestné hroby na Olšanech a je zde vojínů už
několik řad. Posud nad nimi se zvedá jednoduchý kříž, ale jistě
později místo ono bude důstojněji ozdobeno a vyznačeno. Tuším,
že u Písku dal jeden z tamních duchovních nad hroby vojínů po—
staviti minulého roku kříž,a záslužný ten čin byl všeobecně chválen
a veleben.
Kaple, kříž nad hroby těmi se velice hodí, mnohem více, než
mohyla, bezvýznamný památník v podobě obelisku, balvanu a po
dobně. Tak zvaný černý kříž u Rokycan po mnohých letech ozna
čuje hroby vojínů a na bojištích z roku 1866 posud vidíme kříže
nad společnými hroby padlých bojovníků. Posléze tam i kaple
žbudována, pod níž se kladou kosti z těch rovů,jež nutno zrušiti.
Náklad zjednal by se z prostředků, jež jsou uvedeny svrchu, z nichž
by se pamětní desky hradily. Za příznivější doby četněji budou
mrtvoly na bojištích exhumovány a domů přiváženy, tu pozůstalí
rádi je pochovávají do „hrobky poblíže kříže a přispějí darem na
památník,"jenž jim bude připomínati též jejich hrdinu. Kaple ta by
opatřena byla příslušným nápisem a na stěnách nesla jména pa
dlých rodáků i těch, jimž daleko od domova zde ustláno k věč
nému odpočinku.

—327—
Kde se vydává farní Věstník, tam uveden bude padlýv vojín
z osady se stručným životopisem, případně i s podobiznou. Stoček
nabídne se rodině, aby z něho dala natisknouti pohledové lístky,
jichž by užívala k oznámení úmrtí. Kněz o to se zasadí, aby smrt
vojínova ohlášena byla v krajinském i v řádném denním listě, ten
pak pozůstalým daruje, o více čísel se zprávou tou dopíše.
l v čítánkách bude oddělení 0 světové válce, katecheta ne
jenom se žáků dotazuje na otce a bratry, kteří narukovali, ne
jenom polituje raněné, ale vysvětlí dětem, že padlý zemřel smrtí
hrdinnou, že zasluhuje cti, za něj se s dětmi pomodlí. Padlých
vojínů vzpomene o zvláštních příležitostech, na př. 0 Dušičkách.
Po vojínu zůstane vdova, jeden i více sirotků. Ti mnohdy
potřebují nejenom útěchy, ale i hmotné podpory a právního za
stání. Vdova jest nemajetná a smrti svého živitele upadá do ci
telného nedostatku. l tu spoluúčinkuje kněz, vynasnažuje se vdově
získati příhodné zaměstnání, aby se uživila, vyhledá jí místo, v němž
by se uplatnilaa chleba si dobyla Snad potřebuje rychlé pomoci,
uspořádá duchovní pro ni sbírku nebo jiné k tomu nutká, “aby onu
věc na sebe vzali.Vdova po padlém,jenom když se poněkud při
činí, nesmí strádati.
Sirotky po vojínech dlužno hned ve škole přičísti k těm, kteří
dostávají školní potřeby zdarma, děti ty nebudou odstrkovány,
šizeny, odírány, jim nutno věnovati důkladnou péči a náležité za
stáni. Postarají se o to jiní, ale duchovní spolupůsobí a když by
ti, jimž to v prvé řadě náleží, neplnili svoji povinnost, kněz se si
rotků ujme a jim ochranu zjedná. Vždyť mu přísluší zasedati při
těch odstavcích výborových schůzí, když se o chudinu jedná, i kdyby
ve výboru nezasedal. Na všechny osiřelé děti má pozor dáti, by
jim nebylo křivděno, učiní tak i při dětech, které. ve válce ztratily
své otce.
I když by nebylo možno postaviti památník, kdyby v kostele
nebyla zasazena deska, o sirotky pečuje, aby „z nich byli řádní
lidé, aby nestrádali, nehladověli, abyjim nebylo ubližováno, kdyby
se matka jejich opět provdala, aby dědictví jejich nevzalo újmy,
aby se řádně vyučili v tom neb onom zaměstnání.
Tou péči a starostí o sirotky nejlepší bude padlým hrdinům
postaven památník. Vždyť jistě myslili ještě před smrtí na své
opuštěné děti .a jenom to stěžovalo jim poslední okamžiky. Ale
doufali, že se jiní dítek jejich ujmou, je vychovají a do života
uvedou. Má—
li se matka jejich vdáti, jak důtklivě napomene kněz
otčíma, aby pečoval o děti po padlém, jak starostlivě předloží
vdově, že v prvé řadě o děti pečovati jest povinnost.
Nabízí se už sirotčince, které by takové osiřelé děti přijaly.
Tak na př. oznamuje jobanneum Praha-II., Salmova ul. č. 8.
1. Sirotci po padlých vojínech, chlapci ve věku 6 až 14 let.
2. Sirotci po padlých. vojínech, řemeslničtí učňové ve věku přes
14 let, do Asylu učňů. 3. Sirotci po padlých vojínech, studenti,
do konviktu při sirotčinci zřízeného. Sirotky jiného druhu v pří
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tomné době přijímati nelze. Máte-li ve své farnosti válečné sirotky,
kteří by. reílektovali na přijetí do sirotčince, prosíme o zaslání
předběžného oznámení, v němž budiž udáno: 1. Jméno, stáří, do.
movské právo sirotka. 2. Je-li úplným usírotkem, má-li sourozence.
3. Bydliště, zaměstnání, výdělek, resp, majetek matky nebo jiných
příbuzných. 4. Jméno atd. poručníka. 5. ]aké požívá sirotek pod
pory (z povinnosti zákonné: příbuzní, obec domovská, vychovávací
příspěvek vojenský; či z dobré vůle: Okresní komise pro opu
štěnou mládež, dobrodinci neb pod.). 6. Má-li příbuzné neb do
brodince, kteří by byli dle zákona povinni oň pečovati, neb kteří
by dobrovolně oň pečovali, příspěvkem peněžitým, v naturaliích
atd. Po zaslání těchto předběžných informací bude nám možno
pak dále vyjednávati o přijetí sirotka. Nelze však předem zaručiti,
že každá došlá přihláška bude moci ať z toho či jiného důvodu
býti vyřízena příznjvě. Sirotčinec má místo pro _180 sirotků; má
svou vlastní školu. Rízen jest řádovou kongregací Skolských Bratří.

Dívčí sirotčinec sv. Františka zřizujíSkolské sestry z kongre
gace sv; Františka ve svém klášteře ve Slatinanech u Chrudímě.
Přijímají se osiřelé ——zvláště po padlých vojínech — opuštěné

a zanedbané dívky školou posud nepovinnéi školou povinné, kteréž
doma v klášteře zřízenou školu budou navštěvovati. Plný měsíční
poplatek, za nějž se dívce poskytne celé zaopatření, též šatstvo,
obuv, prádlo, školské vzdělání, léčení v nemocnici, výchova v duchu
sv. Františka a (pokud věk“dívky dovoluje) též cvičení v různých
pracích v domácnosti každé obvyklých, obnáší 25 K.
Není-li soukromého dobrodince, který by obnos tento úplně
hradil, nemůže—li též obec tak učiniti, je správa kláštera jakožto"
správa sirotčince ochotna ucházeti se o placení nebo aspoň do
plácení potřebného obnosu ze stávajících fondů.
Městům a obcím, které posud nemají vlastních sirotčinců,
naskytá se vhodná příležitost za poplatek zajisté mírný zabezpečiti
dívce osiřelé, opuštěné neb zanedbané řádnou výchovu pro život.
Ovšem jenom katolického vyznání dívky se přijímají, obou národ
ností. Kongregace má sirotčinec též zřízený ve svém německém
klášteře kocléřovském jakožto ňliálku sirotčince slatinánského.
Správa kláštera prosí všechny přátele dívčí mládeže o odporučování
sirotčince slatinanského a získávání jemu dobrodinců. Prosí též
uctivě o odpóručení zvláště zámožnějším dívkám, slečnám, paním,
aby na slatinanský sirotčinec pamatovaiy odloženým a nepotřeb
ným svým šatstvem a prádlem. Prosí též o nadbytečné peří, vik
tualie atd. Všechno se vděčně přijme, pro sirotčinec upotřebí a

dobrodinců v modlitbách bude pamatováno. — Doporučujeme též
Dětský Asyl Milostqjezulátka Praha' II ,'"Cer'ná'uL12, dobročinnosti.
Vynajdou se i jiné způsoby, jak by památka zesnulých vo
jínů byla zachována a uctěna, jak při tom i kněz působí sám
i s jinými, jak podnět dá k záslužné akci té, ji povede dle své
horlivosti a povinnosti.
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Evangelia & Panna Maria.
Dle Aug. Nicolas'e podává Fr. íosaphat.
(Pokračování.)

III.

Vstupujeme nyní na pole nadpřirozeného;ale poněvadž nám
toto pole je vírou otevřeno, nastupuje tu zase rozum, jenž může
se obohatiti novým světem. Ba, dříve nežli zde (rozum) vírou uve
den jest, blíží se jí sám tímto zdůvodněním : Ze všech rozmanitých
výkladů, jichžto se tu třeba vystříhati, je jeden, jejž rozum odmítá
více, než které jiné, a to ten, jenž by rád spatřoval příčinu oné
zdánlivé nepřízně v nehodnosti blahoslavené Panny. Neboť kdy
bychom vkročili jednou na cestu tohoto výkladu. pak bychom
musili logicky jíti tak daleko, že bychom tvrdili, že blahoslavená
Panna iest nejen nehodnější než apoštolové a učedníci, ale také
nehodnější nežli žena kananejská, nežli Samaritánka, veřejná hříš
nice, žena cizoložníce, ba než lotři; pro tyto všecky měl Kristus
důkazy přízně a ohledy, kterých pro Marii neměl.A kdybychom
dospěli až ku konci tohoto nehorázného domnění, pak teprve by
chom ještě ničeho nevy'světlili, ba dokonce byli bychom ještě více
do obtíží zapleteni. Nebot milosrdenství Ježíšovo je v přímém po—
měru s lidskou bídou, jak dokazuje všecko jeho chování a všecka
jeho slova; a proto byla by měla tato větší nehodnost Ma
riina přivoditi jí se strany: ]ežíše'Krista také daleko větší milo—
srdenství !
Proto musíme vzdáti se tohoto názoru, jenž shledává onen
důvod v její nehodnosti. —
Dříve však, nežli budeme hledati jiný důvod, žádá rozum,
abychom nejprve stanovili pravdivost skutečnosti. Avšak s jedné
strany jest faktem evangelia, že nejblahoslavenější Panna je nej—
světější ze všech tvorů; s druhé pak strany, že jí svědectví a po—
zornosti Ježíše Krista bylo dopřáno nejméně. Tento druhý díl
skutečnosti vůbec popírán není; naopak je to právě to, co se nám
předhazuje. Máme tedy dokázati první část. Co však třeba v tomto
ohledu dále činiti, leč poukázati na to, co stojí v evangeliu: že
Maria je :milosti plná-, že je »požebnaná mezi ženami: —P A
toto svědectví je tím neklamnější a tím rozhodnější, že je přine
seno s nebe od anděla, že je vnuknuto od Ducha sv.,že v evan
geliu nic je nepopírá, ale že všecko chování blahoslavené Panny
je ospravedlňuje.
To potvrzuje ještě nad to důležitý, nepopíratelný důsledek,
jenž vyplývá ze všeobecného chování ]ežíše Krista v evangeliu.
Neboť-stupeň svatosti,lnástrojů, které slouží ku zjevení Syna bo
žího, jakožto hlasatele evangelia ve světě. stojí vždycky v přímém
poměru k velikosti jejich služby. Neboť Bůh v řádu svého nabo
ženství nepropůjčuje nikdy nějaký stav, aby k tomu nedal také
milost ; a čím větší je ten stav, tím větší také milost, a tím vyšší
zásluha, kterou způsobí, pakliže arci se nástroj nezvrhne.

— 330- —

Z tohoto důvodu vykazujeme apoštolům v nebeské hierarchii
místo dle toho, jaké zaujímali ve svém vztahu ke Spasiteli na
zemi: nepřirovnáváme jejich jednání se skutky ostatnich světců,
abychom jejich skutkům vyměřili poměrnou zásluhu, nýbrž, po
něvadž jejich svatost je postavena mimo veškeru pochybnost, po—
suzujeme jejich zásluhu podle darů, které přijali, a tyto dary podle
služby, kterou prokázali. Tak bývá sv. apoštol ]an Miláček stavěn
nade všecky mučedníky, ačkoliv mu nebylo přáno, aby svůj život
obětoval za ježlše Krista. A mezi apoštoly samotnými staví se sv.
Petr, ač Pána zapřel, přece nad sv. jana Miláčka. který zachoval
věrnost. Proč toPPODěvadž ježlš Kristus už tím faktem, že zvolil
si dvanáctku za své společníky a sv. Petra vyvolil k jejich vedení,
a vysokým úřadem a vynikajici plnomoci, jež jim udělil, vykázal
jim sám postaveni, jež je přiměřeno jejich službám,a nad kterou
koli jinou třídu světců je povzneseno.
Evangelium dokonce jaksi zpřítomňuje nám jednání Syna bo
žího, kterak své nástroje takořka tvoří a sám jim určuje cenu,
jež stojívv poměru ke službě jejich. Tak praví s ohledem na sv.
Petra: »Simone, Simone, hle, satan si vyžádal, aby vás třibil jako
pšenici; ale já jsem za tebe prosil, aby víra tvoje nepřestala, —
a ty někdy obrátě, potvrzuj bratry svén (Luk. 22, 31.)—-Tak byl
Pavel na cestě k Damašku na zemi svržen a přeměněn z nádoby
hněvu v nádobu vyvolení, aby nesl jméno ježíšovo před pohany
a krále. —- A tak byl sv. jan Křtitel už v lůně matčině pro svůj

vznešený úřad předchůdce Páně napřed omilostněn a předpo
svěcen.
jakmile jsme uvědomili si toto pravidlo, pak z něho plyne
to, že Maria, která stála s ]ežišem Kristem v nevyrovnaně nej—
vznešenějším a bezprostředním vztahu, — kdyžtě byla vyvolena
jeho před jinými všemi světu zjeviti a jeho na svět přinésti,
musila míti takovou svatost, jež daleko převyšuje jakýkoli ideál,
s nímžto bychom ji srovnati mohli; ——a jestliže čteme v evan
geliu, že je »plná milostiz, rpožehnaná mezi ženamix, že »Duch
sv. vstoupil v mi:, že »moc Nejvyššího ji zastínilac, »že Pán jest
s ní- a »veliké věci ji učinil: atd. — pak jsou všecky tyto výroky,
at jakkoli významné, přece jen příliš nedostatečné, aby pojily ideu
toho, kolik milosti asvatosti musilo býti vylito na onu, která po
čala, odnosila a porodila původce milosti a svatého svatých.
je tedy nade všecku pochybnost pravdou ——
jak z výroků
evangelia tolik slavnostních, tak obdobným důsledkem, jejž jsme
ziskali z nevyrovnatelné velikosti jeji služby, — že Matka boži je
nejdůstojnějším, nejčistším, nejsvětějším ze všech tvorů. Ale, jak
jsme viděli, je právě tak pravdou, že svědectvimi a pozornostmi
ježíše Krista byla nejméně vyznamenána.]sou to dvě skutečnosti,
: nichžto jedna je právě tak bezvýznamna,a právě tak jista, jako
druhá. Marně bychom se pokoušeli, dávati přednost jedné před
druhou; stoji vedle sebe, jsou dokonce tak spojeny, jako lic pe
nize s jeho rubem. Musi tedy nezbytně existovati i zákon, jenž
obě spojuje. Ba. pozorujeme zřejmě, že musí se až pronikati, tak
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že jedna musí býti důvodem druhé, čili: Přesvatá Panna byla
postavena do pozadí a zapomenuta podle míry její svatosti —
její svatost je v přímém poměru k okolnosti, že byla zastrčena
a zapomenuta. Největší námaha rozumu dospěje jen tak daleko,
že tuto souvislost tuší, ale jí nepochopuje. Je tedy nyní na víře,
aby ji vysvětlila. To je nevyhnutelno; ale jak to dokázatiř Právě
tím, co jsme řekli; rozluštění je tak prostinké,jako podivuhodné;
ono ozařuje celou mravní stránku křesťanství. tak jako poměr
Marie ku božskému plánu osvětluje nám veškeru dogmatickou
stránku jeho.
Obraťme se tedy nyní ke pravdě první, že blahoslavená Panna
je postavena do pozadí, ba až zapomenuta dle míry .své svatosti.
Syn boží stal se člověkem, aby lidi zachránil a spasil. V tom zá
leží jeho jediná úloha. Proto si dává i jméno, jež ho označuje:
Ježíš, to jest: Spasitel. On jest Spasitel — to je jeho titul; sám
to hlásá slovy: >Přišel Syn člověka, aby spasil, což bylo zahy—
nulo.: (Mat. 18, 11.) »Nepřišel jsem povolat spravedlivých, ale
hříšníků.: (Mat. 9, 13.) »Nejsem poslán, lečkovcím zahynulým.:
(Mat. 15, 24.) Celé evangelium jest plno této milosrdenství plné

zvěsti, — a ve mnoha podobenstvíchaparabolách hledí nás Spa
sitel přesvědčiti o této útěchyplné pravdě. a s jakým důrazem!
Sebe sama představuje ve vznešeném a líbezném obraze paStýře,
jenž devadesát devět ovcí nechávávpoušti, aby za poslední zblou
dilou spěchal, a mluví o větší radosti, již pociťuje nad tím, že
tuto jedinou ovečku zase našel, nežli nad zachováním všech ostat—
ních. Tento obraz vyzdvihuje živě výlučnou povahu poslání Syna
božího. Nestačít mu říci, že spěchá za ovečkou ztracenou, musí
výslovně říci,že k vůli ní devadesát devět opouští vpoušti! Radost,
že onu zase našel, nevyjadřuje s dostatek, nedodá-li k tomu, že
tato radost jest větší, nežli onano, jíž mu působí zachování celého
ostatního stádce.
Tento rozpor v chování Spasitelově vůči spravedlivým a hříš
nlkům jest vysloven ještě zřetelněji ve slavné parabole o marno
tratném synu.
>]eden člověk měl dva syny: —.ieden byl marnotratník, “druhý
„věrnýa poctivý. Známe chování onoho otce oproti marnotratnému
synu, když se ze svého poblouzení vrátil: »Rychle přineste roucho
předné, a oblecte ho, — a dejte mu prsten na ruku, a obuv na
nohy jeho; _apřiveďte tele tučné a zabijte je, a jezme a_veselme
se; neboť tento syn můj byl mrtev a zase ožil — byl ztracen a
nalezen jest. A počali se veseliti.c*)I posadili se ke stolu, ale nej
starší, hodný Syn nebyl při tom. Zůstal zapomenut na poli, jejž
po celý den byl potem svým věrně zaléval; a když se vracel domů.
slyšel hry atance I ptal se služebníka, co to znamená. Přišel bratr, od
pověděl mu tento, a otec nechal zabiti tučné tele, že syna svého zase
našel. Irozhněval se praví evangelium a nechtěl vejíti. I vyšel otec,
a počal ho prositi. On však řekl mu: »Hle, tolik let sloužím tobě, a
*) Luk. 15, 11—32.
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nikdy jsem přikázání tvého nepřestoupil. nikdy jsi mi nedal ani ko
zelce, abych se poveselil s přáteli svými. Ale když přišeltento syn tvůj,
který prohýřil majetek tvůj s nevěstkami. zabil jsi mu tučné tele la
Nebyl by mohl ještě dodati: A ty jsi mne ani nepozval k hostině
této, — tys na mne při mé práci, kterou tak věrně konám, docela
zapomněl —P Ale otec dal mu podivuhodnou odpověd : »Synu
můj, ty jsi vždycky se mnou a všecky věci mé jsou tvoje; ale
veselit se a radovati se náleží, poněvadž tento bratr tvůj byl
mrtev, a zase ožil; byl ztracen a nalezen jest.: A Spasitel náš,
vybíraje pravduz tohoto podobenství, řekl: >Amen, pravím vám:
tak bude v nebi větší radost nad bříšníkem, pokání činícím, nežli
nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.:
A co Spasitel mluvil, to i činil; ]sa stále obklopen bříšníky a cel
níky (publikány), přisedal k jejich hostinám, a fariseům, kteří se
proto horšili, dal v odpověd: >Nepotřebují zdraví lékaře, nýbrž
nemocní; nepřišel jsem volat spravedlivýcb,a|e hříšnéku pokání.-*)
Neboť třebas onino mají více ceny a mého přátelství jsou hod
nějšími, přece nemá poslání mé za předmět je. Jako zachránce musím
vyhledávati těch, kdo jsou ztraceni; jako lékař — nemocné, jako
vykupitel — zajaté. Proto miluje ]ežíš jen jejich společnost, pro
tože jen pro ně jediné je na světě.
A dle toho řídí se volba jeho, kterou v evangeliu dává těmto
přednost před oněmi; k vedení stádce svého ustanovuje Petra,
který byl mu nevěren; v čelo evangelistů staví Matouše, jenž
býval celníkem ; prvním ze svých kazatelů činí Paula,jenž byl ná—
ležel mezi jeho největší pronásledovatele; Samaritánku obrátil
důvěrnou rozmluvou o nejhlubších tajemstvích její; hříšníci udělil
pochvalu nejednu a připouští ji k neeroucnějšímu styku a z ve
řejného zločince činí prvního předurčeného.
Co třeba ještě nyní připojovati, aby se vysvětlilo zapomenutí
a temnota, ve kterých ponechává blahoslavenou Pannu, královnu
svatých — a který ze čtenářů by nepochopil tohoto tajemství
tímto prostým výkladem o poslání a chování Spasitele našeho
v evangeliu?
Nevinnost, čistota bez poskvrny blahoslavené Panny přivozují
jí tuto nepřízeň. Zdánlivý chlad Syna jejího proti ní jest nejpád
nějším důkazem, jejž mohl sám podati o její svatosti. Pohoršení
ustupuje nyní pochopení — a opovržení mění se v čest. Nevěnuje
přesvaté Panně žádné pozornosti právě tak, jako lékař, jenž při
chází, aby léčil nemocné, nevěnuje pozornosti zdravým, ——ajako
ti, kdož náležejí k domu, v němžto přijímají se hosté, bývají za
pomenutí, ba dokonce služebníci jejich.
Proto také Maria, jež měla pro toto chování ježíše Krista
porozumění ve smyslu nejvyšším, a úmysly jeho dobře poznávala,
nikdy si na to v evangeliu nestěžuje. “Vít. že je nejstarší dcerou,
jež musí býti zapomenuta, a jež musí k vůli bratřím svým, k vůli
hříšníkům zapomínati i sama na sebe. Toto zapomenutí jest
*) Luk. 5, 31.
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její nejslavnější předností, a ona také s radostí se v ně ode—
vzdává, jakožto v předmět jejího božského mateřství, neboť jen
proto se stala Matkou boží, aby se stala matkou lidí.
Kdyby si byla na to stěžovala, byl by jí ježíš odpověděl to,
co odpovídá ústy otce staršímu synu, jenž se rozhněval proto, že

k vůli inarnotratnému synu byl zapomenut: Ty vždycky se mnou
jsi a všecko, co je mě, je tvé; ale hodovati a veseliti se náleží
na hostině milosrdenství, protože tvoji bratří, totiž lidské pokolení,
umřeli, — a já jsem přišel opět je vzkříšit k životu; byli ztraceni
a já jsem přišel je vykoupit.
Podle tohoto zařízení musila tedy svatost blahoslavené Panny
přivoditi jí se strany jejího božského Syna úplné zapomenutí, aby
on právě tímto svým chováním mohl vydati svědectví nejen o vše
obecnosti svého poslání jakožto Vykupitel bez apatření na osobu
lidskouc, nýbrž dokonce i o větší své účasti pro hříšníky, o větší
své radosti nad jejich obrácením, právě tak, jak to řekl ve svém
podobenství.
Kdyby však kdo chtěl z toho usuzovati, že kající hříšníci
mají opravdu přednost před spravedlivými, kteří zůstali věrnými.
a Maří Magdalena před blahoslavenou Pannou: byl by to zlý
omyl. Nelze pochybovati, že nevinnost má vždycky přednost —
a abychom nyní o všech její ostatních přednostech nemluvili,
bude dosti, řekneme-li k její ocenění, že Ježíš Kristus vyvolil si
ji sám pro sebe a pro svoji matku. jestliže tedy něžněji láska
obrácené hříšníky, kteří jsou jeho novou kořistí, musíme přece
věřiti, že spravedlivé stále miluje s větší vroucností, protože jsou
jeho starými přáteli. A abychom se s Bossuetem*) povznesli
k něčemu vyššímu, vypůjčíme si od něho ono překrásné rozlišení,
že smýšlení ježíšovo podle jeho božské přirozenosti a jakožto Syna
božího jest jiné, nežli smýšlení téhož ježíše podle jeho poslání
v těle a jakožto Vykupitele lidí:
»ježíš Kristus jest jakožto Syn boží- dle své podstaty: svatost,
a ačkoli má zalíbení v tom, když spatří hříšníka, jenž obrátil se
na pravou cestu, u svých nohou, tož objímá přece nevinnost, jež
nikdy nezbloudila,sláskou mnohem silnější. Poněvadž se ona jeho
nekonečné svatosti více blíží, a ji dokonaleji napodobuje, proka
zuje jí čest smnohem vřelejší důvěrností, a jakkoli příjemny jsou
v očích jeho slzy kajícníkovy, nemohou se přece vyrovnati cud—
nému půvabu svatosti vždy věrné. To je smýšlení Ježíšovo podle
jeho přirozenosti božské. Ale on vzal na sebe ještěi druhou při
rozenost z lásky k nám, stav se naším Vykupitelem . . . A když
tento milosrdný Vykupitel přišel, aby hledal hříšníky, žil jedině
pro ně, protože jen pro ně byl“ poslán . . . Andělé, kteří zůstali
vždycky spravedlivými, mohou se mu blížiti jakožto Synu božímu,
a v tom leží, 6 nevinnosti, tvoje přednost! — Ale jakožto Vy
kupitel dává přednost-hříšnému člověku! Právě tak, jako lékař
jakožto člověk obcuje raději se zdravými, a přece jako lékař ra-_
") Bossuet: Kázání na svátek Narození Panny Marie.
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ději léčí nemocné, tak i dává tento láskyplný božský lékař jako
Syn boží bezpochyby přednost nevinným, ale ve své vlastnosti
jako Vykupitel hledá raději hříšníky. Takto se tedy objasňuje
celé ono tajemství posvátným, a právě v evangeliu vysloveným
učením.
Z toho můžeme tedy činiti už závěr,jenž je schopen ony roz
ličné názory, jež v nás čtení evangelia s ohledem na nejsvětější
Pannu vzbuzuje, spojiti v jeden, ten .totiž, že ježíš Kristus oproti
ní dvojí chování: jedno jako Syn boží, druhé jako Vykupitel;
jedno vnitrně, druhé na venek. jako Syn boží zahrnoval ji vnitř
milostmi, a viděl v ní nejdůstojnéjší předmět své záliby; jakožto
Vyku'pitel zanedbával ji na venek a dával přednost ztraceným
ovcím. Cítíme-li tedy s ohledem na její tajemné zanedbávání
údiv a upadáme proto v pokušení, musí dvojí úvaha naši víru
upevniti a náš rozum naprosto u pokojiti: předně že toto opomíjení
blahoslavené Panny je skvělým důkazem její nesrovnatelné sva
tosti.]souc zajisté tak jako andělé, jichžto je královnou, uchráněna
od všeliké poskvrny, stala se účastnou jakožto prvního vyzname
nání a význačným způsobem dobrodiní vykoupení, a nepotřebo
vala na něm podílu tak jako ostatní lidé. Táže pohnutka, jež
Syna božího pobídla, aby vyměnil nebe za zemi, pohnula ho také,
aby Marie vzdal se za bříšníky, protože Maria skrze svoji nepo
skvrněnou nevinnost náležela jaksi nebi.
Druhá pak úvaha záleží v tom, že Ježíš Kristus mezi tím, co
jakožto Vykupitel nejsvětější Pannu pobřížil v zapomenutí a v za
nedbání, jakožto Syn boží ji zahrnul milostmi, požehnal ji přede
všemi tvory a naplnil v nejvyšší míře nebeskými útěchami. Tak
se vysvětluje spojení vysoké svatosti s hlubokým zanedbáním
Marie v její prvním vztahu. Vyjde- li slunce na obzor, ozáří všecka
přírodní tělesa, i ta nejvzdálenější, a nejhlouběji ležící; jen jediné
jím je zatemněno v té míře, v jaké všecky ostatní věci svící —
a to jsou nebeská tělesa, jež stojí světlu jeho nejblíže: měsíc a
ty hvězdy, jež na téže obloze upevněna jsou. Podobně bylo za
temnění Marie v poměru k její blízkosti k ]ežíši Kristu a k její
svatosti.
Musíme nyní uvažovati, vjakém poměru byla její svatost k je
jímu zatemnění, a tím pronikneme !( jádru tohoto tajemství.
(Pokračování)

Pravoslaví,
IV.

Zbožnost lidu.
Zbožnost pravoslavných jest sice veliká, ale výkon jeji jest
jen povrchní a zevnější, nikoliv vnitřní. Církevní liturgie jest jim,
co do řeči a obřadů nesrozumitelná, a poněvadž pravoslavná církev
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nečiní ničeho. aby jim ji kázáním

a křesťanským poučením vy—

světlila, spokojuje se prostý lid opakováním nějakých íormulek,
nekonečným klaněním se až k zemi a stálým se křižováním. Zcela
zvláštním zvykem ruské lidové pobožnosti jest pálení svící před
obrazy Spasntelovými, Matky boží a svatých. Sta a sta svíček
hoří na a kolem velikého svícnu (panikandila), a smějí býti obé
továny svíčky pouze z čistého vosku. Hotovení těchto svíček
jest v Rusku diecesanním privilegiem a čistý zisk slouží potřebám
diecese. Z výše obnosu tohoto znsku posuzuje církevní úřad stupeň
zbožnosti a horlivosti lidu. Tak konstatuje vrchní prokurator sva
tého synodu ve své ofňcielní výroční zprávě za rok 1905—1907
s radostí, že v těchto revolučních letech zbožnost ruského lidu
nejen nepoklesla, nýbrž zcela nápadně vzrostla, poněvadž příjem
z církevní výroby svíček v r. 1905 vykazoval obrovské plus
451369 rublů oproti r. 1904, a následující rok ještě větší vý
těžek vykázal. Z tabulky, která jest ku konci zprávy připojena,
vysvítá, že veškerý čistý zisk z tohoto diecésního svíčkového ob
chodu páčí se ročně přes 13 milionů rublů.
Zpěv, oběti svíček, zvonění a klanění se: -— toť celý obsah
ruské lidové zbožnosti. Musí býti ještě podotknuto, že ačkoliv
pravoslavná církev souhlasí s katolickou ve víře v pravou pří
tomnost Krista v nejsvětější Svátosti oltářnf,_tato víra mimo mešní
liturgii ve vědomí lidu takřka se nejeví Svátostné pobožnosti,
theophorické průvody (procesí) jsou v pravoslavné církvi neznámy,
rovněž ivýstavy nejsvětější Svátosti a modlitby před Sanctis
simum. V ruském kostele věnují věřící veškerou svoji pozornost
jen obrazům (ikony) a před nimi zhušťují své modlitby. jest na
sta obrazů zázračných Matek božích, jež lid uctívá. Poněvadž lid
nenalézá naprosto žádného uspokojení v církevní liturgii, vyhle
dáva je v hojných poutích k zázračným obrazům Bohorodičky,
zejména ve starých klášteřích. Ruská církev nezná také žádných
zbožných bratrstev v našem smyslu. jakýsi druh pravoslavných
korporací nalézáme v západních provinciích ruské říše, které
existovaly již v 16. stol. Hlavním jejich účelem jest potírání kato
licismu.
Lid zachovává velmi přísné církevní posty, které v Rusku
jsou časté a dlouho trvající. Ročně jsou veliké čtyry posty. Dle
pravoslavných předpisů, které pocházejí z přísných klášterů, ne
smějí se v jistých postních dnech jísti ani ryby ani oleje. Vzdě
lané vrstvy nedbají postů. Postní dispense církevní úřady vůbec
neudílejí.
'
Ruští polemikové vytýkají katolické církvi, že svým učením
o účincích svátostí ex opere operato církevní zbožnost a ducha
náboženství materialisuje a svátosti přetváří v magická znamení.
Jen hrubé neporozumění katolickému svátostnému učení může
tak činiti. Leč plným právem může býti činěna výtka hrubého
mechanismu církvi pravoslavné, uváží-li se, že při panující ne
vědomosti ve věcech víry mimo kult obrazů, oběti svíček aúnav—
ného klanění se žádné duševní náboženské cvičení v pravoslavné
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církvi nepřichází. Na mravní život věřících nemá pravoslaví téměř
žádného vlivu. Zpovědní praxe vykonává se čistě formálně, kázání
konají se zřídka a výminečně, a pak dle úsudku vlastních, theo
logických odborníků tak schematicky, suše a neprakticky, že
o nějakém nábožensky mravním povznesení lidu nemůže býti řeči.
Proto také lid, který ročně vydává miliony za svíčky, pro
padá více a více opilství. jest známo, že před nynější válkou
třetina veškerých státních příjmů připadala na lihový monopol.
Církevní kruhy pokusily se tu a tam bojovati proti alkoholismu,
leč bezvýsledně. Stát — ve vlastním zájmu — tyto snahy ne
podporoval. Existují ovšem tak zv. :kuratoria střídmostic, ale ve
skutečnosti jsou to jen bureaukratická opatření na papíře. Na
počátku války vydal car Mikuláš II. úkaz, jímž se zapovldala vý
roba a prodej lihu v celém Rusku, leč dle věrohodných zpráv
časopiseckých byl účinek úkazu ten, že rozmohl se tajný prodej
lihovin. Rusko bylo a jest klasickou zemí alkoholismu.
V úzké souvislosti s mravností lidu jest otázka manželství
a manželské rozluky. Ruská církev ode dávna dovoluje rozluku
manželství jen při cizoložství jednoho z manželů. Během času
přistoupily ještě jiné důvody, ku př. vypovězení do Sibiře, nebo
delší dobu nezvěstnost, také impotentia, dokonce i subsequens.
Rozvedeným jest dovoleno uzavříti nový sňatek. Počet rozvodů
v Rusku rok od roku roste. Roku 1905 byl počet rozvodů 1394,
roku 1906 již 1679, roku 1907 2132 atd. Devadesát procent roz
vodů jest odůvodněna cizoložstvím.
Důležitou kapitolu tvoří smíšené sňatky. Ruská církev až do
poslední doby ráda viděla sňatky pravoslavných s katolíky neb
jinými křesťany, poněvadž dle ruských státních zákonů z takových
sňatků narozené děti bez výjimky náležejí pravoslavné církvi.
Když však po tolerančním ediktu z roku 1905 mnozí z takových
smíšených sňatků narození pravoslavní obrátili se k státní církvi
zády, žádají někteří ruští biskupové, aby vydán byl zákaz smí
šených sňatků vůbec.
(Pokračování.)

Ý

LISTY HOMILETICKÉ.
Veliký pátek.
Ovoce smrti Páně v nebi, na zemi a v podsvětí.
>Zvítězil lev z pokolení ]udy, kořen
Davidův.<
(Zjev. 5, 5.)

Veliké a do života hluboce zasahující události přihodily se
během 6 tisíců let na světě; událostiv přírodě, jako potopa, zkáza
Sodomy a Gomorrhy ohněm a sírou; zasypání měst Herkulána a
Pompeji; události v životě národů: krvavé a dlouhotrvající války,
záhuba mocných říší a dynastií; aneb i události v životě jed
notlivých lidí, slavné hrdinské skutky, neobyčejné hanebnosti a
zločiny.Jedna událost však překonala všecky tyto měrou nejvyšší.
Zdánlivě nepatrnou jest tato největší událost světová. Skoro před
dvěma tisíci lety byl v Jerusalemě divotvorce, Ježíš z Nazareta,
jakožto buřič, rušitel pokoje a rouhač, obžalován a od vladaře
Piláta Pontského ku smrti kříže odsouzen. Umřel po nevýslov
ných mukách smrtí zločince na kříži.Smrt tohoto'muže jest a zů
stane největšl událostí světa, nejprve proto, že neumřel pouhý
člověk, ale zároveň i Bůh, a pak pro nadobyčejné okolnosti před
a po smrti; a konečně pro její všestranné následky. Následky ty
sahají do nebe, do všech koutů světa, ba až do krajin temnosti
a noci vpodsvětí. Nevztahují se pouze na lidi během následujících
století, nýbrž také na ty, kteří během čtyř tisíců let před tím žili.
Proto uvážíme dnes, čím byla smrt Páně pro nebe, pro zemi
a podsvětí.

Pojednánt
1. Podivuhodné účinky měla smrt božského Spasitele na ne
besích a sice vzhledem k Bohu; jeho bytosti a jeho, poměr ku
lidem. »Bůh jest duch neviditelný a nevyzpytatelný. Zádný z lidí
ho neviděl, aniž člověk ho může spatřitic. (Tim. 6, 16.) Tento
Bůh, který byl duchem a jest na věky, vzal na sebe ve druhé
Rádce duchovní.
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osobě také tělo a toto tělo vzal s sebou na nebesa, učinil účast
ným božské blaženosti a světovlády, a této nevýslovné milosti po
výšení k velebnosti božské stalo se tělo Boha-člověka hodným
smrti kříže!
A ačkoli toto tělo teprve po 40 dnech povýšeno bylo, aby
zaujalo v nebi mista vznešeného, bylo místo to už od okamžiku
smrti na kříži za majetek pro věčnost ustanoveno. Stala se tedy
smrtí Spasitele na kříži tato změna v božství, že druhá osoba od
té chvíle nabyla práva jakožto Bůh a člověk zároveň na trůn
božský.
]iná změna povstala smrtí Páně na kříži ve vzájemném vztahu
člověka k Bohu a Boha k člověku. Bůh stvořil člověka, aby mu
sloužil. »Každého ku slávě své jsem stvořil, způsobil a učinila.
(Isai. 43, 7.) jakou však slávu mohl dáti člověk Bohu po hříchu,
jakou službu jemu prokázati? Člověk se stal hříchem Boha ne
poslušnýmaodvrátil se tím od Boha; z přítele a miláčka božího
stal se nepřítelem a zavrženým od Boha. Bylo tedy během čtyř
tisíců let milliony lidí na zemi, kteří byli všichni od Boha stvo
řeni a ustanoveni k jeho slávě &službě, kteří však ve hříchu jsouce
nemohli ho ani oslavovati ani sloužiti.
Zkrácen byl Bůh. během té doby o to, k čemu vlastně lidi
stvořil. jinak se stalo smrtí Páně. Hřícb a vína byla Spasitelem
sňata s člověka, spravedlnost boží byla usmířena. Nastalo smíření
mezi Bohem a lidstvem. A člověk mohl nyní opět prokazovati,
čím byl Bohu povinen, slávu a službu. Nyní nastalo, co prorok
Malachiáš kdysi předpověděl: :Od východu slunce až na západ
veliké jest jméno moje mezi národy, a na každém místě obětuje
se jménu mému oběť čistá: neboť veliké je jméno mé mezi ná
rody, praví Hospodin zástupůc. (1, II.) jako ustanovil Bůh, aby
mu lidé sloužili a slávu prokazovali, tak také ustanovil, aby za to
dosáhli a požívali věčné blaženosti. Pravíť Laktantius: »Nebe jest
určeno pro člověka a člověk pro nebe, a proto stvořil Bůh nej
prve nebe a zemi, a pak teprve člověka. Nebe jest odměnou;
šťastným je, koho nebe čeká; oba, člověk i nebe stvořeni, aby
spojeni byli-. Spojení to však po hříchu nebylo možné, poněvadž
nebe je místo, kde Bůh a sním čistota a svatost přebývá, člověk
však právě tyto ztratil svým hříchem. Bůh nemohl více člověka
k sobě vzíti, ale zapuditi od sebe: nemohl dáti nebe tomu, pro
koho nebe stvořil. Smrt Páně to vše změnila. Člověk, nyní opět
dítko boží, byl zase hoden státi se obyvatelem nebeským. Ne
beský otec mohl své opět nalezené dítko zase k sobě přivinouti
& učiniti účastným patření na Boha tváří v tvář. Z tohoto znovu
dobytého štěstí, dosažení nebeské blaženosti mohli se ihned ra
dovati otcové v podsvětí, kteří se Spasitelem při jeho nanebe
vstoupení vešli do příbytků nebeských.
“
Podivuhodné ovoce přinesla tedy smrt ]ežíšova na kříži pro
Boha samého, ale také pro ostatní nebeštany. Poměr jejich k Bohu
a lidem stal se ještě něžnější. Obdařeni nadpřirozenou spravedl
ností a svatostí byli hned od počátku ustanoveni patřiti na Boha
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tváří v tvář, obdivovati se jeho velebnosti a náplni božských vlast
ností, jemu sloužiti a klaněti se.
Když Syn boží sestoupil na zem, aby se stal člověkem, pro
vázeli svého PánaaBoha. Pěli chvalozpěvy malému děcku, Ježíšovi,
oznamovali pastýřům jeho narození, ve snu oznamovali mudrcům
a Josefovi důležité zprávy, provázeli stále neviditelné Spasitele po
celý pozemský jeho život až ku smrti. Při smrti pochopili teprve
celý dosah jeho života a smrti pro nebe a pro zemi, poznali do
konale neskončenou lásku Boha, jež se ukázala ve vtělení Syna
božího. A když Spasitel vstoupil na nebesa s oslaveným tělem
svým, prokazovali a prokazují stále Bohučlověku nejvyšší poctu.
Vtělením a smrtí Páně rozšířilo se tedy jejich poznání Boha a
jeho vlastností, předmět jejich klanění a úcty, Bůh a člověk, spo
jení božství s člověčenstvím zveličen. Cím větší pak bylo jejich
poznání Boha a čím obsáhlejší předmět jejich pocty a klanění,
tím větší byla také jejich blaženost.
Člověčenstvím tedy a smrtí Páně byla blaženost andělů roz
množena.
A jaká byla jejich úcta k Bohu, taková byla i. láska klidem.
Ve starém zákoně byli andělé plni soucitu a upřímné účasti na
osudech lidstva, když nalézalo se ve spárech satana a očekávalo
je zavržení věčné. jakmile však bylo lidstvo zbaveno pout abrána
nebeská mu otevřena, odpadla příčina soucitu a útrpnosti. To se
stalo smrtí Páně. Od té chvíle začali andělé milovati lidi jako
budoucí spoluobčany nebeské a vážiti si jich, poněvadž Bůh sám
z lásky k lidem se snížil, tělo lidské vzal na sebe, aby je svými
bratry učinil. Smrtí Páně tedy rozmnožilo se poznání Boha, jejich
blaženost v neb'i,jejich úcta a láska k lidem,s nimiž dosud měli
jen pouhou útrpnost.
K nebi musime však přidružiti ještě jiné místo, jež trvalo od
Adama až do nanebevstoupení Páně. je to místo, v němž duše spra
vedlivýCh před narozením Páně bez bolesti očekávaly vykoupení;
místo to nazýváme předpeklí. Smrtí Páně byly vykoupeny, při
nanebevstoupení vedl si je Spasitel jako kořist do nebe, a od
té doby předpeklí přestalo. jaká radost a jásot byly mezi patri
archy, prorokya spravedlivými, když dospěla k nim slovaskříže:
-Dokonáno jestl Otče, v ruce tvé poroučím ducha svéh0c.Ukon—
čena doba jejich touhy po patření na Boha. jaká byla jejich ra
dost, když Spasitel hned po smrti objevil se mezi nimi, aby je
jako své dítky a milé přátely pozdravil a začátek jejich blaženosti
oznámill Co chvalozpěvů a díkůčinění bylo zapěno!
V pravdě tedy veliké účinky způsobila smrt Spasitelova na
nebi; podivuhodné ovoce přinesla pro Boha, pro anděly a pro
spravedlivé v předpeklí. Popatřme nyní duchem do podsvětí a
pozorujme ovoce, jaké zde přinesla smrt Páně v prostorách ne
méně velikých a pro duše tam se nalézající hrozných.
2. jakou radostí jásal satan když se mu povedlo svésti první
lidi ke hříchu! Lidstvo od Boha opuštěné nalézalo se v jeho
otroctví a to bylo nanejvýš kruté a trpké. Dábel vládl nad tělem
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a nad duší lidskou. V Písmě sv. nazývá se proto ďábel knížetem
temnosti, knížetem tohoto světa, lhářem a vrahem od počátku,
drakem velikým. Všechny duše lidí byly následkem hříchu jemu
poddány. Ani jediná nemohla přijít do nebe, nebot Adam jménem
všech lidí se rozhodl pro satana a proti Bohu; věřil více dáblu
nežli Bohu, slovo ďáblovo měl za pravdu, Boha za lháře.
Přidal se tedy k ďáblu a odtrhl se od Boha. Satana zvolil
si za svého pána a knížete; jemu musil tedy náležeti, na Bohu
nemohl míti podílu žádného. Avšak nejen na duše lidské vztaho
vala se vláda satanova, ale i na jeho tělo. Opanoval tělo mno
hých, zůstával a vládnul v nich krutě. Zneužíval smyslů jím po
sedlých lidí ku svým záměrům. Písmo sv. vypravuje o nesčetných
příkladech podobných neštastníků. Hříchem propadli lidé nejen
smrti, ale i otroctví ďáblovu.
Satan tedy vládnul dvěma říším, peklu a světu; měl dvoje
poddané, padlé anděly v peklea prvotním hříchem stížené lidstvo
na zemi.
Cím větší má však kdo moc, tím bolestněji ji ztrácí. Smrt
Páně však na kříži byla smrtí satanova panství na zemi. Smrt
Páně potřela hlavu hadovu. jako kdysi archanděl Michael s mečem
plamenným svrhoval lucifera a jeho komonstvo s nebe do pekel,
tak svrhnul Spasitel svou smrtí na kříží s povrchu světa do říše
v podsvětí, odkudž se odvážil, aby svedl člověka. Tomu učí nás
písmo sv.' slovy: >Přišel Syn boží, aby zkazil skutky d'áblovyc.
(1. Jan 3, &) Kristus vzal naši přirozenost, ?aby skrze smrt po
razil toho, kterýž měl vládu smrti, ďáblac. (Zid. 2, 14.)
»Kristus obloupil knížectva a mocnosti, vedl je směle na
odiv, zjevně slaví nad nimi vítězství skrz sebe saméhoc. (Kol. 2, 15.)
Tento boj nastávající a hrozící zhoubu satan dávno před
vídal; proto bránil se vší silou zpočátku proti němu. Použil všeho,
co se jen dalo, aby vliv a moc Kristovu zničil. Proto bylo tolik
posedlých za dob Kristových. Pokoušel samého Spasitele dobře
věda, že jeho pádem bude i panství jeho u konce. Avšak všecko
namáhání bylo marné. Spasitel trpěl a umřel, a tato smrt byla
pádem satanovým. jaký řev, jaké kletby a rouhání zaznívaly peklem
při smrti Páně !( Dábel navždy zahnán do pekel a jen plaše od
važuje se na svět, aby sváděl duše a získal pro svou říši.
3. Neocenitelné jest ovoce smrti Ježíšovy pro lidstvo. Pro
lidi sestoupil Syn boží s nebe na svět, pro lidi stal se člověkem,
pro ně trpěl a zemřel. Nekonečnou obět svého vtělení, svého utr
pení a své smrti přinesl jen za ně. Pře devším smrtí svou osvo
bodil lidstvo od hříchů; jak čteme u sv. Iana: »ježíš zamilovav
si nás omyl nás svou krví od hříchů našichc. (Zjev. 1,5) »Oživil
nás znovu odpustiv nám hříchy všecky, smazav zápis úsudku, přibiv
jej na křížic, (Kol. 2, 14.)

Smrti svou vytrhl nás z otroctví ďábla; sámt řekl: »Nyní
je soud světa; nyní bude kníže tohoto světa vyvrženo ven. A já,
když budu povýšen od země (na kříž), všecko potáhnu k sobě,
t. j. přitáhnu celý svět, který dříve sloužil ďábluc. (Jan 12, 31.)
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Smrtí svou smazal trest hříchy našimi zasloužený; smířil nás
se svým otcem a naklonil nám ho; a vzav na sebe hříchy naše
otevřel nám přístup k nebi který pro hřích byl veškerému po
kolení lidskému uzavřen. Sv. apoštol naznačil to slovy: »Máme
tedy naději ke vjiti do svatyně skrze krev Kristovuc. (Žid. 10, 19.)
Kromě těchto nezměrných dobrodiní z utrpení a smrti Ježí
šovy došli jsme i toho převelikého dobrodiní, že v něm nalezli
jsme nejvzácnější vzory všech ctností: trpělivosti, pokory, lásky,
tichosti a poslušnosti, stálosti a statečnosti v snášení bolestí pro spra
vedlnost, kteréž ctnosti ukazoval po celý život a všecky najednou
v utrpení a smrti. Který jazyk byl by s to vylíčiti vše, co pro
nás předrahý Spasitel vykonal a zásluh ne pouze dostatečných
pro nás v míře nekonečné získal, aby z nich všichni bez výjimky po
všecky časy čerpati mohli.
Toto nepřeberné ovoce smrti kříže vztahuje se nejen na
všecky lidi, ale na celý vesmír. Nejen lidstvo hříchem prvních
rodičů propadlo moci satanově, ale s ním veškerý svět.
Smrtí Páně však byly okovy satanovy, jimiž celý svět
v poutech držel, přetrhány. Nebe a země opět spojeny, kletba,
jež lpěla na přírodě, sňata. Apoštol národů naznačuje to slovy:
>Zallbilo se Otci, aby v jeho Synu všecka plnost (moc a milost)
přebývala, a aby skrze něho smířil s sebou všecko, i co na zemi,
i co na nebi jeste. (Kol. 1, 19.) »Ustanovil Bůh, aby v Kristu
napraveny byly všecky věci, kteréž jsou na nebi, i kteréž na zemi:.
(Efes. 1, 9.)

Tedy celý vesmír čerpá z ovoce vykoupení potřebného
dobrodiní.
V pravdě tedy jest smrt, jež dnes byla podstoupena, největší
událostí světovou, zasahujíc do všech oborů nad zemí, na zemi
a v podsvětí. Dnešní den, který nás na to vše upomíná, je dnem
velikým a svatým. Milosrdenství a láska boží k lidem ukázaly se
tu ve světle nejskvělejším. Velikost lásky boží však ukazuje nám
dnes na velikost a množství našich hříchů. >Nebof, Kristus jest
obět slitování za hříchy naše a netoliko za naše, ale i za všeho
světa:. (1. ]an 2, 2.) Proto padněme na kolena před Spasitelem,
který za hříchy naše na kříži zemřel a obdivujme se jeho ne
výslovné lásce a milosrdenství. Dejme volný průchod slzám díků
a lítosti aspoň tolika, co krůpějí krve za nás padlo k zemi na
hoře olivetské a na dřevě kříže. Líbejme s největší úctou přesvaté
rány ukřižovaného Spasitele a na ulehčení jeho bolestí slibme, že
chceme ho ode dneška nade vše milovati a nikdy více nižádným
hříchem urážeti. Sestupme s ním do hrobu, abychom obnovení
pochovavše v sobě starého Adama se všemi hříchy, vstali s novým
Adamem, vzkříšeným Spasitelem, podobní jemu leskem ctností a
svatosti.
Tak oslavíme dnešní veliký den co nejdůstojněji a nejvýhod
něji. Pak bude smrt Páně pro nás, čím býti má, životem a vzkří
šením, svatosti a blaženosti na věky.

V. M. Vdo/zal.
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Kázání na Hod boží velikonoční.
O budoucím zmrtvýchvstání.
»Kristus vstal z mrtvých, prvotiny těch,
kteří zesnulí.:

(I. Kor. 15, 20.)

Drazí v Kristu! Probouzí se nový život, čilý ruch nastává
všude tam, kde před tím panoval mrtvý klid hřbitovů. Veliko
noční pozdrav Alleluja rozléhá se po dědinách a celá příroda
hlásá své vzkříšení.
A v této době probouzejícího se života v přírodě slavíme
radostnou památku vzkříšení Ježíšova; vzpomínáme ho, kdy jako
vítěz nad smrtí vyšel z temna hrobu živ, oslaven a nesmrtelný.
A vzpomínka tato vrhá i jasné světlo do věků budoucích, snad
ještě dalekých, přece však určitě očekávaných, v nichž všechno
lidstvo, zkosené smrtí, opětně se probudí k novému žití, jako
Kristus, jenž vstal z mrtvých, prvotiny těch, kteří zesnulí. Proto
o budoucím vzkříšení těl dnes uvažujme.

PojednánL
I.

Vstanou opět mrtví k životu? jest to možné, jest to skutečně
jisto? Tak zní první naše otázka. Chceme-li odpověď, nahlédněme
do posvátných tradic národů, slyšme úsudek zdravého rozumu,
otevřme Písmo svaté, a všude najdeme víru a naději v budoucí
obnovení člověka, v jeho zmrtvýchvstání.
1. Staří Egypťané pečovali o zachování těl, proto je balsa
movali, aby jich uchránili před hnilobou. Proč? Věřili, že duše
lidská jest nesmrtelná a že po jistém čase opět se vrátí do těla
vlastního. Podobnou víru nalezli bychom též u jiných starých ná
rodů východních; slyšme však úsudek pohanů velice vzdělaných.
Řeků a Rímanů. Za Reky odpoví nám veliký jejich učenec Plato,
jenž dí: »Můžeme přijmouti za jisté, že lidé z mrtvých povstanou
a potom dóbrým dobře a zlým zle se povede.: A Filosof římský
Seneka dokládá: »Vše toto pomine, ale nezahyne; smrt, jíž tak
mnozí se bojí, život tento sice zastaví, ale neodejme na vždy.
Nastane den, který nás zase přivede na světlo, a proto každý
může dobré mysli odcházeti, jelikož se zase navrátíc. (Žák, Reči
nědělní a sváteční. Str. 189.) Odkud tento úsudek lidstva pohan
ského? ]istě vedle prazjevení již přírodní zjevy jej lidstvu vtiskly.
2. Celá příroda vykazuje se četnými zjevy, které na smrt a vzkří
šení z mrtvých zřetelně poukazují. Všimněme si některých! Zrno
obilné uložené do země setlí a vydá přec stéblo a klas. A právě
tak tělo lidské napřed musí zpráchnivěti v zemi a po čase po
vstane k životu dokonalejšímu. O tomto mluvil sv. Pavel, když
volal: »Co ty rozsíváš, nebývá oživeno, leč by to napřed zemřelo-.
Vizme jiný příklad v říši živočišné. Housenka ke konci svého žití
i;
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se zakukluje a takřka odumírá; na jaře však kukla oživne, otevře
se a vydá tvora krásnějšího a dokonalejšího, pestrobarevného
motýlka. ]e-li toto v přírodě možné, proč nebylo by možné
vzkříšení těla lidského?

Ano, toto vzkříšení jest možné všemo—
houcnosti boží, jest odpovídající bytosti lidské i božské moudrosti.
Člověk se skládá z těla a duše jako dvou součástek jediné lidské
bytosti. Smrtí ruší se toto spojení, duše se odlučuje od těla, ale
pak sama není celým člověkem, zachovává svůj vztah k tělu
a těší se na opětné s ním spojení. Tak jistě jako duše podle vůle
boží náleží k tělu a tělo k duši, tak jistě jako duše po smrti
člověka žije dále, tak jistě též Bůh všemohoucí a dobrotivý jeden
kráte spojí zase duši s jejím tělem na věky.
3. To, k čemu jsme vedeni dějinami národů, to, co příroda
možným anáš rozum pro lidskou bytost žádoucím ukazuje, totiž
budoucí těl vzkříšení, to s naprostou jistotou dokazuje křestanu
neomylný hlas boží v Písmě sv. Starého i Nového zákona.
Vzpomeňme především na velkého trpitele ]oba, který ve
svém strádání se těší nadějí v budoucí zmrtvýchvstání. »Vímc, —
tak volá — »že Vykupitel můj živ jest, a že v poslední den ze
země vstanu a zase oblečen budu koží svou a v těle svém uzřím
Boha svého,c — A prorok Ezechiel líčí budoucí těl vzkříšení slovy
úchvatnými. Vidí celou zemi jako jediný velký hřbitov s bezpo
četnými kostmi lidskými a Hospodin praví jemu: »Rci kostem
těm: kosti suché, slyšte slovo Hospodinalc A když prorok tak
učinil, kosti počaly se pojiti, povstávalo na nich maso, ale ne
měly clucha. Ipravil opět Hospodin: >Prorokuj synu lidský a rci:
Ode čtyř větrů přijď duchu, a věj na tyto zbité, at oživnouc.
A když tak prorok učinil, pozoroval, že do těl vrátil se duch
a ožila.

A v Novém zákoně popatřme na svého Vykupitele! Kristus
Pán, naše hlava, spojil duši svou s tělem a vstal z mrtvých jako
prvotiny těch, kteří zesnuli. On tedy první z mrtvých vstal, a my,
údové jeho těla mystického, budeme ho následovati svého času.
A o pravdivosti této víry přesvědčuje nás Spasitel svým ujištěním,
volaje: »Já jsem vzkříšení iživot; kdo věří ve mne, byt i umřel,
živ bude:. A jinde prohlašuje, že právě požívání jeho těla a krve
jest zárukou zmrtvýchvstání: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
má život věčný a já ho vzkřísím v den nejposlednějšíc. A tudíž,
přátelé milí, není pochyby, jest naprosto jisto a článkem naší
sv. víry, že jedenkráte všickni vstaneme z mrtvých; »přijde ho
dina, v kterouž všichni, kteří v hrobech jsou, uslyší hlas Syna
božího.:
II.

"Avšak tážeme-li se po podrobnostech tohoto vzkříšení, tu
mlčí přirozený hlas, mlčí i zjevení boží. Kdy, kde a jak toto vzkří

šení těl zpráchnivělých nastane, nevíme; jak vypadati budou
těla ta, nedovedeme si dobře představiti. Zde odkázáni jsme na
důvody rozumové, na pouhá podobenství a obrazy. Bůh, jenž
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dovedl stvořiti přírodu a vložiti v ni sílu plodivou, Bůh dovede
též k životu vyvolati prach těla lidského; každý objeví se opět
v těle svém vlastním, které zde na zemi měl; kterak se to stane,
přenechme moudrosti a všemohoucnosti boží.
Jak budou vypadati těla vzkříšená, těžko nám učiniti si před
stavu. ]ežíš Kristus vstal z mrtvých, na jeho těle můžeme sledovati
tělo vzkříšené. O těle takovém prohlašuje sv. Pavel, že bude sice
totožno s tělem nynějším, ale nebude již podléhati zákonům
hmoty vládnoucím na tomto světě; pravíť: »A jsou těla nebeská
a těla zemská; ale jináť je sláva nebeských a jiná zemských. jiná
jest jasnost slunce, jiná jasnost měsíce a jiná jasnost hvězdy;
nebo hvězda od hvězdy jasností se liší. Tak bude i vzkříšení
z mrtvých. Rozsívá se (tělo) v porušitelnosti, vstane v neporušitel
nosti; rozsívá se v nesličnosti, vstane v slávě; rozsívá se v nemoci,
vstane v moci; rozsívá se tělo živočišné, vstane tělo duchovní
(I. Kor. 15, 40—43 ). Zde sv. Pavel učí, kterak těla vzkříšených
budou sice totožná s těly zde bývalými, ale přece zdokonalená,
prosta nynějšího stavu změn; potom tedy tělo neporoste, neumře
již, nebude potřebovati pokrmu ani nápoje ani oděvu; bude však
míti své smyslové orgány, bude míti též jisté vlastnosti, jichž
dříve nemělo, a jež uvádí sv. Pavel slovy: »Vstane v neporusitel
nosti, v slávě, v moci. Vstane v neporušitelnosti t. j. nesmrtelné;
ale všem zůstane přístupno radostem ibolestem, podle toho,
bude-li člověk spasen či zavržen. Vstane ve slávě, t. j. tělo bude
zevnitřně pozměněno; tělo spravedlivých bude se skvíti jako slunce,
bude se podobati oslavenému tělu ]ežíšovu, a odtud bude prýštiti
jeho krása a sličnost. Zcela jinak ovšem proměněna budou těla
bezbožných, totiž —- podle mínění sv. Otců — ve stav ohyzdný,
a hnusný. Vstane tělo v moci, t. j. nebude více-vázáno fysickým
zákonem tíhy a pohybu, bude úplně ovládatelné duší, bude moci
bez námahy přenášeti se 5 místa na míJto. od země k nebeským
výšinám. Vstane tělo duchovní, t. j. nebude to již hrubá, fysicky
neprostupná hmota, nýbrž tělo to bude jemné, neznáme, jakého
složení, jaké látky, ale hmota naše nebude mu vaditi svou nepro
stupností, bude procházeti bez potíží i zavřenými dveřmic.
Z tohoto krátkého náčrtku sv. Pavla poznáváme, jak bohaté
bude tělo naše při zmrtvýchvstání, ovšem bude-li to tělo oslavené.
Neboť tyto vlastnosti těla oslaveného jsou zvláštním darem božím,
jsou jakousi výbavou těla pro spojení s blaženou duší a pro
bydlení v stáncích nejvyššího Boha. A proto těchto darů, této
výbavy nebudou míti těla zavržených; těch bude údělem jen ne
smrtelnost a věčné trápení.
Milí křesťané! Budoucí vzkříšení naše jest sice naši důvěrou
a útěchou, ale též naši výstrahou. Touto pravdou těšil sv. Pavel
Thessalonické (I. Thes. 4, 12), aby se nermoutili nad zemřelými
aniž zouíanlivě jako pohané nad nimi hořekovali; tato sv. víra
budiž i nám útěchou při loučení se s našimi drahými.
Tato pravda bude nám úlevou ve strastech a protivenstvích
života, kdež s ]obem těšiti se můžeme na hojnou odměnu trpěli
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vosti své při vzkříšení. jest však i výstrahou pro nás tato pravda,
abychom nezohyzďovali a neposkvrňovali těla svého, jež jednou
nejen vzkříšeno, ale i oslaveno býti má, aby snad místo oslavy
neneslo na sobě známek zavržení svého. Ctným, počestným ži
votem posvěcujme i tělo své k radostnému jednou vzkříšení,
a pak bude nám tato pravda svatá i v hodinu blížící se smrtí
blahou nadějí, že nezapadá nám slunce života na vždy, ale že
opět vzejde k novému blaženému životu, aby nezašlo více, a my
ve slávě nebeské na věky se radovali. Amen.
Podle Žákových řečí upravil dr. Jar. Čihák.

ldod božívehkonočnL
Kristus vítěz smrtí nad smrtí.
Podává Jan Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.*)

»Budu smrt tvá, ó smrti.“
Oseáš 13, 14.

S nadšením a zmužilostl táhli křižáci do Svaté země. Vojska
křižácká táhla pod praporem kříže, se zpěvem šli do bitvy —
nejvíce zpívali píseň: »Kriste, jenž jsi z mrtvých vstala — jako
napomenutí, že po smrti následuje věčný život. Když po nevý
slovném strádání, po krvavých bojích spatřili ]erusalem, třásla se
hrdinská srdce radostí, slzy stékaly přes tváře sluncem opálené;
odložili veškerou ozdobu, bosi vcházeli do města, ve kterém Pán
v lidské přirozenosti trpěl a s nábožností navštěvovali posvátná
místa. Kolik napomenutí dostával tu každý jednotlivec! Pokání
a svátost oltářní očišťovaly srdce. Pyšný stal se pokorným, slabý
byl posilněo. Povznešen ve svém citu, obohacen o názoru světo
vém, rozohněn k dobrému vracel se poutník do své domoviny
s vědomím, že vykonal dobrý skutek. Kdo může vylíčiti radost
při shledání, radost matčinu, radost nevěstinul Ale tisíce nevrá
tilo se již zpět.
Kristus, jenž z mrtvých vstal, byl tedy jejich nadějí, jejich
útěchou, jak naznačovali písní, když do bitvy táhli. Když pak ve
svátosti pokání a oltářní srdce svá očistili, začali nový, ctnostný
život, povstali z hrobu hříchu k životu novému, k životu, v němž
jim vzorem byl Ježíš Kristus, jenž z mrtvých vstal.
I my nyní ve vážné době válečné podobáme se křižákům.
Otcové a synové naši nás opustili, tisíce z nich nevrátí se již, ale
útěchou jejich a útěchou naší při všem strádání, při všech krva
vých bojích jest Kristus, jenž z mrtvých vstal. Při této myšlence
chceme dnes prodlévatia paprsek útěchy, který vychází od Krista
*) Prameny: Bilz, Prádiger und Katechet, Associatio pensav. sac., Naše
Omladina a j.
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slavně vzkříšeného, necháme padati do sklíčených srdcí svých.
Uvažujme:
I. Kristus je vítězem utrpením a smrtí svou.
Il. Kristus je vítězem nad smrtí.

Pojednání.
I

Byl to veliký boj, do něhož Kristus v těchto dnech šel; boj
to, jaký svět ještě neviděl; boj to, který měl rozhodnouti nejen
nad osudem dvou stran nebo národů, nýbrž nad osudem celého
lidstva; šel do boje s knížetem tohoto světa a s celým jeho pří
buzenstvem.
Byl to hrozný zápas. Co vše nevynaložilo peklo, když vidělo,
že vláda jeho jest ohrožen-i. Spojiío se s pýchou fariseů a zákon
níků, s touhou po vládě a nenávistí vysokých kněží, se zaslepe
ností židovského lidu; vyhlídlo si zrádce i mezi přátely ]ežíšo
vými, aby nenáviděného Nazaretského přemohío.
A jak hořký, bolestný byl tento zápas pro samého Spasitele !
]akými propastmi potupy a bolesti vedl ho tento zápas! Zaživali
jste to sami v duchu v posledních dnech. Viděli jste ho až do prachu
poníženého, jako červa potřeného, jako zločince kříž nesoucího,
aby zemřel na dřevě potupy. Slyšeli jsme v posměchu fariseů
nad Ukřižovaným již vítězný hlas pekla, které. myslelo, že došlo
cíle svých přání.
Avšak jak podivuhodně to zařídila moudrost boží! Právě
smrtí svou chtěl Spasitel zvítěziti. Když sestupuje do hlubin po—
tupya ponížení, činí zadost pýše, která člověka ku pádu přivedla,
když je poslušným až ke smrti na kříži, napravuje, co lidstvo
pokazilo, když Bohu poslušnost odepřelo ; když sestupuje do moře
bolestí, napravuje, co naše smyslnost a požívačnost zavinila. Obětí
života svého, kterou jako věčný velekněz ve své smrti Otci svému
přináší, nahražuje slávu, o kterou ho lidstvo oloupilo; drahocennou
krví svou, kterou on, nevinný beránek prolévá, usmiřuje nás
s uraženou velebností boží, vykupuje nám opět milost, lásku a
přízeň boží. Smrt jeho je nástrojem našeho vykoupení, pramenem
spásy a života.
0 Velikém pátku není ještě toto vítěZStvítak očividné; zdán
livě vítězí peklo. Ale viz, v záři přichází velikonoční ráno. Tu pře
trhává hodina pouta smrti, přetrhává pouta hrobu; tu stojí před
námi v plné záři božství, obličej jeho záříjako slunce, roucho jeho
bylo bílé jako sníh; jen pět ran na jeho tělo upomíná na pře
stálý zápas, ale nyní září na oslaveném těle jako znamení vítězství.
S hrůzou poznává peklo, že jeho moc je přemožena,jeho panství
skončeno, že mu kořist odňata byla.
S radostí však poznává svět, že jest spasen, že potřena jest
hlava starého hada, že kníže tohoto světa jest ven vyvrženo (jan
12, 31); se srdcem vděčností naplněným jásáme i my vstříc Kristu
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Pánu, který mává praporem vítězným: »Sláva ti, vítězi na Gol
gotě, vítězi jako žádný jiný Allelujac.
Co nám praví, milení, pohled na Krista oslaveného? Co nám
praví právě nyní, když kráčíme cestou utrpení? Praví nám: Roz
umějte utrpení, učte se poznati cenu jeho. Praví nám: Důvěřujte,
i pro vás nastane po utrpení Velikého pátku radost velikonoční.
Bojem k vítězství, utrpením ke vzkříšení a oslavení! To je
veliké poučení, které v této době válečné především z pohledu
na oslaveného Krista čerpati máme. Utrpení Páně bylo v úradách
božích prostředkem, aby hřích byl přemožen, prostředkem, aby
nemocné lidstvo spásy a blaha došlo. Tak z utrpení vzešlo v pravdě
veliké dobro. Možná, že Bůh má podobné úmysly, když nás, kaž
dého jednotlivce z nás a veškerý lid náš, cestou utrpení kráčeti
nechává.
Skutečně, ruka Páně těžce na nás spočívá; ale zdaž s námi
dobře nesmýšlí, když nás, metlu války v ruce drže, přivésti chce
ku pokání a polepšení? Kolik lidí již upřímně se obrátilo, přijalo
nesmírné oběti, které nám válka ukládá. jako smír za hříchy uply
nulého života! Jak dojímavé jest čísti dopisy vojínů z pole; jeden
píše: Trpíme hroznou žízní; ale snáším ji rád, vždyt i Spasitel
pro mne žízeň snášel a konečně jsem také mnohdy nad míru,
nad žízeň pil. A kolika, kteří by byli jinak na věky zahynuli.
přispěla válka nejen k obrácení, nýbrž i ke vzkříšení v Kristu a
s Kristem!
Nejen metlou, nýbrž i lékem jest válka v rukou božích. Sku
tečně jest to velmi trpký lék; ale Pán snad seznal, že je to je
diný lék, který může zahojiti tolik neduhů, kterými trpí tělo
našeho lidu. A nemáme li ruku políbiti tomu, který tohoto léku
používá, dříve než bude pozdě. Viz, v dobách míru opustili lidé
ošemetně Pána: i přichází na nás toto hrozné navštívení a sami
sebou vrací se přemnozí k Pánu, který jest jediným naším spo
mocníkem. Žili jsme dříve v nadbytku a v rozkoších: nyní při
chází bída a nouze, vracíme se ke dřívější střídmosti v jídle a
pití, a jsme spokojeni, máme li vezdejší chléb. A jak staré mravy
křesťanské mizely, jak nemravnost, nepřátely do našeho lidu vště
povaná, hrozila otráviti náš národní život, rodinám našim, našim
matkám jejich štěstí a slávu, požehnaný zástup dětí bráti; tu
přichází tato válka a ukazuje nám na bídě našich nepřátel, před
jakou propastí jsme stáli a krvavým slovem k nám mluví: Zpět
od cesty tělesné ke staré, obětavé, silné čistotě, ku náležitému
svěcení stavu manželského, které jedině národ náš zachrání a po
silní! Kéž by všichni hlasu tohoto poslechli, aby toto navštívení
skutečně pro nás lékem bylo.
Nejen metlou a lékem, nýbrž i buditelem vyšších ctností a'
zárukou většího požehnání může nám válka býti, jak jsme při
křižácích viděli, jak ctnostní a změnění domů se vraceli. Již nyní
pozorujeme krásně kvetoucí ctnosti, které války vzbudila, které
v lidu jaksi jen dřímaly-a jinak by se nebyly rozvinuly. Vzbudila
skutky hrdinné obětavosti, sotva jsme doufali, že lid náš také
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obětavosti schopen jest. Tím rozkvétají ctnosti, které se zdály
již jako mrtvé, odumřelé. Nevidíme-liž, jak vítězí křesťanská my
šlenka a milost boží, která nás radostnou nadějí naplňuje? Ne
ní-liž to jako vzkříšení, které nyní v přírodě počíná a v nás na
ději vzbuzuje na nádherné jaroskrásnými květy, na léto se svými
žněmi, na podzim 5 plností svého ovoce?
Nemáme-liž proto naději svou obživiti, když patříme na Krista
oslaveného, který se nyní z utrpení atemnoty smrti vracía v září
svých oslavených ran nám zaslibuje, že imy jednou s radostí
žíti budeme, když nyní v slzách sejemeř
Ale nezapomínejme, že ovoce utrpení samo sebou nám do
klína nespadne, právě tak jako žně hospodáři, nýbrž že se ho
účastnými staneme jen tehdy, když jako Spasitel ochotně na se
vezmeme utrpení, které nám Otec ukládá, když se podvolíme sva
tým úradám božím, když při utrpení obětavě v ctnostech hrdin
ských cvičiti se budeme, když ho jako nástroje spasení a zásluh
užívati budeme.
Blaze nám, rozmilí, když v tomto boji utrpení Krista jako
vůdce svého následovati budeme! Povede nás k vítězství nejen
svým příkladem, nýbrž i svou mocnou milostí a propůjčí nám,
že rány z tohoto boje poneseme jednou jako znamení vítězství a
záruku lepší budoucnosti.
11.

jak Kristus jest vítězem smrtí a to nad smrtí.
Na Veliký pátek zdálo se,že smrt zvítězila nad Ukřižovaným.
Ale z rána třetího dne ukázalo se, že toto vítězství bylo jenom
zdánlivé, neboť »pohlcena je (tu) smrt ve vítězstvíc, jak krásně
se vyjadřuje sv. Pavel (I. Kor. 15, 54), t. j. právě tím, že smrt
nad Pánem života na krátký čas zvítězila, byla pohlcena, zničena.
Kristus opouští svůj hrob a volá vítězně: >Kde jest. ó smrti, ví
tězství tvé? Kde jest, ó smrti, osten tvůj Pc (I. Kor. 15, 55.) Kristus
opouští hrob a neumírá, vstal z mrtvých nesmrtelný, žije, žije

věčně pro Boha a pro své bratry, jak praví apoštol národů:
»Kristus, vstav z mrtvých, již neumírá, smrt nad ním nebude více
panovati: nebo že umřel hříchu, umřel jednou; že pak je živ,
živ jest Bohuc. (Řím. 6, 9, 10.)
Vzkříšením svým tedy Kristus smrt pro sebe navždy přemohl.
Ale nejen pro sebe, nýbrž i pro nás. Splnil, co předpověděl
ústy proroka Isaiáše: »Svrhne smrt na věky . . a. odejme poha
nění lidu svého: (25, 8.); splnil, co předpověděl ústy proroka
Oseáše (13, 14): >Z ruky smrti vysvobodím je, ze smrti vysvo

bodím je. Budu smrt tvá, ó smrti:.
Ovšem i my musíme zemříti, ale od vlády smrti jsme vy
svobození. Neboť předně smrt ztratila v křesťanství hrůzu svou,
t. j u těch, kteří v Krista, v jeho vzkříšení věří. ze srdce ho mi
lují a s důvěrou v něho doufají. Praví křesťané nebojí se smrtí,
nermoutí se nad ní »jako jiní, kteří nemají naděje: (I. Thess.
4, 12); spíše volají se sv. Pavlem: »Mně živu býti Kristus jest
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a umříti zisk . . žádost mám rozdělenu býti a býti s Kristemc
(Filip. 21—23); a když poslové smrti, ponejvíce nemoci, její blízký
příchod hlásají, radují se, že čas zkoušky se končí a věčný den

odplaty nastává.
Za druhé jest to', co smrtí nazýváme, pro pravého křesťana
počátek nového, vyššího, nekonečně blaženého života. Smrt jest
tedy jen sluha boží, který má rozkaz uvésti křesťana z pozemské
bídy k nejvyššímu štěstí. Proto nazývá sv. apoštol smrt rozděle
ním, osvobozením, poněvadž tím duše pouta těla odhodila, dvéře
vězení otevřela, které jí dosud překážely úplněsBohem se spojiti.
Konečně ani tělo pravého křesťana nezná vlastně smrti, nýbrž
jen spánek. Jest to smrt, když od večera do rána na posteli ne
pohnutě ležíš a teprve při východu slunce opět povstávášř Právě
tak není to smrt vlastně, když tělo křesťana na večer jeho po
zemského díla v lože hrobu se ukládá. Spí jen, jak se Písmo sv.
vyjadřuje a spí dále až k jitru všeobecného vzkříšení, kdy. slunce
spravedlnosti, Ježíš Kristus, se ob;eví a k novému životu vzkřísí;
spí jen, aby byl proměněn a posilněn k nebeskému životu, aby
věčně s věčně novou radostí slávu boží prozpěvoval. Osvobodil
nás tedy Kristus vzkříšením od vlády smrti.
Zcela jinak pohlížíme nyní na smrt. Ovšem jest člověku i nyní
trpké, ovšem vzpírá se i nyní přirozenost proti rozloučení toho,
co dle vůle boží na věky mělo býti spojeno, ale myšlenka na
vzkříšení ulehčuje nám rozloučení duše a těla. Nyní víme: Jako
Kristus tělo své opět na se vzal, tak i my jednou s tělem svým
vstaneme, budeme míti účastenství na oslaveném těle našeho Spa
sitele a rány, které jsme v bojis nepřátely si odnesli, oběti, které
jsme pro Krista přinesli, utrpení, která jsme pro Krista snášeli,
zářiti budou jako oslavené rány Páně.
Jak bohatý zdroj naděje a útěchy spočívá ve víře v naše
vzkříšení. již když myslíme na vlastní smrt. Francouzský spiso
vatel Maurice Barrěs vypravuje dojímavou episodu z bojů ve
Flandřích: »V temném lese nalezen byl německý vojín, Vilém
Baumer, který pět dní těžce zraněn bez pomoci a jídla tam dlel.
Byl dopraven do nemocnice, kde brzy zemřel. Nalezen byl u něho
zápisník. tam napsal: »Poněvadž jest to vůle boží, náleží mu můj
poslední pozdrav. Francouzská koule, která mne při patrole tre
ňla, zranila mne na kolenou tak,že všeliký pohyb byl nemožný.
Pět dní jsem již zde v temném lese. jsem blízek smrti vyhlado
věním. Často jsem Boha o pomoc prosil. Neobdržel jsem jí, ale
zůstávám přes to věrný svému Bohu a nenaříkám, poněvzdž na»
dešel můj čas. Brzy budu ve vlasti, u bratří mé krásné země. Na
shledanou zde na zemi nebo na nebi<<. Tak víra v nebe potěšila
ho v jeho smrtelných úzkostech.
A když oplakáváme smrt svých miláčků, jak potěšuje nás
při tom myšlenka na vzkříšení! Tot naše útěcha v tomto slzavém
údolí, jak při slavnosti na posvátném Hostýně 15. srpna 1915
dívky ze Žeranovic zapěly:
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Na shledanou v onom lepším kraji,
kde se slunce více neskrývá,
kde se stromy věčně zelenají,
duše novým zdravím okřívá,
tam, kde libé dechy rájem vanou,
na shledanou, s Bohem, na shledanoul
Tak se těšíme již, když pohlížíme na oslaveného Krista, obraz
a rukojemství našeho vlastního vzkříšení. jaký jásot teprve bude,
až poslední nepřítel, smrt, konečně přemožen bude, když všichni,
kteří jsme byli účastníci utrpení Páně, také účastníky budeme
jeho vzkříšen'. Pak poklekneme před trůnem božím a slávu jeho
budeme prozpěvovati po celou věčnost. Anglický dějepisec vy
pravuje: ještě pohanský král Anglosasů chtěl použiti se svým
vojskem velikonoční slavnosti, aby křesťanské obyvatele v Kentu
při bohoslužbě přepadl a zavraždil. Tento úmysl však byl pře
kažen voláním: Alleluja. Když totiž kněz ke konci mše sv. za—
zpíval Alleluja, byl jeho zpěv křesťany s takovým nadšením opa
kován a dále zpíván, že pohané myslili, že jest to křesťanské heslo
válečné, kteří nyní proti nim potáhnou, proto kvapně se dali na
útěk. Tak volání Alleluja nepřítele poděsilo a na útěk zahnalo.
Abychom při slavném vzkříšení v oslaveném těle povstali,
třeba, abychom nyní z hrobu hříchu povstali, hříchu odumřeli a
po příkladu křižáků ctnostmi křesťanskými vynikali.
Kéž Bůh dá, aby všichni z naší osady takto z hrobu hříchu
povstali a nový, křesťanský život vedli dle příkladu našeho Spa
sitelel Kéž národ náš celý takto ze hrobu povstane a k nové
slávě se vzkřísí! Kéž celá říše naše, která v této válce trnitou
cestou utrpení kráčí, opět k novému, slavnému životu povstane!
Tak bychom potom ještě s větší radostí oslavovali vzkříšení jed
notlivců, vzkříšení rodin, vzkříšení národa a celé říše naší. Amen.

Pondělí velikonoční.
Homilie, jež napsal ]er. Bonomelli, biskup Kremonský. Dle
vlašského originálu upravil dr. Fra josef Mergl.
Evangelium sv. Lukáše, kap. 24, v. IS.—34.

Dnešní vypravování sv. evangelia — jakkoliv poněkud delši,
ukazuje nám jako v zrcadle náladu apoštolů a učedníků Páně po
katastrofě na Kalvarii, náladu plnou bázně, naděje, pochybností,
plnou zmatků a nerozhodnosti. Událost sama je podána v obry
sech jasných, barvami tak sytými, že není zvláštního výkladu
třeba. Obmezíme se tedy na několik praktických úvah, jak z pří
běhu dnešního samy plynou.
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PojednánL
»Dva učedníci Ježíšovi šli téhož dne do městečka, které
bylo vzdálí od Jerusalema honů šedesáte, jménem Emaus.: -—
Ježíš Kristus vstal zmrtvých za časného jitra v neděli, jak do
tvrzují všichni evangelisté. Ženy, které přišly později ku hrobu,
nalezly jej prázdný, těla Mistrova v něm nebylo, odběhly tedy,
zvěstovat apoštolům. Magdalena zůstala u hrobu a spatřila po
chvíli Ježíše, kterého s počátku měla za domácího zahradníka.
Petr a Jan přiběhli ku hrobu a nalezli vše tak, jak jim ženy zvě—

stovaly. Mezitím roznesla se zpráva o zmrtvých vstání Páně
a uvedla apoštoly i učedníky ve zmatek, ve trapnou nejistotu,
zdali je to pravda nebo ne.
Téhož dne šli dva učedníci Páně z Jerusalema do Emaus.
Jeden z nich, jménem Klecfáš, byl bezpochyby manžel Marie,
příbuzné Matky Páně & otec apoštola Jakuba mladšího. Emausy
bylo městečko severovýchodně od Jerusalema, 60- stadií, to jest
12 km., něco přes 3 hodiny cesty. Poněvadž dle sv. evangelia
učedníci onino došli do Emaus pod večer a tato událost přiho
dila se poslední dny v březnu, proto lze míti za to, že vyšli
z jerusalema kolem 3. hodiny odpolední. Cestou vedli mezi sebou
hovor jen otom, co asi se stalo s jejich Mistrem a zvláště
o zprávě, kterou slyšeli, že totiž vstal zmrtvých a ukázal se
Magdaleně 'i ostatním ženám. Za takového hovoru dohonil je, jda
touž cestou, Ježíš a připojil se k nim. Oni ale nepoznali ho a měli
ho za poutníka, jakých v těch dnech dosti přicházelo do Jerusa
lema i odcházelo odtamtud. »Oči jejich byly držány, aby ho ne—
poznali,: dí sv. Lukáš a sv. Marek praví, že »ukázal se v jiné
způsoběa (Mar. kap. 16., v.12.). Jak to? Tělo Ježíšovo bylo
pravé, skutečné tělo, ale oslavené. Jak vypadá takové tělo osla
vené, toho ovšem nevime. Je to tělo duchové, může objeviti se
a zase zmizeti, uzpůsobiti a měniti se dle vůle, 5 místa na místo
se přenésti v okamžiku.
A proč ukázal se těm dvěma učedníkům v jiné podobě, takže
ho s počátku nepoznali? — Ve zjevování se Páně po jeho vzkří
šení jest jedna okolnost uvážení hodna.
Spasitel zjevil se častěji v různých podobách, takže ho ti,
kdož ho viděli, s počátku nepoznali. Magdaleně u hrobu ukázal
se jako zahradník, apoštolům a ostatním učedníkům lovícím ryby
(jak vypravuje sv. Jan) objevil se v takové podobě, že ho nepo
znali a jen ze zázračného rybolovu soudili, že by to mohl býti
Pán; a dnes zase ukazuje se dvěma učedníkům jako cizí pocestný,
jdoucí s nimi touž cestou. Jaké asi mohou býti důvody těch
různých zjevení? Sv. Augustin a sv. Řehoř odpovídají : Ježíš uka
zoval se tak, jak si toho kdo zasloužil.
Kdo v jeho zmrtvých vstání věřil, tomu se dal poznati, kdo
o něm pochyboval, před tím skryl svou podobu a ukázal se jako
cizinec, jako poutník. Dále: Ve svých zjevováních přizpůsobuje
se, abychom tak řekli, Ježíš Kristus povaze jednotlivců, jako to
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činil po celý svůj život. Jako zjevoval pravdy věčné krok za
krokem, tak také dával poznati své božství, pozvolna, přiměřeně
vnímavosti a dobré vůli posluchačů svých. Právě tak neukazoval
se po svém vzkříšení ve své celé božské velebnosti a slávě.
Učedníci jeho v pochybnostech, nepochopili dosud to hluboké
tajemství jeho utrpení, jeho smrti a vzkříšení. Proto napřed snaží
se je poučovati, jako to dělával dříve, stará se o to, aby pravda
jeho pronikla do jejich duše, láska k němu do jejich srdcí a pak
teprv jim se dává poznati. Kdyby se jim byl ukázal hned v celé
velebnosti a kráse svého oslaveného těla, byl by je nemohl zvolna
poučovati a oni by byli nemohli poslouchati ho. Pravda byla by
vnikla do jejich mysle náhle, v plné oslňující záři a nikoliv jako
paprsek, jehož záře zvolna přibývá. A právě takovou pozvolnost
vyžaduje povaha lidská.
Leč vraťme se k vypravování evangelia. — ]ežíš, dohoniv
oba učedníky, otázal se jich po vzájemném pozdravu: »Které
jsou to řeči, jež rozmlouváte vespolek jdoucea jste smutní ?: Tak
se velice vhodně vmísil do jejich hovoru. )A odpověděv jeden,
jemuž jméno bylo Kleofáš,c řekl jemu — s podivením >Ty sám
jsi příchozí do ]erusalema a nepoznal jsi, které věci staly se v něm
těchto dnů ?: )A jaké ?- opáčilježíš, aby otevřel hned srdce jejich
a mohl je záhy vyléčiti z jejich trapné pochybnosti. »O ježíši
Nazaretském,< pravili, jenž byl muž prorok, mocný v skutku
i řeči, před Bohem a přede vším lidem.: Zde vidíte tu malou,
' nedokonalou víru všech učedníků Páně; znají ho jako člověka
velikého v jednání a zázracích, ve hlásání pravdy, ale víc nic.
Vykupitele v něm neviděli, tím méně vtěleného Syna božího —
a to po tříletém jeho vyučování, po tříletém s ním obcování!
Není divu, že obecný, prostý lid dosud nechápe tajemství víry.
Tu je třeba poučovati nevědomé v trpělivosti a lásce podle vzoru
Spasitelova. Všimněme si toho v dalším vypravování.
V následujících verších odhalují oba učedníci upřímně své
nitro. Vzpomenuvše ukřižování Páně doznávají. že doufali v]ežlše
jako Vykupitele. A v jaké vykoupení to doufali? Beze vší po
chybnosti běželo jim o vykoupení časné, o obnovení moci po
litické svržením jha římského. To byla ustálená idea velké většiny
národa, tu ideu sdíleli i učedníci Páně a to ještě později, krátce
před nanebevstoupením jeho, jak o tom vypravují Skutkové
Apoštolští (v kap. 1., v. 6.). Je ku podivu, kterak těmto učed
níkům ]ežíšovým, odchovaným takřka v jeho škole, vyrostlým'
na březích jezera Tiberiadského, na srdci leží svoboda a velikost
vlasti. —
Dále vykládají, že některé ženy je zastrašily, vypravujíce,
kterak byly časně z rána u hrobu Páně a nenalezly mrtvé
tělo jeho, kterak měly zjevení andělů, kteří prý jim pravili, že
Ježíš vstal zmrtvých. Potom vypravují, že někteří učedníci také
byli u hrobu a přesvědčili se, že ženy nelhaly. Vidíme zde, že
oba. ti učednící vypravují o vzkříšení Páně jen tak z doslechu,
aby přímo řekli: »Vstal zmrtvých, povídají to ženy i učedníci
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jiní: — to nikoliv. V celé řeči jejich jeví se nedůvěra, sklíče
nost, zmatek náhledů, neurovnanost, nejistota přesvědčení.
Když byli tedy ve své dětské prostotě otevřeli své srdce
dokořán domnělému poutníku, pověděli mu všecky pochybnosti,
všecky obavy, útrapy duševní, nastala Ježíši Kristu úloha lékaře
duší. Vizme, jak Spasitel si v úloze počíná. Nejdříve je kárá
důrazně a jemně zároveň, předhazuje jim jejich pochybovačnost
o tom, co před stoletími předpovídali proroci o zaslíbeném
Messiáši. Poté vyvrací jejich zakořenělý předpoklad, rozšířený
v celém národě, že totiž Messiáš bude veliký vojevůdce, dobyvatel,
osvoboditel národa. jako Mojžíš, David, bratří Machabejští a jiní.
Odvolávaje se na Písmo svaté, dokazuje jim Pán, že Spasitel,
měl—libýt opravdu Spasitelem, musel trpěti a zemříti, vtom
právě že spočívala jeho sláva jako Spasitele a nikoliv tom, aby
zahnal a pobil nepřátele vlasti.
V těch slovech Kristových: »Kristus musel ty věci trpěti
a tak vejíti do. slávy svéc, obsažena jest celá dogmatika a rno
rálka svatých evangelií : Kristus trpěl, aby nás posvětil a spasil.
Toto poučeni vyvrátilo všecky předsudky a idey obou učedníků
a otevřelo srdce světlu pravdy. Poutník uváděl důvody pro svá
tvrzení z kněh Mojžíšových, z proroků a 'vůbec z Písma, kteráž
proroctví vesměs se naplnila na ježíši Nazaretském, jejich Mistru,
do nějž kladli všecky své naděje. Hovor ten trval asi dosti dlouho,
jakkoliv sv. Lukáš se o tom'dále nijakým slovem nezmiňuje. Oba
učedníci poslouchali svého průvodce mlčky, v udiveni a pozvolna
vkrádal se do srdcí jejich cit úcty a lásky k němu, v jeho řeči
poznávali jakoby ozvěnu těch řečí, které tolikrát slyšeli od bož
ského Mistra.
Dalo by se očekávati, že oba učedníci poslouchajíce toho
průvodce, z něhož se vyklubal tak učený a výmluvný Mistr, že
uznají vlastní nevědomost a vysloví přesvědčení své slavně a ne

pokrytě: »Teď chápeme všecko: ]ežíš Nazaretský je ten očeká
vaný Messiáš, nepochybujeme již, že vstal zmrtvých, jak nám bylo
řečeno.: — A přece tomu nebylo tak! Zde vidíme, milí křesťané
zcela jasně, že pravda — i Bohem — hlásaná nepřináší hned
žádoucího účinku, uloží se v srdci, v paměti, ale ovoce přináší,
až srdce dotkne se milost boží, až paprsek milosti boží pravdu
iu ozáří. Nahromaděná hořlavina také potřebuje jiskry, aby se
vzňala. — A tak Se dálo i oběma učedníkům.
Ani toho nepozorovali a došli do městečka Emaus k obydlí
obou učedníků a Ježíš jako poutník. který má ještě dalekou cestu
před sebou, rozloučil se s nimi a dělal, jakoby chtěl jíti dále. Ale
nemohl; tolik ho prosili, ba i nutili, aby zůstal o nich: »Pane,
zůstaň s námi, neb se připozdívá a den se již nachýlil.: jaká to
prostota, srdečnost a upřímnost jeví se v těchto slovech, v té
jejich prosbě k cizinci, který je provázel asi 2—3 hodiny. Cítili
se upoutání k němu tajemnou páskou úcty jako k někomu, kdo
vznešeně mluví o Bohu, o pravdách věčných a mluví zároveň od
srdce k srdci.
Rádce duchovní.

23
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Tehdáž (a dnes tomu v těch krajinách nebude asi jinak)
nebylo hospod a nocleháren, jako jsou dnes i na nejmenší vesnici
u nás a proto byla a jest pohostinnost na Východě nutností
sociální, pravým dobrodiním, takže ji Pán jmenovitě počítá ke
'skutkům milosrdenství, an dí: >Pocestným jsem byl a vy jste rnne
přijali.: A tato srdečná, upřímná pohostinnost jejich přinesla jim
v odměnu nejen tu čest, že nevědomky hostili Syna božího, nýbrž
i tu přednost, že byli mezi prvními, kdož poznali Pána po jeho
vzkříšení. Proto dobře dí svatý Řehoř: »Tento příklad učí nás,
že máme pocestné nejen zváti do domu, nýbrž přímo táhnouti.:
A sv. Augustin napomíná: »Drž hosta, chceš-li poznati Spasitele.c.
Milí křestanél Láska k bližnímu podobá se stromu. Jakkoliv stojí
sám, kvete, balí se v listí a dává ovoce, obživuje nás, lahodí
zraku.-čichu i chuti a ještě poskytuje stín k odpočinku. Tak i láska
nejen pomahá bratru trpícímu a hladovícímu, nýbrž slovy laska
vými, srdečnými dovede potěšiti a zpříjemniti život náš. Láska
bručivá, drsná je sama o sobě také svatá a dobrá, ale není tak
ceněna, je to strom ověšený ovocem, ale bez okrasy, jakou stromu
skýtá květ a listí. Naše láska k bližnímu budiž tedy něžna, vlídna,
vytryskující ze srdce upřímného, jako byla láska oněch dvou
učedníků, když tak mile nutili a donutili Krista, že přijal jejich
pohostinství, a »vešel s nimi.c
»A stalo se, když seděl s nimi za stolem, že vzal chleb,
a dobrořečil, a lámal a podával jim.< Mnozí se domnívali, že
ten chieb, který Kristus požehnav lámal a podával oběma spolu—
stolujícím, byla Eucharistie a tedy obnovením toho, co učinil Pán
před třemi dny při poslední večeři. je to sice myšlenka hluboká,
ale spíše se zamlouvá náhled, že týž chleb nebyl Eucharistií, že
jeiján neproměnil v nejsvětější Tělo své. ]est vůbec známo, že
u Zldů host chleb žehnal a dával spolustolujícím; mimo to ]ežíš
Kristus nepronesl zde slova konsekrační a pak není pravdě po
dobno, že by byl Pán podal jim chíeb proměněný, aniž by je
byl na to připravil; proto je správnější náhled, že to byl chleb
obyčejný.
V tom okamžiku »otevřeny jsou oči jejich a poznali ho a on
zmizel s očí jejich.< Sv. evangelista chce zde říci, že v tom
okamžení Pán ukázal se jim ve své pravé podobě, vzdáliv onu
dřívější překážku, a že ho poznali dokonale. V té chvíli asi —
ohromeni tím zázrakem — vyskočili od stolu a padli na kolena
před Pánem. Ale on zmizel jim s očí. Spatřili ho, poznali ho tak

jasně, tak patrné, že nezůstalo u nich ani stínu pochybnosti, teď
viděli, jak se provinili svojí nedůvěrou k ženám zvěstujícím vzkří
šení Iežíšovo, svojí malou vírou vůbec.
A proč Kristus, sotva že ho učedníci poznali, ztratil se
zrakům je|ichP Proč nedopřál jim, aby se blažili pohledem na
něho, proč nesetrval u nich, netěšil je a nepoučoval, jak to dě
lával před svou smrtí? Je to tajemství, kterému se musíme klaněti,
ačkoli ho nepronikneme; je to čin moudrosti boží ——a to nám
stačí. Nahlédneme-li však poněkud do tohoto tajemství, nebude
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nesnadno aspoň trochu je objasniti. Pán zmizel hned, aby ukázal,
že tělo jeho je oslavené, duchové. tělo z hrobu vzkřísené, aby je
poučil, že život jeho po zmrtvýchvstání nenáleží více této zemi,
nýbrž nebi a aby povzbudil jejich touhu spatřiti ho zase a býti
s nim. Tím však je zároveň donutil, aby honem vrátili se do
jerusalema a sdělili novinu o jeho zmrtvýchvstání ostatním druhům
shromážděným ve večeřadle.
Radosti celí bez sebe nemohli oba učedníci s počátku slova
ze sebe vypraviti, teprve po chvíli zvolali: »Zdaliž srdce naše ne
hořelo v nás, když mluvil na cestě a otvíral nám písma?: Obvi
ňovali se, že ho nepoznali dříve. »Měli jsme ho poznati dávno již,
na cestě. Ta moudrost, kterou nám vykládal Písmo, ten oheň
víry a lásky, který roznítil se v srdcích našich, to vše povídalo
nám zřejmě, že to je Pán a Mistr náš. Nikdo jiný, než on, ne
mohl tak mluviti a roznítiti srdce naše.: — Ano, milí křesťané!
Bůh sám mluví k očím našim Písmem svatým, mluví k uším
našim církví svatou a sluhy svými a týmž časem mluví k srdcím
našim milostí svou. Ten hlas jeho zevnější nedělí se od jeho hlasu
vnitřního tak lahodného, tak sladkého a blaživého. A chcete po
znati ten hlas boží a rozeznati ho od hlasu vnějšího, lidského,
od hlasu vášní?
Nuže ! Na dně srdce vašeho, ve svatyni vašeho svědomí ozývá .
se takový hlas beze slov slyšitelnýcb, takový tichý jistý hlas.
A ten hlas vybízí vás, abyste přerušili styky s vášněmi, odlo—
žili chyby, ten hlas kárá vaše slabosti, vaše hříchy, nutí vás
nastoupiti cestu ctnosti, vybízí vás k milování mírnosti, pokory,
spravedlnosti, chce od vás lásku k bližnímu, káže vám býti
lepšími než jste.
je to, milí křesťané, hlas boží, týž hlas, jenž tak mocně se

ozýval v srdci obou oněch učedníků. Poslouchejte tedy hlasu
toho a nezbloudíte nikdy.
_ Oba učedníci hned vzpomněli si na soudruhy v Jerusalemě,
jak ti asi dosud vězl v nejistotě a v zármutku, — Pravda v nitru
našem musí ven, musí sděliti se těm, které milujeme. Tak na př.
máte nějakou dobrou zprávu, dobrou novinu ; zdaliž. ji skryjete ve
svém srdci ? zdaliž nepospíšíte k těm, s nimiž sdílíte radost i žalost
a nesdělíte jim, co vás blažíř Zajistél Vždyť radost jinému sdě
lená je dvojnásobná radost.
Tak tomu“ bylo i u těch dvou. Vstali honem od stolu, za
pomněli na jídlo a vydali se bez meškání na zpáteční cestu do
jerusalema. Ani necítili únavy a neustále vzpomínali cestou na
jednotlivosti ze zjevení Mistrova a z řečí jeho. Bylo asi 6 hodin
večer, když vyšli z Emaus a došli do ]erusalema kolem deváté ho—
diny. Spěchali, sotva dechu popadali, ale nedbali toho jsouce
rádi, že mohou přinésti soudruhům radostnou zvěst: »Pán vstal
zmrtvých, viděli jsme ho.: Ale radost jejich se zdvojnásobila,
když, sotvaže vstoupili do večeřadla, apaštolové a ostatní shro—
máždění vítali je jako jedněmi ú-ty: »Pán vstal právě a ukázal
se Šimonovi.: Naráželi zde patrně na ono zjevení se Páně před

—356—
malou chvíli v témž večeřadle, o němž vypravuje sv. ]an: »Když
pak byl večer toho dne, “kterýž jest po sobotě a dveře byív za
vřeny, kdež byli učedníci shromážděni, pro strach před Zidy;
přišel ]ežíš a stál uprostřed a řekl jim: »Pokoj vám: (kap. 20.,
v. 19.) — a na jiné, které se stalo sv. Petru, o kterém se sice
sv. evangelia nezmiňují. Sv. Pavel však píše o něm v I. Cor.
kap. 15., v. 5. >. . . viděn byl od Petra a potom od jedenácti.:
Toto zjevení se Páně bylo prvním křesťanům velmi dobře známo.
*

*

*

Mili křesťané! Působí nám to zvláštní potěšení a radost,
vidíme-li apoštoly a učedníky Páně radovati se zjistoty, že Mistr
jejich vstal zmrtvých, vidime-li je, jak milují se vespolek jako
bratři ovládáni jsouce jedinou myšlenkou, jedinou láskou, láskou
k božskému Mistru. Proč by nemohla v našich vztazích vzájem
ných, v rodinách křesťanských panovati táž láska bratrská, jaká
panovala mezi apoštoly?

Lásku k Bohu a k bližnímu pěstujme
a tak sobě stánek v nebi budujme.
Amen.

Pondělí velikonoční.
Kde se nám dosud zjevuje Pán Ježíš.
>Otevřínyjsou oči jejich a poznali jej..
(Luk. 24, SI.)

»Hospodine, ukaž mi slávu svouc, prosil kdysi Mojžíš Boha,
ale dostalo se mu odpovědi: >Nebudeš moci viděti tváře rné,
neboť neuzří mne člověk a živ bude:. (Mojž. 33, 18.) Po smrti
můžeme teprve spatřiti Boha tváří v tvář. —
Šťastnější byli učedníci Páně. Viděli svého mistra vzkříšeného,
oslaveného během 40 dní vicekráte na různých místech.
Jak veliká byla jejich "radost, když mohli tváří v tvář patřiti
na svého mistra, jeho se dotýkati a s ním mluviti!]ak velice byla
posilněna jejich víra, roznícena jejich láska a znovu probuzena
a utvrzena jejich naděje v šlechetné plány. A v pravdě to byla
veliká milost, vzácné vyznamenání pro učedníky, že směli patřiti
tváří v tvář svému milovanému mistru a Pánu, s ním mluviti a
obcovaú.
jak často zatoužil už mnohý křesťan po takovém štěstl a ne
slýchaněm vyznamenání! Ale Pán Ježíš je dosud ještě stejně la
skavýamilostivý ku svým věrným; všichni ho můžeme vyhledati
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a spatřiti na týchž místech, na kterých ho spatřili jeho učedníci,
v Emausích, v úkrytu jerusalemském, na hoře galilejské, u jezera
tiberiadského a v Betanii u hory Olivetské, odkud před očima
svých věrných vstoupil na nebesa.
jak je to možné, poučí nás dnešní rozjímání.

Pojednání.
l. V neděli před večerem ubírali se dva učedníci emausští
ku svému domovu z jerusalema, smut_ni, neboť nevěděli ještě, že
Pán Ježíš, jejich milovaný mistr, vstal z mrtvých. Na cestě do
honil je Pán ježíš, těšil je a dal se jim poznati teprve v Emau
zích, v jejich příbytku. —
Do Emaus se musíme také ubírati, chceme-li Ježíše spatřiti
a pochopiti. Slovo Emaus znamená česky místo chudoby, lid
chudý. Chceme-li viděti Ježíše, hledejme ho v chudých, opuště
ných a nešťastných. »Co jste učinili jednomu z nejmenších, pravil
Pán ježíš, mně jste učinili:. A co řekl, taképotvrdil, jak vidíme
v životě mnohých světců. Tak vypravuje sv. Rehoř Veliký, papež,
v 39. homil., jak sv. Martyrius nalezl jednou u cesty malomoc
ného, ujal se ho a nesl na zádech do blízkého kláštera, aby sám
oň pečoval a ho ošetřoval. Když se přiblížil'k bráně klášterní, stala
se s malomocným změna: Pán Ježíš sám stál před milosrdným
řeholnikem a řekl: »Poněvadž jsi se za mne nestyděl a ujal se
mne, nebudu se i já za tebe styděti a odplatím ti skutek milo
srdný stonásobněc a zmizel s jeho očí.
Sv. Martin, vojín,_když se ke křtu sv. připravoval jako kate—
chumen, spatřil u brány města polonahého žebráka za kruté zimy.
Mečem rozpůlil hned svůj plášť a polovici dal žebráku, aby se
jím přikryl. V noci se mu zjevil Pán ]ežíš s anděly maje na sobě
polovici onoho pláštěařekl: »Tímto pláštěm přioděl mne Martin,
katechumenc. Mnoho podobných příkladů nalézáme v životě sva
tých, jak Pán ]ežíš sám děkuje a odměňuje skutky milosrdenství
na chudých a nemocných vykonané.
Pánu ježíši jsme povinni nevýslovnými díky za nesčíslné mi
losti, za všecky dary těla a duše. Kdyby sám něčeho od nás po
třeboval, zajisté Spláceli bychom mu vše s největší ochotou. Ale
pro sebe nechce božský Spasitel ničeho; přeje si však, abychom
to splácelí jeho miláčkům, chudým a opuštěným, kteří jsou jeho
zástupci.
Chceme-li svůj dluh Pánu ]ežíši splatiti, hledejme ho u těchto
nešťastných. Zjeví se nám v našem srdci, pocítíme radost, o níž
svět nemá ponětí.
.
Ale jako učedníkům emauzským byly na cestě oči držány,
že v podobě chudého cestujícího nepoznali samého ježíše, tak se

děje mnohým dosud;ubírají se do Emaus, vidí kolem sebe chudé
a nešťastné, vyhýbají se jim, nevidí v nich ježíše. Uslyší bohužel
v soudný den: »Amen, pravím vám, co jste jednomu z nejmen
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ších učinili, ani mně jste neučinilic, zapudí je na věky hrozným
slovy: »Odejděte ode mne, zlořečeníc.
2. Téhož dne zjevil se Pán ]ežíš svým věrným, kteří proň
trucblili a po něm toužili a při tom trpěli. Večer ukázal se apo
štolům a řekl: »Pokoj vámíc jaká byla jejich radost, když ho
spatřili, rukama se dotýkali a laskavá slova zaslechli ! —-—
Nevděčný

svět nechce slyšeti o Kristu, největším dobrodinci, o svém Bohu
a budoucím soudci; pronásleduje ho stále, křižuje rouháním, ne
tečnosti, hrubým nevděkem a hříchy ohavnými. Jak jest bolestno
věrným vyznavačům Kristovým, když to vše vidí a slyší, a sami
musí trpěti za svou věrnost a náboženské přesvědčenílAle bolest
jejich mění se okamžitě v radost, jakmile v soužení zatouží po
božském Spasiteli. »Blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnosti, neboť
jejich je království nebeskéc; Pán ježíš sestupuje do jejich srdce,
přináší nebeskou radost, o níž svět nemá ani potuchy.
Sv. František Regis v největším utrpení býval nejšťastnější &
říkával: »Kéž bych mohl, Pane Ježíši, ještě více trpěti pro jméno
tvé! Zivot byl by nesnesitelným pro mne, kdybych nemohl trpěti
pro Krista; utrpení jest má největší útěcha na tomto světělc —
A sv. František Xaverský, který na apoštolských cestách tolik
vytrpěl, říkával: »Kdo jednou okusil, jak sladko jest trpěti pro
]ežíše, volil by raději umříti, než bez kříže živ býtic a prosíval
pokaždé Boha: »Pane, neodnímej toho kříže ode mne, leč bys
mi jiného seslati ráčil-. V utrpení hledejme Pána Ježíše. jak jest
nešťasten křesťan netrpělivý v neštěstíl Utrpení se nezbaví, ale
kříž je ještě těžší, rána ještě bolestnější, srdce ještě prázdnější a
rozervanější. lak šťasten je křesťan v neštěstí! Pán ]ežiš kráčí po
jeho boku, nese sám jeho kříž, těší a naplňuje nevýslovnou ra
dostí a utěchou, že za malé utrpení bude dána veliká odměna.
3. Za několik dní zjevil se Pán Ježíš svým učedníkům v Ga
lilei na jedné hoře uprostřed asi 500 svých věrných. Jaká byla
jejich radost, když je připravoval na svůj odchod, ustanovil je za
své zástupce a slíbil, že brzy opět přijde, aby je uvedl do svého
království na věčnosti. Na horu v Galilei pojďme za Pánem Je
žíšem. Galilea znamená česky odejíti, odcestovati. V modlitbě od
cházejme odtud k Pánu ]ežíši, Pán ležíš se k nám přiblíží a pře
kvapí dary božskými a převzácnými. Už žalmista Páně napsal:
»Blízko jest Pán všem, kteří ho vzývajíc. (44.) Pán Ježíš nejen

dovolil, abychom v modlitbách kněmu přistupovali, ale výslovně
to poručil slovy: »Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete.:
Sv. Bonaventura praví: »Moc a síla modlitby jest nesmírná:
vše prospěšné může nám zjednati, vše škodlivé odvrátitic.
A sv. ]an Zlatoústý praví : :]ako ti, kdo jsou ve společnosti
krále, snáze dosáhnou, zač prosí, tak modlitbou žijíce ve stálém
spojení sBohem, králem všech králů, můžeme nejspíše všeho do
sáhnounc.
»Tak veliká byla moc modlitby mučedníků, praví týž světec,
že hasila prudkost ohně, krotila zuřivost dravých šelem, tišila
bouře, končila války, léčila neduhy, tříštila vazby smrti, otvírala
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brány nebeské-. »Modlitba jest řekou, po níž přitékají nám proudy
milosti Kristovyc.
Vystupujme často na horu galilejskou, povznášejme se k ne
besům modlitbou a spatříme oslaveného Ježíše, pocítíme radost
nevýslovnou.
Císař Karel IV. modlíval se velice často a velice zbožně. Už
v 30. roce jeho věku říkalo se o něm, že více mluví s Bohem
než s lidmi. V pobožnosti setrval až do své smrti, poněvadž za
koušel, jaké moci má modlitba a co milostí přináší s sebou Pán
Ježíš! Jak se okrádá křesťan o nesčíslné milosti, který moditby
zanedbává.
4. Za několik dní ukázal se Pán Ježíš opět svým učedníkům
u jezera tiberiadského, kde lovili ryby a ničeho nepolapili. Když
se rozednívalo, stál Ježíš na břehu a zvolal: »Dítky, máte-li co
k jídlu?: A když odpověděli, že nemají ničeho, zvolal: >Vrztež
síť na pravou stranu lodky a naleznete<<. 1 vrhli a už nemohli
utáhnouti pro množství ryb. (Jan 21.) Otevřely se jim oči a te
prve nyní poznali Ježíše.

Chceme-li spatřiti Ježíše, pojďme takékjezeru tiberiadskému.
Tiberias znamená česky blažené vidění. Kde je však blaženějšího
vidění nežli při oběti mše svaté, kde Ježíš při pozdvihování od
každého spatřen býti můžeřMše sv. jest hlubokým jezerem hoř
kosti a milosti, znázorňujíc přehořké utrpení Ježíše Krista a ne
konečnou hloubku jeho zásluh a milostí. U jezera rozdělil Kristus
učedníkům chléb a ryby, při mši sv. podává svým věrným své vlastní
těloa svou vlastní krev. Chceme-li viděti Krista oslaveného, pojďme
za ním ku jezeru tiberiadskému, do chrámu Páně k nejsvětější
oběti mše svaté, kde nás zahrne nesčíslným dobrodiním a milostmi.
Celých 300 let shromažďovali se první křesťané ke mši sv. v pod
zemních chodbách, lesích, ve skalách, obětovali i život, jen aby ne
byli zbaveni účinků mše sv. _ZaLicinia vNikomedii dalo se deset
tisíc křesťanů raději v kostele upáliti, nežli se zpronevěřiti Kristu
a zapříti svou víru.
Jak se bude styděti jednou vlažný křesťan, který mši svatou
zanedbával, pro vše měl plno času, jediné pro obět nejsvětější ne
zbývalo chvíle. Misionáři vypravují, jak křesťanéz pohanů nedávno
pokřtění, konají cesty několik mil vzdálené, aby se zúčastnili mše
svaté a posilnili při ní nejsvětějším tělem Páně. Jak budou za
hanbeni vlažní křesťané, kteří měli kostel u sebe tak blízko, ale
zanedbávali ho, až zaslechnou na věčnosti, že poslední budou
prvními a první posledními; pohané nedávno pokřtění státi budou
na předním místě a vlažní křesťané —zavrženi. Zbožná císařovna
rakouská Eleonora klečívala po celou mši svatou. Jednou po mši
svaté vstala a potácela se, byla slepá. Oslepla právě při pozdvi
hování. Považovala to za největší štěstí, že poslední, koho spatřila,
byl sám Pán Ježíš na oltáři. Od té doby nemyslila na nikoho
více až do své-smrti — nežli jediné na Pána Ježíše, budoucího
soudce.
'
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5. Naposledy se ukázal Pán Ježíš svým učedníkům vBetanii,
na hoře Olivetské, odkud pak vstoupil před očima všech na ne
besa. Pojďme i sem, do Betanie, za Ježíšem, zjeví se nám, požehná
nám a vezme s sebou jednou do slávy věčné.
Betanie znamená česky — poslušnost. Chceme-li Pána Ježíše
spatřiti, musíme ho poslouchati v jeho zástupcích na zemi, vrch
nosti světské a duchovní, ve svých rodičích, vychovatelích a před
stavených.
Svatý Jeronym praví: »V poslušnosti je vrchol všech ctností;
rovnou cestou vede poslušnost ke Kristuc. Cesta k nebi jest nc
poroučeti, ale poslouchati. Poslušnost z lásky ke Kristu je lehká
a sladká, a naplňuje duši největší útěchou. »Lepší je poslušnost,
než obětic, praví Písmo sv. (1. Král. 15) »Muž poslušný mluviti
bude vítězství:. (Přísl. 21.)
Svatý Efrem praví: >Kdo vrchnosti poslouchá, následuje Je
žíše Krista akdo ho následuje v poslušnosti, bude ho následovati
i v odplatě věčnéc. Poslušný nemá žádné zodpovědnosti; žije
v Bohu, pro Boha; zodpovědnost padá na představené. Sv. Petr
Kanisius říkával: »Vše s radostí konám, co mi poslušnost při
kazuje; každé místo se mi stane rájem. Co chce Bůh, to chci i já:.
Do Betanie tedy choďme za Ježíšem, poslouchejme svých
rodičů, vychovatelů, představenýcha Pán Ježíš překvapí nás svou
útěchou a nevýslovnou radostí. Neposlušný nemůže býti štastný,
pýcha “zaslepuje rozum, zatvrzuje vůli, otravuje srdce; ubožák
bloudí, řítí se do propasti.
Edison, mistr elektrotechniky, vynálezce ionografu, pozval si
jednou přítele na návštěvu. V pokmi, kde měl spáti, dal do ve
likých hodin fonograf, tehdy ještě neznámý. Chtěl přítele po
škádliti. V 11 hodin bijí hodiny a 2 hodin ozve se hlas: >Jede
náct hodin, ještě jednu hodinu budeš žch. Hostu hrůzou vstávaly
vlasy na hlavě; zabořil se do peřin a ani nedýchal. Nemohl
usnouti strachy. Pomalu bila dvanáctá hodina a z hodin zazněl
zase hlas: »Dvanáct hodin, připrav se na smrtc. Host se dal do
křiku, vyskočil a vběhl do vedlejšího pokoje k Edisonovi, který
ovšem nebyl překvapen, poněvadž to sám na přítele nastrojil.
Host Edisonův seještě zachránil, ale přijdou chvíle na nás všecky,
kdy záchrana bude marnou. »Vydej počet ze svého vladařstvíc,
zvolá jednou Pán Ježíš, který nám dal na světě tolik příležitosti,
abychom se pro věčnost zachránili. Štasten, kdo těch příležitostí
používá! Hledejme Pána Ježíše v Emausích mezi chudými a ne
šťastnými, hledejme ho v úkrytu jerusalemském, v utrpení a pro
následování, hledejme ho v Galilei, v upřímné modlitbě, hledejme
ho u jezera tiberiadského, při mši sv. u stolu Páně,. hledejme ho
v Betanii, v poslušnosti ku svým představeným. Pán Ježíš bude
nám stále na blízku, bude nás síliti, těšiti, milostmi obohacovati
a vezme jednou s sebou 5 hory utrpení tohoto světa do slávy
věčné a naplní radostí neskonalou.
V. M, Václzal.
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Neděle prvá po velikonoci.
První sv. přijímání v době válečné.
Dle různých pramenů podává lan Nap. los. Holý O. Praem., farář v Holišově
>Pokoj vám !: (Jan 20, 19.)

Sestnáctý rok vodím vaše dítky již k prvnímu sv. přijímání.
Mnozí z těch, které jsem vedl semdo chrámu, stojí již v poli
a vzpomínají asi na provodní neděli v našem tarním chrámu Páně.
Průvod dětí k prvnímu sv. přijímání a oddíl vojska, táhnoucího
do boje, jaká to protiva! Zde blažení poutníci, kráčející v novém
rouchu jara, s čistým srdcem vstupují do nebeského Jerusalema,
tam rozhodný mužský krok s dychtivostí bojovati. Válka a první
sv. přijímání, v jakém spojení stojí k sobě? Lze je v jednotu
spojitiř Vím, mnozí přišli sem s touto otázkou na rtech Jediný
může ji rozluštiti: oslavený Spasitel. jako kdysi vstoupil do sálu
]erusalemského mezi truchlící, pochybující učedníky, tak i nyní
vstupuje mezi nás. »Pokoj vám,< byl jeho první velikonoční
pozdrav. >Pokoj vám,c nechť jest jeho pozdrav o provodní ne
děli r. 1916.

Pojednání
I.

V našich dobách počítali někteří Krista k mrtvým. Podobají
se učedníkům, kteří se rmoutili, mezitím co Kristus vstal zmrtvých
a žije. Pro nás není Kristus mrtev. Žije. Nejen že sedí na pravici
Boha Otce, nikoli, žije i zde ještě na zemi mezi námi tajemně
pod způsobami chleba a vína v nejsvětější svátosti oltářní. Máme
proto to jeho slovo jako jisté rukojemství, a slovo jeho jest ne
pomíjející pravda. »Chléb, který dám, jest tělo mé pro život
světa.: »Tělo mé jest právě pokrm, a krev má jest právě nápoj.:
»Totot jest tělo mé . . . totot jest krev má.c Proto také může
psáti sv. Pavel ke Korintským (I. 10. 16): »Kalich požehnání,
kterýž žehnáme, zdaliž není společenství krve Kristovy? a chléb,
kterýž lámeme, zdaliž není účastenství těla Páněřc
»Jako Kristus přijal tělo a krev, tak jest také pokrm, jeho
slovem požehnaný, tělo a krev ]ežíše vtělenéhow Tak svědčí
sv. Justin, který již ve druhém století za katolickou víru jako
mučedník život svůj dal. To vše, milé dítky, bylo vám vyloženo
a vysvětleno při přípravě na tento památný den. Tato vlra sídlí
pevně a živě ve vašich dětských srdcích. Také jste ji slavnostně
Dřed celou farní osadou osvědčili při obnovení křestního slibu.
Dnes se plní toužebně očekávaný okamžik. Když kněz po sv.
přijímání od oltáře sestoupí, ke každému z vás přijde a bílou
způsobu chleba vám na jazyk položí, tu nadešel tento toužebně
očekávaný okamžik. Tu vstoupí Kristus i do komůrky srdce
vašeho a pozdravuje vás pozdravem velikonočním: »Pokoj vám la

—362—
Vím, srdce vaše jest pro něho dávno již otevřené. Když jste při
cházeli sem, klaněli se Ježíši svátostnému, zvláště když jste starší
žáky viděli ke stolu Páně přistupovati, toužili jste také ho do
srdce svého přijmouti. »Kěž bych byl čistý a směl tě nyní při
jmouti !: Nyní přichází Kristus Pán“ k vám a to se svým tělem,
krví a duší. Jak jásal starý Simeon, když na okamžik směl vzíti
božské Jesulátko na ruce svél Vy smíte ho přijímati do srdce
svého a po celý život v srdci ho chovati. Co pociťovala Maří
Magdalena, když z rána velikonočního spatřila svého Pána. Co
spočívá v jediném slově, které dovedla pronésti. Mistře! Ale ne
směla se ho dotknouti. Vy však, dítky, smíte ho obejmouti
s celou jeho bytostí, vy náležíte jemu a on náleží vám. Srdce
vaše je naplněno radostí, duše vaše překypuje veselím jako oko,
které by rádo slunce vidělo. Nemyslete nyní na svoji chudobu
a nehodnostl »Pokoj vám,-r volá pln lásky a touhy ze svato
stánku. V takových okamžicích vázne jazyk, nedostává se slov.
Složte vše, všecinko. co vaše dětská duše říci chce, v krásná,
známá slova: Ježíši, tobě jsem živ; ježíši, tobě umírám; Ježíši,
tvůj jsem v životě i smrti.
„
Po bitvě u Krasníku v srpnu r. 1914 byla v Rešově zřízena
nemocnice. Mezi zraněnými nalézal se honvedský poručík hrabě
Pongrac, který vypravoval: »Při úmorném útoku, při němž jsme
byli zasypáni pravým deštěm kulek, padali v levo a v pravo
kolem mne moji soudruzi ve velkém množství. Náhle klopýtl můj
kůň a padl na zem. V témž okamžiku zasvištěly kolem mne kulky
ze strojní pušky, která později našimi vojíny k mlčení přivedena
byla. Zivot můj byl klopýtnutím koně zachráněn. Poněvadž však
zde byla půda rovná, zdálo se mi klopýtnutí mého koně více
než podivné. Prohlížel jsem půdu a nalezl jsem ztracený uzlík,
v němž se nalézala polská modlitební kniha s tištěným listem.
Na něm bylo viděti Srdce Páně, a poznamenaný den prvního
sv. přijímání Anny Novákové. Od toho okamžiku oživla ve mně
opět víra mého dětství.:
Památka na první sv. přijímání zachránila mu život a při
vedla ho opět k víře.
Když máte dítky, dnes svůj slavnostní den, nezapomeňte
o něm na své rodiče, kteří nešetřili námah a výloh, aby vám dnes
radost způsobili. Jak jste jim radostně zvěstovali, že půjdete po
prvé ke stolu Páně a že se již o něm učíte. Jak jste rodičům po
náboženských hodinách vypravovali o lásce Kristově ve svátosti
oltářní. Rodiče vás poslouchali, učili se s vámi. Dnes máte důvod
nový, byste rodiče své ctili, milovali, je poslouchali a za ně se
modlili. Odměňte se jim za všechny námahy a starosti tím, že
ode dneška ještě více radosti jim učiníte hodným chováním
a poslušností.
Krásný vzor máte, vy české děti, ve sv. Václavu, velikém
ctiteli nejsvětější svátosti. Sám rukou svou víno pěstoval i pše
nici, ministroval a takovou lásku měl ke Kristu, že až Podivína
mrznoucíbo zahřívala. Tak také vy uctívejte nejsvětější svátost,

—363—
choďte rádi na mši sv., milujte Krista nade všechno a zůstaňte
mu věrni v životě i smrti. Sv. Václav je vám dále vzorem, jak
pilně a pozorně máte učení sv. náboženství naslouchati; viděli
jste obraz, jak ho sv. Ludmila náboženství učí. Ale také jest
vám vzorem v lásce k rodičům a sourozencům, vždyt umíraje
ještě svému bratru odpustil.
Na křižáckou výpravu do Svaté Země vypravily sei děti.
Nyní ve válce jsou nové křižácké výpravy dětí, děti se modlí
a přistupují ke stolu Páně na úmysl, by nám a naší vlasti Bůh
dal brzy kýžený mír. Zvláště o Hodu božím vánočním viděli jste
starší žáky, jak na tento úmysl přijímali tělo Páně. Slyšeli jste,
jak se modlili: Božský Spasiteli, miluješ dítky tak velice a řekl
jsi: »Nechte maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim lc Viz, nyní
přicházíme k tobě všichni, s největší důvěrou, ve velkých po
třebách. Naši otcové a bratři jsou do zbraní povoláni, aby bojovali
za věc spravedlivou. Velké starosti jsou v tak mnohých rodinách.
Milý Spasiteli, přicházíme k tobě, dítky k božskému příteli
dítek, obracíme se s velkou důvěrou na tvé nejsvětější, nejsladší
Srdce. Snažně žádáme, posiluj, ochraňuj naše otce a bratry,
žehnej naší vlasti a všem, kterým péče o ni svěřena jest. Uštědři
pomoc a útěchu nám všem, kteří jsme bídou a smrtí tak těžce
navštívení
O Ježíši, tvůj zástupce na zemi chce dítky viděti při tvé
hostině. Obětujeme ti zvláště sv. přijímání, tento drahocenný, půso—
bivý prostředek prosby a smíru. O vyslyš naše pokorné, důvěrné
prosby! Slibujeme ti, že vždy věrně k tobě státi a tak ti děko
vati budeme za všechno, co nám v božském milosrdenství nyní
poskytuješ. Svatá Maria, naše nebeská matko, pros svého bož
ského Syna, aby vyslyšel tyto prosby naše.<
1 vy dnes budete sv. přijímání na tento úmysl obětovati.
II.

Křesťanští rodičové těchto dětí! Jak jste šťastni tento den,
když vidíte své na Srdci Páně. Ceho člověk v dětství potřebuje
jako vezdejšího chleba, jest radost a láska. Mládí bez radosti
jest jako těžká ranní mlha, která dolů nepadá, nýbrž celý den
zakaluje. Mládí bez lásky jest život v temnotě. Zádné květině
nedaří se bez slunečního svitu. Jestliže slunce uhasne, všechno,
co žije a se hýbe, umírá. Země jest potom hřbitovem Tak jest
dětskému srdci bez lásky. V pozdějších letech teprve poznáváme,
co znamená mateřská láska a jak určuje osud dítek. Ale i když
rodiče dětem všechno dají, co mají, štěstí sami ze sebe jim dáti
nemohou, to přijímají ze spojení se Spasitelem v nejsvětější svá
tosti. Když vám vaše dítě dnes po službách božích ruku podá,
jak vám bude děkovati, že jste je v katolické víře vychovali
a v paprscích lásky Spasitelovy zahřívalil Pečujte o to, aby slunce
milosti z dnešního dne svítilo jim po celý život. Posílejte dítky
své pilně do chrámu Páně a častěji k sv. přijímání. Jak pláče
matka, když dítě její jde do boje. Ale nejhroznější boj jest boj
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s Bohem, válečný stav hříchu. A proti tomuto boji chrání nás
sv. přijímáni »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá
a já v něm.: (Jan 6, 57.) »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
život věčný.:
Do rodinné dnešní slavnosti kape hořký pelyněk. Právě o této
slavnosti spojují se rádi příbuzní. Casto z dálky spěchají, aby
pouta lásky upevňovali. Dnes schází tak mnozí, u mnohých schází
otec a bratr. Musí bojovati v cizí zemi. Ale čím větší jest a citel
nější jest bolest a bída, tím jistěji přebývá Spasitel s vámi a po
zdravuje vás velikonočním pozdravem. Pokoj vám. Zevnější pokoj
nám nedává. zevnější kříž zůstává. Ne nadarmo spojil sv. přijí
mání Spasitel se svým vlastním utrpením a smrtí. ]ste sice dnes
odloučení od mnohých drahých osob, ale vnitřně jste spojeni
Spasitelem, který se duším odevzdává v nejsvětější svátosti. V něm
našli vaši miláčci sílu, když do boje šli, chrání je v nebezpečích,
dává jim vnitřní pokoj ve všech strastech. jest jejich blaženou
důvěrou při smrti. Žádná provodní neděle nemohla nám to tak
názorně & důtklivě před oči postaviti jako provodní neděle ve
válce. Když smrt a bída nás obkličuje, když všechno nás opouští,
co milujeme, rodiče, manželka, děti, příbuzní, přátelé, jeden nás
neopouští, když se ho držíme: oslavený Spasitel, dobrý pastýř,
milosrdný Samaritán. Vemte si tuto pravdu dnes s sebou, řiďte
se dle ní ve svém životě. Ta budiž vaším pokladem, vaší perlou,
která jest hodna, bychom pro ni vše jiné opustili.
Národ náš český jest v pravdě národem eucharistickým.
S křesťanstvím přijímá nejen západní kulturu, ale i úctu k nej
světější svátosti. Učí se od církve katolické zpívati mši sv. 0 Božím
těle, chorální melodie vssává ve svou krev a jen na základě své
individuality zpracovává v nádherné květy eucharistické písně,
jíž se nemůže honositi žádný z nejvzdělanějších národů. Jest na
době nynější, na nás, aby opět obživla úcta k nejsvětější svátosti
a častější sv. přijímání. Tak i národ náš musí dokázati, že jest
národem eucharistickým.
Milé dítky! Dnes uprostřed vás stojí Spasitel a volá k vám:
Pokoj váml Dnes máte zvláštní moc nad jeho nejsvětějším Srdcem.
Dnes jsou vaše modlitby zvláště působivé. Modlete se tedy dnes
také o mír a pokoj. A je li mezi vámi některé, které oplakává
ztrátu miláčka na bojišti, modlete se za ně: Věčné odpočinutí
dejž jim, ó Pane. Modlete se potom za žijící, by oslavený Spasitel
našim zbraním vítězství popřál, aby otec váš a bratr brzy zdrávi
se vrátili. Pro dětské srdce nejsou nepřátelé. Všechny dítky na
celém světě, které dnes po prvé přistupují ke stoluiPáně, cítí se
spojeny, láme se jim všem stejný chléb. Jsou dnes zvláštním
způsobem jedním tělem v Kristu. Modlete se také proto, aby
i láska Kristova zvítězila nad nepřátelským světem, nad válkou,
abychom všichni s úctou pohlíželi ke Spašiteli, který zmrtvých
vstal, panuje a v říši vyvolených splní slovo své: Pokoj vám.
Amen.
'
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Neděle druhá po velikonoci.
Katolický kněz — dobrý pastýř svých oveček.*)
>]á jsem pastýř dobrý.: (Jan 10, ll.)

Ve východních krajinách již od nejstarších dob hlavním
pramenem obživy člověka byl chov dobytka, zvláště ovcí. Tamní
vedra a suchopáry nehodí se ku pěstování různých plodin obilních
jako u nás, a tak obyvatelům oněch krajin nezbývá nic jiného,
než použíti své půdy k pasení dobytka. Až podnes bohatství
různých kmenů i jednotlivců počítá se leckde dle množství stád
a kusů v nich. A tak stává se, že lidé takoví přilnou ke svým
stádům, která je živí, že mezi pastýři a jejich stády vyvine se,
abych tak řekl, poměr — přátelský.
A hle, drazí křesťané, náš dobrý Spasitel, chtěje naznačiti
svou upřímnou lásku k člověčenstvu, k v_ůli němuž s nebe se

stoupil, béře z tohoto života pastýřského podobenství a praví, že
mezi ním a věřícími je týž poměr, jako mezi pastýřem a ovečkami.
»já jsem pastýř dobrý . . . Dobrý pastýř dává život za ovce své.<
Opravdu nebylo, není a nebude lepšího, věrnějšího a pečli
vějšího pastýře, nežli byl Kristus Pán. K vůli svým ovečkám
opustil trůn slávy nebeskéastal se člověkem, 33 leta snášel hlad
a žízeň, zimu a vedro, chudobu a protivenství. Vodil ovečky své
na tu nejlepší pastvu, krmil je svým božským učením i svým
příkladem, svatým životem, dal jim posléze za pokrm své nej
světější tělo i svou nejsvětější krev. Nedbal sucha, mokra, hor ani
údolí a všude, na pouštích i v městech, u jezer i po horách
hledal ztracené, po jedovaté pastvě bloudící ovce. Neustále
putoval, nemaje sám vlastního místa, vlastního obydlí, kde by
hlavyuložil. Za své ovce, lidské duše, i mnohou noc probděl na
modlitbách, až konečně, aby je spasil, život svůj za ně na kříži
obětoval.
Škoda, že ten přelaskavý pastýř, když potom zmrtvých vstal,
nezůstal pořád na zemi, by ustavičně vodil a spravoval své stádo.
Bohužel odešel, vrátiv se do vlasti nebeské, ale zanechal zde
místo sebe pastýře jiné. A víte, drazí, kdo jsou tito pastýřové
na místě Krista ustanovení?

jsouto katoličtí

kněží.

Pojednání.
Božský Spasitel opouštěje tento svět, nezanechal stádo své
osiřelé. Ustanovil svými nástupci svaté apoštoly a po jejich smrti
biskupy a kněze. Ta slova, která řekl Petrovi: »Pasiž beránky
mé, pasiž ovce méc (jan 21,15, 16, 17), platila i nástupcům
Petrovým. Apoštolům a jich nástupcům také řekl: »jako mne
poslal Otec, (tak) i já posílám vásc (jan 20, 21). >]douce (do
*) Dle různých pramenů.
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celého světa), učte všecky národy: (Mat. 28, 19). >Kdo vás slyší,
mne slyšíc (Luk. 10, 16). Katolický kněz je si vědom svého po
slání; on ví, že zastává úřad Kristův a proto snaží se býti dobrým
pastýřem stáda sobě svěřeného.
a) Dobrý pastýř zná své ovečky, bdí stále nad nimi a volí
k dobru jejich nejlepší prostředky. Kdyby stádo bylo samo na
sebe odkázáno, opuštěno, kdyby bylo bez pastýře nebo mělo
pastýře nedbalého, najatého a nesvědomitého, tu snadno by živelní
pohromou nebo nějakým dravcem mohlo se rozprchnout, a když
ne úplně zajít, aspoň značnou škodu utrpět.
Tak i katolický kněz snaží se poznati své ovečky nejen dle
jména a' stavu, ale i podle dobrých i slabých stránek, podle
jejich náklonností, bdí nad osadou sobě svěřenou, neopouští jí
(povinnost residence), leda s dovolením biskupa a má-li zástupce.
On chrání a varuje osadníky před vlky a falešnými proroky t. j.
před nevěřícími a nepřátely spasení jejich duše, ve všem jest po
mocníkem, těšitelem a. rádcem svých oveček, maje na mysli jejich
blaho věčné i časné.
b) Dobrý pastýř vodí ovce své jenom na taková místa, kde
jest d o b r á p a s t v a, hledá pro ně nejlepší pokrm a nápoj, vy
hýbá se místům srázným a skalnatým, rostlinám jedovatým a vodě
zkažené.
Podobně katolický kněz předkládá svým ovečkám jen pravé
a čisté náboženství, hlásá to, čemu Ježíš Kristus učil, co sv.
apoštolové kázali a co sv. římsko—katolická církev věřiti velí.
Nabádá ke spravedlnosti a lásce, varuje před bludy a hříchy
a snaží se všemožně, by na osadě jeho zakotvena byla pravá,
pevná a živá víra a z ní plynoucí vroucí zbožnost, mravnost
a poctivost. Vedle slova božího podává věřícím za duchovní pokrm
tělo Páně při sv. přijímání, kdykoli si ho tito přejí.
c) Dobrý pastýř ztracenou ovečku hledá. Kdyby měl sto
ovec a jen jedna mu zabloudila, nechá 99 na horách a jde hledat
té, která se byla ztratila; a když ji nalezne, raduje se z ní více
než z oněch 99, které nezabloudily.
Tak jedná i katolický kněz, když ovce zbloudilé, hříšníky
k Bohu volá, k Bohu přivádí, je ve sv. zpovědi vlídnými a laska—
vými slovy napomíná, jim domlouvá, otcovsky radí a kněžským
rozbřešením s Bohem smiřuje. Také on má nad jedním hříšníkem
pokání činícím radost větší, nežli nad devadesáti devíti spravedli
vými, kteříž nepotřebují pokání (Luk. 15. 7).
(1) Dobrý pastýř při pasení, hlídání a ošetřování ovcí zakusí
imnohou nepříjemnost a obtíž, zvláště \! krajinách hornatých
a v čase podzimním, v počasí nepříznivém a drsném. Ale to ho
neodstrašuje, jen když vidí, že ovečky jeho mají z toho prOSpěch.
Stanou se případy, že i s dravci musí se o ně rvát, při čemž
mu hrozí mnohé nebezpečí i ztráta vlastního života.
Stejně neohroženým pastýřem jest katolický kněz. Ani po
směch, ani pohrdání, ani pronásledování ani nebezpečenství ne
dovede ho odvrátit od věrných oveček. Úřad kněze, drazí přátelé,
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jest obtížný a vyžaduje často mnoho námahy, oběti a sebezapřéní.
V nakažlivých nemocech, kdy vlastní děti štítí se svých rodičů,
kdy bratr choulostivě straní se bratra svého neb sestry, kdy přítel
nechce se znáti k příteli: duchovní pastýř neštítí se nakažlivého
zápachu, a ve dne i v noci, v zimě i v parnu, častokráte v dešti
a blátě chvátá k lůžku nemocného, aby mu dal poslední útěchu,
s Bohem s_mířila na šťastnou věčnost připravil. Nešetří při tom
svého zdraví a obětuje i svůj život.*)
Přítomná válka světová podala nesčetné doklady toho, jak
horlivě a obětavě katolický kněz koná úřad duchovního pastýře.
Hned po vyhlášení mobilisace na sta kněží nastoupilo vojenskou
službu, by v nejhorší době bděli nad svými ohroženými ovečkami
a snášeli s nimi všecky útrapy války. Kněz na vojně stará se
o živé, pečuje o raněné a mrtvé. Před rozhodujícími bitvami,
před velikými útoky mluvívají k vojsku generálové, ale řeč du
chovního bývá účinnější, úchvatnější. Oděn bílou rochetou a štolou
a maje v ruce kříž, mocným dojmem působí na ty, kteří zatím
ještě jsou zdrávi, ale za okamžik mohou již býti na prahu věč
nosti. Sedě na koni nebo stoje na místě povýšeném, za hrobo
vého ticha pronáší hlasité modlitby [: Bohu a vojíny, pohnutím
sotva dýchající, žehná svatým křížem, aby je Bůh všeho zlého
chránil. Potom v prachu a dýmu, uprostřed hromobití děl a ra
chotu pušek, uprostřed křiku a nářku zastavuje se u padlých
a uděluje jim poslední pomazání, nedbaje, že sám může býti za—
sažen kulí.
A mezitím. co jeden kněz mešká v bitvě, druhý pracuje
v nemocnici. Chvátá od postele k posteli, zpovídá, podává tělo
Páně, uděluje poslední pomázání, koná s vojíny společné modlitby,
pomáhá milosrdným sestrám, svým humorem rozveseluje vojíny,
vyráží a těší, mluví s nimi O rodičích, o ženě a dětech, píše po
hlednice, dopisy, žádosti za podporu a pod. jako pravý apoštol
snaží se býti všechněm — vším. Nebude snad polního kněze,
jenž by nebyl za svou činnost nějak vyznamenán.
*) V Bolzanu v epidemické nemocnici zemřel 9. února 1916 Gustav
Langer, polní kurát 2. praporu polních myslivců. na střevní tyfus. Tento
olomoucký diecesán, před válkou farář v Rejharticich u Šumperka, byl
delší čas kurátem v Linci, odkud teprve 4. února odebral se dobrovolně
do pole (Čech, 15. února 1916).

V Srbskěm Bělehradě zemřel 12. února 1916 polní kurát Antonín
Urban, zemský poslanec moravský. Loni z jara odebral se na frontu
sočskou, pak přešel do Srbska a bral se s vojskem naším do Albanie. Zde
stihla jej zlá nákaza tyfová, která ukončila plodný a blahodárný život jeho.
(Čech, 16. února 1916).

_

Dne 11. února 1916 v Santě 'Luciji zemřel následkem strašného zranění

italským nábojem farář josef

Fabijan

ve věku 59 let. Od vypuknutí

války neopustil ani na chvíli obec své duchovní správě svěřenou, ač byl
při tom v neustálém nebezpečí života. Byt jeho byl nepřátelskou střelbou 
již zpola zbořen, ale věrný pastýř setrval zmužile až do té chvíle, kdy padl
hrdinskou smrti za obět svého povolání. Znal slovem i písmem pět jazyků
a ze své bohatě knihovny donášel knmy vojínům do zákopů, nedaleko fary
“se nacházejících. Odvaha jeho budila u vojínů největší obdiv. (Cech,
17. února 1916).
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Důstojníci a vojáci z Tyrol v dopisech do domova zaslaných
velebí s nesmírným nadšením duchovní činnost,“kterou rozvíjí na
bojišti jejich krajan, kněz řádu kapucínského P. Kajus Perathoner
z Meranu. Sotva je bitva ukončena, svolá vojáky k pobožnosti
a zapěje chvalozpěv, bojovníci pak pokleknou a Otčenáš ukončí
pobožnost vykonanou na bojišti v širém poli. Tohoto kněze možno
nalézti všude v nejprudší bitevní vřavě; tu uděluje umírajícímu
poslední pomazání, tam zase raněnému podává posilující pro
středek a osvěžení, jinde opět utěšuje raněnéhoa žehná jej. Má
stále u sebe pro 'vojíny něco k občerstvení. V nejhustším dešti
kulí prochází bitevní čarou nedbaje nebezpečí, takže ho vojáci
považují za nezranitelného.*) (»Čech,c 19. ledna 1915).
Polní kněz Stanislav Suda, katecheta z Blovic, píše: >]du
celou dlouhou linií v zákopech. Ach, náš amor se blíží, volají
někteří vojáci. Proč mi říkáte amor? táži se jich. Vy jste přece
pravá láska k nám, zní odpověď.A práce po zákopech dosti. Ten
si přeje ještě jednouksv.zpovědi, jiný prosí o sv. růženec a pod.
I jiné potřeby dlužno obstarati: poštu, psaní žádostí o podporu,
plnomocenství a jiné písemnosti. Nejednou ptám se vojáčků: Hoši,
budete stateční, nebojíte se? A oni odpovídají: Velebný pane,
dokud vy jste s námi, co se nám může státi? Buďte bez starostí,
však my se budeme držeti !: (»Hlas Liduc, 29. března 1915.)
Desátník při plukovním štábu, pražský spisovatel E. K. sdě—
luje, jak znamenitě působí při jeho pluku (polní pošta 32) polní
kurát Frant. Hoffer, kaplan z Chorušic u Mělníka. At jest noc
či den, horlivost jeho neochabuje. V nejprudším bitevním ohni
rozplameňuje vojáky a neohroženost jeho poskytuje jim pobádavý
příklad. Ranění nemají nad něho utěšitele vřelejšího. Svištění a
třaskání střel, věštící zkázu a zmar, nijak jej neodstrašuje. Sebe
větší nebezpečí na obvazišti, které v této _urputné válce přečasto
se vyskytá, nijak ho neleká a od konání duchovních povinností
neodpuzuje. Udatní vojáci mluví o rekovném knězi svém s nej
větším obdivem a uznáním. (»Cechc, 14. listopadu 1914)
U 42. pěššího pluku konal službu polního kuráta Alois Baier
z diecese kralovéhradecké. Hrdinně a bez bázně si vedl. Nepřá
telské střely jej neděsily, minulé karpatské mrazy, jež dosahovaly
až 18 stupňů pod nulou, jej od konání povinností neodstrašovaly.
Když schvátila ho horečka a vysílení, bylo zapotřebí, aby lékaři
. napiali všecku svoji energii, aby hrdinného kněze přiměli ku ne.
dlouhému odpočinku. Sotva s_ezotavil, znovu spěchal do prvých
řad. Dne 2. července postihly jej kule nepřátelské. Na obvazišti
vybuchl šrapnel 'a tří úlomky zasáhly kuráta. »Můj Bože — zvolal
— můj pluk žene útokem a já zde zůstávám lc Zranění rekovného
kněze na štěstí není smrtelné a lékaři ujišťují, že jest již mimo
nebezpečí. (»Čechc, 9. července 1915.)
*) Obdržel zlatý záslužný křížs korunou. — Kazatel může si voliti
příklady dle libosti a může je přečísti.
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Vojenský kněz Matěj Ortner, posledně kooperátor v Alten
marktu (ve Stýrsku), pobyl si na bojišti v Srbsku tři dni jako
velitel praporu 216 mužů, mezi nimiž byl také šikovatel. Matka
tohoto kněze dostala od velitele 2. praporu 1. domobraneckého
pluku, majora Fr. Christiana list tohoto znění: »Velectěná paníl
V minulém období výpravy proti Srbsku bylo mně přáno neoce
nitelné štěstí, že jsem po boku měl Vašeho syna, důit. pána pol
ního kuráta mého praporu, v čele chrabrých tyrolských landštur—
máků. V četných bitvách měl jsem příležitost obdivovati stateč
nost Vašeho syna. Byl vždy tam, kde bylo nebezpečí největší.
V nejprudším ohni nepřátelském obvazoval raněné, zaopatřoval
umírající a neustále povzbuzoval b0jující ke statečnosti. Kněz
hrdina v pravém slova smyslu! Abych správně ocenil činnost jeho
v táboře a na pochodech, k tomu se mně naprosto nedostává
slov l Neznal únavy, neznal šetření své osoby. Po všech námahách
býval těšitelem vojínů, kteří si přáli posily náboženské. jeho vlivu
dlužno mnoho připsati, zvláště to, že mužstvo i v nejkritičtějších
okamžicích zachovalo si chladnou krev a že v důvěře v Boha bilo
se s nedostižnou udatností. Nyní jest těšitelem a přítelem oněch
četných domobranců, kteří po strašných útrapách & nebezpečích
onemocněli. V synu Vašem vidím pravého kněze božího! jsem
hrdý na jeho přátelství, které zachovám po celý život. Přijměte
mé blahopřání k takovému synu. Bude v srdcích Tyrolanů žíti
stále, pokud bude na živu jediný hrdina onoho pluku. A též dě
jiny zaznamenají navždy činnost vašeho synalc (»Čechc, 27. a
31. ledna 1915.)
Ve střeleckých zákopech quelkopolje polní kněz Emil Bos
carolli jako anděl strážce zůstal mezi bojujícími a nedbaje únavy,
hladu a nebezpečí, spěchal tam, kde zuřil boj nejprudší, posky
toval umírajícím útěchy a mírnil bolest raněných, až sám zasažen
nepřátelským nábojem, ztrátou krve klesl. (»Čechc, 8. dubna 1915.)
V bitvě u Plavy na Soči vštěpoval svým dobrým Dalmatincům
hrdinnou zmužilost a nadchnul je k boji divisijní farář Lovrič.
(:Čechc, 23. července 1915)
V bojích na Sanu bylo slyšeti srdcervoucí volání o pomoc
zraněného, který bez pomoci zůstal ležeti vnekryté prostoře před
nepřátelským postavením. O tom dozvěděl se též statečný polní
duchovní Desiderius Lukáts, přidělený pěšímu pluku č. 26. Bez
dlouhého rozmýšlení přebrodil řeku, přitlačen těsně k zemi plížil
se opatrně a nepozorovaně po kolenou, až se dostal ke zraně
nému, jemuž poskytl útěchy a občerstvení, vyřídil pozdrav od
milých druhův a naplnil srdce jeho sílící nadějí, že za tmy při
jdou jeho druhové a vysvobodí jej z tohoto zlého postavení.
(>Čechc, 21.. září 1915.)
Když Rusové obsadili polskou obec Skřidlnu, farář P. Ga—

wroňski neopustil ovčince svého, ale zůstal na místě a ve chvílích
nejhorších, nedbaje deště kulí a zuřící bitvy, šel zaopatřit umíra
jícího důstojníka rakouského, tak že osoba jeho vzbuzovalau Rusů
velikou úctu. (oČechc, 14. ledna 1915.)
Rádce duchovní.

24
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Když Rusové vtrhli do Krosna, zůstal tam věrně při svém
stádci městský farář Koleňski, jenž ze všech sil, jak mohl, staral
se, aby obyvatelstvu se nestala žádná křivda. (»Čech:, 13 /llI. 1915.)
Římsko—katolický farář v Bojanech, Jakub Cwynarski, 721etý
stařec, byl od Rusů brutálně ztýrán, poněvadž nechtěl dovoliti,
aby na věži chrámové umístěny byly strojní pušky. Ač větší část
katolického obyvatelstvazBojan prchla, neopustil zbylých oveček,
byt dnemi nocí svištěly granáty a šrapnely nad jeho hlavou. Ne
prosil o ušetření svého majetku, ale o zachování matrik a svého
zlatého záslužného kříže. Pak šel do chrámu Páně, opatřil nej
světější Svátost, zhasl věčné světlo a odevzdán do vůle boží dal
se odvléci do Kamience Podolského. (»Cechc, 2; července 1915.)
V Gorlici vládli Rusové přes šest měsíců. Uřad starosty vy
konával po celý ten čas P. Svejkovski, katecheta gymnasia, který
získal si dokonce i u Rusů velikou úctu va lidu prokázal neoce
nitelné služby, bráně jej před křivdou. (»Cechc, 16. května 1915.)
Koncem března 1915 zemřel ve Lvově v ruské vojenské ne
mocnini P. Eduard Ianicki, farář z ]edlicze, stařec 77letý, oběť
tajné ruské policie. Pro podezření, že přechovává značné množství
zbranía jako čestný president polské legie byl ve svém působišti
v ]edlicze zatčen a vlečen pěšky ža větru a plískanice 98 kilo
metrů cesty do Lvova, kde potom na zápal plic dotrpěl. (»Cechc,
25. července

1915.)

_

V bitvě u Lvova padl polní kurát Valentin Rozmann, když
se ujal těžce raněného vojína. Byl střelen do srdce nepřátelskou
kulí při vykonávání díla milosrdenství. (Dle »Grazer Volksblattc
_ »Čech:, 13. září 1914.)
Dr. theologie Schwannel, kněz diecese litoměřické, padl na
bojišti.

_

_ _

Polní kurátv záloze Stěpán Grabenschwciger z diecese svato
hypolitské, zemřel na úplavici.

_

Řecko-katolický polní kurát Felix Sčurko ze Stanislavi ze
mřel na choleru. (»Čech:, 17. ledna 1915.)
Polní kurát Josef Hlavsa, farář z Chomutic v Čechách, byl
v Mor. Ostravě dne 18. března 1915 zachvácen zánětemvplic a
chrlením krve, kterému ve krátké chvíli podlehl. (»Cechf,
25. března 1915.)

Šlechetný biskup linecký dr. Rudolf Hittmair konal samari—
tánské služby ve vojenských nemocnicích, asistoval při operacích,
zvedal a odnášel nemocné s nosítek do postelí. Navštívil také
oddělení nemocných s nakažlivými nemocemi, onemocněl skvr
nitým tyfem, kteréžto nákaze podlehl 5. března 1915. Jeho Veli
čenstvo ráčil naříditi, aby mu'v lineckém dómě postaven byl
pomník. (»Čechc, 6., 9. března a 3. dubna 1915.)
Drazí bratří! Slyšeli jste z uvedených příkladů, jak dobrým
pastýřem je katolický kněz. Za spásu svých oveček jest ochoten
dáti i zivot. A přece za našich dnů bývá posmíván, tupen a pro
následován. Čest jeho bývá všelijak hanobena, jen aby zbaven byl
vážnosti a důvěry před svým srádem. Nepřátelé jednají tu podle
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Písma sv.: »Bíti budem pastýře a rozprcbnou se ovce stádac.
(Mat. 26, Bl.) Ale, drazí, kněze to neodstraší, on nepovolí. Ten.
jehož kolébka stála tam, kde stála vaše, vás neopustí, on při vás
vytrvá. Proto,vPánu milovaní, poznejte, kdo svámi dobře smýšlí.
Slyšte jako dobré a poslušné ovečky vždy hlas pastýře svého,
nebot on vás vede bezpečně tímto životem.
iďte se radou sv.
Pavla: »Poslušni buďte správců svých a buďte jim poddání: onit
zajisté bdějí (nad vámi) jako ti, již mají počet vydati za duše
vašem (k Žid. 13, 17). Odvraťte se od škůdců, nepopřávejte
sluchu vlkům hltavým a naleznete v tomto životě pro své duše
pokoj a spokojenost, pojistíte si šťastnou smrt a jednou věčnou
blaženost. Amen.
Frant. Zeman.

Neděle třetí po velikonoci.
»Maličkm v životě lidském.
»Maličko a již neuzříte mne.<
(jan 16, 16.)

»Maličko a již neuzříte mne.< Slovy těmito naznačen osud,
kterému vše na světě je podrobeno. Osudu tomu podléhá příroda,
osudu tomu nevyhne se člověk, tomuto řádu i sám Syn boží,
vzav člověčenství na se, se podrobil. »Maličko a již neuzříte mne,:
tak praví (Kristus Pán) svým učedníkům. Tomuto osudu podroben
každý z nás — i každý z nás o sobě může pronésti: »Maličko
a již neuzříte mne — za krátko uvadnerne, zhyneme, padneme.:
Tak učí nás zkušenost. A přece žijeme, jednáme tak, jako
bychom toho nevěděli, nepozorovali. Zemřeme, víme to určitě,
jako to věděli všichni, kteří před námi žili, víme a věříme, že po

smrti bude soud, na kterém rozhodnut bude život náš věčný,
buď život radosti, buď život věčného bolu — a přece žijeme,
jako bychom nic o tom nevěděli, nic nevěřili.
Smrt — jediné okamžení — ale jaké důležitosti. V tomto
okamžení'oddělí se duše od těla a ocitne se na věčnosti a o té
věčnosti rozhodlo jediné »maličko-r — smrt. »Kam dřevo padne,
ať na stranu půlnoční neb polední, tam zůstane ležetic praví již
Písmo sv. Padne však na tu stranu, na kterou se klonilo, když
je podetínali. A tak i ty, křesťane, chceš-li se ocitnouti na straně
věčné spásy, musíš již v životě svém na tu stranu se kloniti,
o spásu svoji pečovati. Bohužel tak lehkomyslnými jsme — se
smrtí, věčností, nebem, peklem jako s titěrnou maličkostí si
zahráváme.
Maličko, maličko jest život tvůj. :]ako krůpěj vody mořské
a jako zrno písku, tak skrovná jsou leta ve dni věku,: praví
moudrý Sirach (18, 8). »Tisíc let před očima tvýma, jako den
včerejší, který pominul,: dí žalmista Páně. Čím krůpěj vody proti
*
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moři, čím zrno písku proti poušti, tím je tisíc let proti věč
nosti — maličko, nic. Nuže, a o tisíci letech nemožno mluviti
u věku lidském, ani o stu ne; vždyt kolik je tu na světě těch,
kteří se narodili před 90, 80 lety? Veliká většina z nich je už
prach a popel. I kdyby člověk dosáhl věku Methusalemova, který
žil 969 let, přece vše to je »maličkm u porovnání s věčností.
»MaličkOc je život tvůj, kratinký život vezdejší, ve kterém posta
rati se máš o život věčný. Proto vzácné každé okamžení jehol
Sv. Johanna Františka de Chantal každou práci obětovala Bohu
a neúnavně dbala všech skutků dobrých, které jí možny byly.
Když se ji kdosi tázal, proč je tak horlivá, odpověděla: »Kdybych
i minutu času ztratila, aniž bych jí použila k dobrému, poklá
dala bych si to za krádež spáchanou samou na sobě.: Nemyl
sel Cas plyne rychle, jako horská bystřina v před se žene, ani
se nenadáme a přiblíží se konec života. Či víš, jak dlouho pout
ti Prozřetelnost božská vyměřila? snad již zítra tě povolá. Pak
marno bude volati: »O kéž jsem života svéhovlépe použil, kéž
jsem pamatoval více na smrt, na věčnostlc »Zivot člověka je
krátký a i ta krátkost je nejista,< praví sv. Augustin.
jsi mlád, zdráv, silen? Chlubíš, vynášíš se tím? Pak věru
nerozumný člověk jsi. Malíčko, to tam mládí, síla, zdraví, krása —
a tebe více nebude. Viz toho sbrbaného starce, stařenu — druhdy
oko plné žáru, ohně, vyhaslé, tvář kdysi hladká, nyní plna vrásek,
údy jindy železné, slabostí se třesou, tělo bujné kloní se ke

hrobu _ trvalo to maličko, vše pryč a pryč zůstane. Tak stane
se i stebou. Vykládá se o sv. Alžbětě, když byla ještě mladou
dívkou, že se jí kdysi družky její chlubily nádherným šatem
a klenoty. Mladistvá Alžběta vyzvala je na procházku. Vedla je
na hřbitov a tu jim pravila: Hle, ti mrtví, kteří zde odpočívají,
bývali také mladí, jako my jsme. Nám se stane, jako jim už se
stalo. A proto, nač bychom svou radost hledaly u věcech mar
nivých; hledejme ji raději u Boha.
jsi bohat, ctěn a vážen? Na majetku a zevnějším lesku za
kládáš si? Kristus Pán vykládal kdysi o bohatci, který odíval se
v šarlat a kment, a na každý den hodoval skvostné. jaký však
byl konec jeho? >Umřel bohatec a pohřben je v peklec, praví
Kristus Pán. Maličko trvalo jeho bohatství zde na světě. A o jiném
bohatci vykládá Kristus Pán. Měl mnoho statku a neměl ani místa,
kam by shromáždil úrody své. I řekl: Toto učiním: sbořím sto
doly své a nadělám větších a tu shromáždím všecky věci, které
se mi urodily i zboží svá, a dím duši své: Duše, máš mnoho
zboží složeného na mnohá léta; odpočívej, jez, pij a hoduj. I řekl
jemu Bůh: Blázne, této noci požádají duše tvé od tebe, to pak,
co jsi připravil, čí bude? »Neskládejte sobě pokladů na zemi,
které rez a mol kazí a zloději vykopávají a kradouc, napomíná
Spasitel, ale skládejte sobě poklady v nebi, které ani rez ani mol
nekazí a zloději nevykopávají a nekradou<. Všecka sláva polní tráva,
trvá jen maličko. Dnes někoho oslavují a zítra již ho zapuzují.
jak výstražný příklad toho máme v životě samého ježíše Krista!
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O květné neděli 5 velikou slávou zástupové uvádí Ježíše do Jeru
salema, na cestu mu sypou kvítí a volají: Hosanna a o několik
dní později titíž zástupové stejně hlučně volají stejně hrozné:
Ukřižuj ho!
Bláhový! Maličko a ztratíš vše, vše pravím. Ano, zajdi si na
to svaté pole, jdi od hrobu ke hrobu, nalezneš tam boháče, na
lezneš tam osoby druhdy slávou světskou se opájející —a dnes?
Stačí jim ten úzký hrob. Maličko to trvalo. Tak stane se i tobě.
Maličko, zemřeš, opustíš vše a spokojiti se musíš úzkou rakví,
úzkým hrobem. Když Filip III., král španělský, umíral, pravil
svému zpovědníkovi: O já nešťastný člověk! Co mi to prospěje,
že přes 20 "let panoval jsem nad dvanácti královstvími, když na
věčnosti, kam se nyní ubírám, všecky ty koruny nic neplatí?
O, kdybych byl po dvacet let jako chudý poustevník Bohu sloužil,
jak pokorněji a bezpečněji bych nyní umírallg Znám je v dějinách
smutný osud lydického krále Kroesa, největšího boháče tehdej
šího světa. Přemožen od perského krále Cyra, odsouzen k smrti
na hranici. Když pak na hranici již stál, dvakráte bolně zvolal:
»ó Solone, ó Solone |< Byl Solon mudrc, který velmi často va
roval Kroesa, by nespoléhal příliš na své štěstí a statky pozemské.
V té poslední chvíli vzpomíná pak nešťastný král slov mudrco—
vých. A podobně děje se mnohému a mnohému z nás. Duše své
nedbá po celý život, marno vše napomínání a varování. Ocitne
se pak na lůžku smrtelném — a pak úpěnlivé volání zní z lože
posledního: »ó Ježíši, ó můj Ježíši! Kéž bych byl dříve hlasu
tvého dbal, kéž bych byl tě dříve poslouchal<.Praví sv. Ambrož:
»Jak by mohlo co ve světě stálosti míti, když i celý svět stálosti
nemác.
Spasitele spatřujeme vyobrazeného často jako dítko, chlapce,
učitele, divotvorce, dobrého pastýřeap.,nejčastěji však umírajícího
na kříži. A proč ? Poněvadž nejvznešenějším jeví se nám tu Kristus
ve svém utrpení. A vždy duše zbožná poklekne spíše před Spa
sitelem ukřižovaným, než vzkříšeným. Utrpení Kristovo jímá mocně
duši lidskou. I apoštolům svým utrpení předpovídá Mistr jejich:
»Pravím vám, že budete kvíleti a plakatic. A věru kvíleli apošto
lové. Byli pronásledováni, žalářováni, mučeni.
ím se těšili svatí .
apoštolové v nejbroznějších mukách? Těšili se slovem maličko.
Maličko a sejdeme se s Pánem.
Nejmilejší! Svět je slzavým údolím, my vyhnaní synové Evy.
Ani se člověk nenadáa již snese se nad hlavou jeho bouře utrpení
a hrom bolu v duši zaburácí. Každý člověk, ať král nebo pod
daný, at boháč či žebrák někdy kvílí a pláče, každému slzy jsou

souzeny. Kde hledat útěchy? Kdo nás potěšívbolu a zármutku?
»Maličkm — maličko a utrpení našemu bude konec.
Když anglický biskup Fischer, vetcbý kmet, v době pronásle
dování katolíků pro víru svou na smrt odsouzen, na popravu byl
veden, kráčel, opíraje se o berlu. Když však přišel ke stupňům
lešení, na kterém měl býti stat, odhodil berlu a zvolal: »Nuže,
nohy, konejte svou povinnost, již nemáte daleko k cíli:. Podobně
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i my, nejmilejší. Když snad mysl naše pod tíhou svízelů života
'vezdejšího klesá, dodávejme si zmužilosti: Snášej, trp a nereptej,
vždyť to bude trvati maličko — maličko a dojdeš k cíli, získáš
nevýslovnou, nekonečnou slávu a radost.
Toť několik pravd ze slova maličko pro život náš plynoucích.
Maličko trvá život náš, proto svědomitě ho užívejme, vynakládajíce
každý okamžik, bychom si pilně seli pro život věčný. Maličko —
smrt překvapí nás, zhyne krása, sláva a vše, co svým nazýváme,
zde zanecbáme — úzký stačí nám hrob. Maličko na tomto světě
si potrpíme, s Kristem-li však trpěti budeme, pak radovati se bude
na věčnosti srdce naše a radosti té žádný neodejme od nás. Amen.
Frant. Čec/z.

ĚŠÉĚ
Co jest po smrti?
Cyklus duchovních řeči se zřetelem ke spiritismu. — Napsal a přednášel
dr. Josef Cihák.

Neděle prvá po velikonoci.
I.

Jest život po smrti?
Zivot a smrt obklopuje nás, milí přátelé, všude, ze života
těší se celá příroda. žíti a šťastné žíti, přeje si každý člověk;
ale v tuto radost ze života jako temný stín se vkrádá obraz smrti,
teskně znamenáme, že život má v sobě zárodek smrti, že radost
a štěstí života tak rychle vystřídá zármutek a smrt. Není divu,
že prcháme před smrtí, že nemůžeme se spřáteliti s myšlenkou,
že naše bytost by celá tak záhy zcela zanikla, že i duchovní

stránka naší bytosti by zahynula.
lověk přirozeně touží po nesmrtelnosti, neodolatelně bledá
známky života po smrti, jeho zvědavost chce též nahlédnouti do
života duchů bez těl, do života po smrti. Pohan

má své před—

stavy o tomto posmrtném životě, moderní duchař spokojuje se
projevy světa duchovního ve hmotném, křesťan pevně věří zje
vení božímu o životě záhrobním, a skeptik nedůvěřivě se táže:
:jak nabudu přesvědčení, že jest po smrti život, a jaký život
očekává mne po smrti?:
Těmto otázkám chceme věnovati svou pozornost. Vždyť
utrpení Páně a Velký pátek nás pamatují živě na nutnost smrti
a radostné vzkříšení Spasitelovo, jeho projevy apoštolům, jeho
vznešený nový život a oslava nevyvratně nám hlásají život nový
po smrti. V naší vážné době není snad rodiny, kde by se ne
vzpominalo někoho zemřelého, jak rádi tedy všichni budeme roz
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jímati o životě po smrti. Podle svých slabých sil chci vám, milí
posluchači, v těchto přednáškách nastíniti, co lidská mysl o ži
votě po smrti si zbudovala, chci vás upozorniti na hlas boží
v této otázce a tak utvořiti vám obraz křesťanského názoru o ži
votě našem po smrti. Prosím o vaší trpělivou pozornost a prosím
našeho ukřižovaného a vzkříseného Spasitele, aby svou osvěžující
milostí nás provázel v našem rozjímání.

Pojednání.
Jest život po smrti či končí smrtí všechno?
Přátelé! Jest pravda, že smrtí končí se život náš pozemský,
hyne tělo a s ním jeho krása, jeho pýcha i tělesné žádosti; smrtí
ovšem loučí se člověk se vším, co ho těšilo nebo trápilo, přestá
vají pozemské radosti i tělesná utrpení. Avšak smrtí nezaniká
člověk celý, nerozpadá se jako rostlina nebo zvíře, člověk umírá
tělem pouze, duch jeho však trvá, žije samostatně dále. Tuto
pravdu, nesmrtelnost lidské duše, hlásá celé pokolení lidské, jak
podání lidové, tak i přední myslitelé lidstva, tuto pravdu takřka
experimentálně zdají se potvrzovati jevy spiritistické, tato pravda
jest obsažena určitě a neomylně ve zjevení božím, nesmrtelnost
jest rozumovým i citovým postulátem lidské přirozenosti. Vši
mněme si zběžně těchto důvodů pro nesmrtelnost duše lidské.
O nesmrtelnosti duše lidské a věčném jejím životě jsou pře
svědčeni všichni národové. jejich literatura i umění, jejich způsob
pohřbívání i úcta zemřelých jsou toho jasným dokladem. Baby
loňané a Assyřané věřili v život po smrti buď v podsvětí neb
v sídle blažených. Mezi zbytky jejich kultury nalézá se též mo
dlitba za zemřelého, aby jeho duše přišla do sídla blažených.
Balsamování mrtvol, u Egypťanů obecné, a pyramidské hroby
vysvětlujeme si jen vírou v nesmrtelnost. Indové domnívajíce se,
že duše zemřelých se stěhují a docházejí odměny nebo trestu,
věří v jejich individuálnou nesmrtelnost. japonský šintoismus
uznává taktéž nesmrtelnost a slaví svátek »návratu dušíc. Uiňané,
přívrženci vyznání Laotseova i Konfuciova, ctí své předky obětmi
a pokrmy. Řekové a Rímané věřili též v život po smrti, v místa
trestu nebo odměny po smrti. Germánští vojínové pohrdajíce
smrtí, na onom světě očekávali odměny. Víra Slovanů v nesmrtel
nost duší vyplývá z jejich bohů rodinných, jimiž byli duše jejich
předků. Rusové strachovali se za živa přijíti do zajetí, majíce za
to, že i po smrti otrok zůstane otrokem svého pána. Jest tedy
společný hlas všeho lidstva, že duše lidská neumírá, nýbrž že
žije po smrti buď v místech trestu nebo blaženosti. A není to
víra jen prostého lidu, stejně věří i přední jeho myslitelé, básníci
a Filosofové. Homérova Iliada vyznává život posmrtný, Ovidius
mluví o věčném životě, Horác prohlašuje »Non omnis moriara,
ne všecek zemru. Sokrates poučoval před svou smrtí své žáky
0 nesmrtelnosti duše, Platon ve Faidonu dokazuje ohnivými
slovy, že duše, která se obrací k čistému, božskému a nesmrtel
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nému, musí býti nesmrtelná; Cicero a Seneka věnují celé roz
pravy nesmrtelnosti lidské duše. S Ciceronem (Tusc. I. 16.) můžeme
říci: »Máme za to, podle souhlasu všech národů, že duše neumírají.c
Tuto velikou pravdu života, kterou tvůrce vložil v přirozenost
lidskou, potvrdil též nadpřirozeným svým zjevením. Ve Starém
zákoně jest víra tato jasně obsažena, i v Novém zákoně. Patri
archové národa israelského pokládali život pozemský za dobu
putování (I Mojž 47.) a smrt za shromáždění k lidu svému
(I. Mojž. 35). V knize Kazatel (12, 7.) pak výslovně čteme:
»Prach navrátí se do země, odkud byl, a duch navrátí se k Bohu,

který jej dal'.
V Novém zákoně prohlásil Spasitel náš určitě a jasně: »Ne
bojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duše zabíti nemohouc (Mat.
10, 28), kajícímu lotru pak: »dnes budeš se mnou v rájic (Luk.
23, 43.); a v příkladu o bohatci a chudém Lazarovi zjevil nám
nejen nesmrtelnost duše, nýbrž i mnohou pravdu ze života zá
hrobního.
Tak tedy dějiny lidstva i nadpřirozené zjevení boží doka
zuje, že po smrti jest život duše, že duše lidská neumírá. Tato
svědectví stačí člověku dobré vůle, stačí věřícímu křestanu; avšak
moderní duch jest duch pochybnosti, nevěry a positivní vědy;
moderní skeptik nevěří dějinám ani Bohu, uznává jen to, co vidí
neb o čem sám se může přesvědčíti; po smrti nikdo se prý ne
vrátil, tedy nesmrtelnost není dokázána. Těmto nevěřícím po
dává zdánlivý “důkaz nesmrtelnosti, tak zvaný spiritismus, nebcť
projevy spiritistické jsou prý makavým důkazem života po smrti.
a proto prý spiritismu náleží zásluha, že materialističtí nevěrci
uvěří v nesmrtelnost duše a v cenu života záhrobního.
Nemohu vám, milí přátelé, na tomto místě vykládati nauky
spiritismu, a také vás nechci unavovati líčením projevů spiritisti
ckých, naznačím jen tedy, zda těmito projevy nesmrtelnost duše
jest přímo dokazována.
Spiritismus se tak nazývá proto, že spiritus, t. j. duch nebo
duše zemřelých prý tu projevuje svou přítomnost. Neprojevuje
se však každému a kdekoliv, nýbrž jen v přítomnosti určitých
osob, tak zv. medií, kterážto media bývají často ženy, a říkají si
věštkyně nebo jasnovidky. Tato media sprostředkují prý styk
s duchy nebo s dušemi zemřelých; duchové pak projevují svou
přítomnost buď klepáním, nebo písmem, nebo mluví ústy media
věci neznámé, ano stanou se někdy i viditelnými a dají se též
fotografovati.
Tedy zemřelí prý vcházejí tu ve styk s námi, poznáváme je,
tedy důkaz. že život je po smrti.
Milí_přátelél Pro svou osobu vážím si všech badatelů du
chovního života-, ale projevy spiritismu nikterak mne nepřesvěd
čují o přítomnosti duší zemřelých a sdělím vám příčinu této
nevěry. Kde duch klepá nebo točí stolkem, nemám příčiny hle
dati ubohou duši, vždyt skoro ve všech takových případech
objevil se k tomu dostatečným drátek nebo jiný umělý pro
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středek, jímž medium zastávalo ducha. jestliže jiné medium píše
samovolně podivné věci,. nedivím se tomu pranic, vždyť psáti se
naučí každé dltě a fantasie žen jest též dosti vynalézavá. Když
snad duch je tak smělý a sám své oběti mluví, ano ji i proná
sleduje, nevidím v tom zjevu nic vyššího, než projev chorobného
stavu duševního, jak to experimentálně na sobě vyzkoušel prof.
Staudenmaier před několika roky.*) Kde ústy media mluví vy
volaná duše, musím se diviti, že po smrti tolik se naučila a tolik
zapomněla! jest to podivné, že ať přijde kterýkoliv duch k témuž
mediu, mluví každý podle téže pragmatiky, dělá tytéž chyby
proti duchu jazyka jako medium samo; tedy bud' medium mluví
a ne duchové, nebo všichni zemřelí se učí té řeči podle společné
gramatiky media. Tato zkušenost není snad můj výmysl. Lom
broso dal si vyvolati zemřelou matku, a tato oslovovala ho »Cesar,
Figlio mio-, ačkoliv za živa jako benátčanka vždy říkala »mio
Hola, což ovšem Eusapia, medium, si neuvědomila. A podobné
věci asi jsou dobře známy ipražským návštěvnicím věštkyň! Ale
duch se též ukázal a nechal se i fotografovati, tedy jsou to du
chové. Poznamenávám, že fotografování nebylo snadné ani laciné,
vždyť na př. francouzský fotograf Buguet musil zaplatiti 500 franků
pokuty za to, že obstarával uměle fotografie duchů. A mediem
Millerem vyvolaná dívka Betty objevila se v sedánce, ale byl
z ní cítiti příliš tabák, což nelze si vysvětliti jinak, než že bud
byl to Miller sám, nebo že mladé dámy také po smrti kouří.**)
Zkrátka projevy spiritistické nikterak _nedokazují přítomnost ze
mřelých; neboť buď jsou to podvody vyškolených medií nebo
subjektivní pathologické stavy, nebo snad působí tu a tam psycho
fysická síla dosud neprobádaná, konečně není vyloučeno, že někde
zasáhne i bytost duchová, ale pak není to rozhodně duše zemře
lého člověka, jak v příštích úvahách poznáme. A tudíž musíme
vyznati, že spiritismus nemůže nás přímo přesvědčiti o nesmrtel
nosti duše naší, může pouze vésti k uznání duchovních sil člo
věka, a tak nepřímo ukazovati k samostatné povaze lidské duše.**"')
Nesmrtelnost naši, prokázanou dějinami lidstva i zjevením
božím, dokazuje rozumová úvaha a hlas srdce našeho. Poslyštel.
Povaha naší duše musí býti taková, jaká 'jest její činnost, nebot
činnost následuje bytí.
Přední činností naší duše jest myšlení, proto o tom nejprve
uvažmel Hle, duch náš svým rozumem pojímá v sebe všechno,
nedá se omezovati časem ani prostorem. Duchem člověk rychle
přelétá pokolení minulá a jejich život, mžikem zalétá do budou
cnosti. spřádá smělé plány a předpovídá zjevy přírodní i osudy
národů. A v přítomnosti duše naše přijímá v sebe nejen obrazy
*) Staudenmaier: »Die Magie als experimentelle Naturwissenschaftc.
Lipsko 1912.
**) Viz dra Gutberleta: >Der gegenwártige Stand der spiritistischen
Bewegungc. Linec 1915.
_ "*) Podobně soudí Helbig: »Gibt es ein Fortleben nach dem Todeřc
Lipsko 1915.
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předmětů smyslných, nýbrž proniká k podstatě věcí, zpytuje ne
viditelné taje přírody, stopuje neznámé síly a z nich těží. Duchu
lidskému nestačí jen tato země, on vznáší se výše do říše hvězd
a harmonie vesmírové. Ano spěje ještě dále nad tělesa nebeská,
od viditelného k neviditelnému, od hmotnosti k duchovosti, od
bytostí konečných ke příčinějejich, k nekonečnému Bohu. A tento
duch lidský, který proniká k bytostem čistě duchovým, který
hmotné předměty duchově v sebe pojímá, sevšeobecňuje a po
řádá, ten sám mohl by býti hmotný, na pouhou látku omezen
a s jejím rozkladem zaniknouti? To jest nemožno, proto duše
lidská pro svou duchovost a na hmotě o bytí nezávislost musí
trvati i odloučená od hmotného těla, čili jest nesmrtelná. Tudíž
smrtí nekončí všechno, jest život po smrti, ovšem život nový,
život duše samotné.
Než zeptejme se ještě srdce svého, zda smrtí končí všechno
A z našeho srdce ozve se trojí hlas, hlas to touhy, bolu a ctnosti,
volající, že po smrti musí býti ještě život!
Hlas touhy! Toužíme po pravdě, ji hledáme, ale ta skoro
vždy zastřena nám stínem, často neodhalitelným — a my tou
žíme po poznání jejím. Naše srdce touží po vzájemnosti citů, ale
nenachází upokojení a po novém volá nffektu. Duch náš miluje
život, ale ten ztrácí se mu a musí toužili po novém životě.
Zkrátka duše naše tak nenasytná, tak vznešená a tak hluboká,
že na tomto světě nedochází úplného upokojení a touží po něm
v životě novém, posmrtném. A tato touha mohla by býti marná?
Zvířata nalézají zadostučinění svým pudům, a jediný člověk měl
by osud horší, nedošel by splnění tužeb svých? 0 nikoliv, jsme
příliš hrdi, než abychom se považovali za neštastnější než němá
tváři Naše touha musí býti splněna. A poněvadž na tomto světě
nedocházíme úplného npokojení touhy své, musí ji splniti ten,
kdo ji vložil v nitro naše, Bůh, v životě jiném, novém, po
smrtném.
Slyšme též hlas bolul Kdo neznal by tohoto hlasu? Kdo žil
dosud bez bolu? A jestliže trpěl, cítil, jak bol jej učí nazírati na
svět, utrpení čistilo jeho ducha a vedlo jej k poznání a ocenění
naděje; naděje v život budoucí, naděje v život odplaty sílila ho
v bolu. Krásně tento hlas bolu vystihuje francouzský spisovatel
Bougaud slovy: »Vše, co mne těšilo, ztraceno; vše, co jsem mi
loval, mrtvo; vše, po čem jsem toužil, rozplynulo se jako voda
v mých rukách: nezbylo mi nic z blahých tužeb. Ale zbylo mi
aspoň mé srdce, a já cítil jsem dobře, jak bol tříbí je, je zdobí
a zdokonaluje; těšil jsem se, že srdce mé, bolem vytříbené, hod
ným bude Boha, jenž je očekává po smrti. A vy mi chcete říci,
že mě srdce nedosáhne blaha v Bohu, že zahyne smrtí tělesnou
jako vše pozemské? O, to není pravda, nesmí duše má zaniknouti,
srdce mé bolem sklíčené tomu odporuje, po smrti musí duše má
k Bohu svémulc
A konečně z nitra lidského hlásí se o slovo ctnost spravedl
nostil Pozorujme svět! Všude neřest a bezbožnost, zlým dobře
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se vede, spravedliví trpí. ctnost vysmívána. Na zemi marně hledám
úplné spravedlnosti; a jestliže smrtí končí vše, pak zločiny zů
stanou na vždy bez trestu, ctnosti na vždy bez odměny? Pro
tajného na př. vraha a jeho nevinnou obět stejná má býti spra
vedlnost, t. j. smrtí vše ukončiti, a nevinnost nechati potupenu
a zločin bez trestu? O, něco takového rozum lidský připustiti
nesmí!
Nuže jest možno, aby smrtí končilo vše? Není života po
smrti? Musíme vyznati. ješt život posmrtný, život odplaty neb
trestu, to nám hlásá Bůh nejen skrze zjevení nadpřirozené, nýbrž
to vložil do duše samé, jejíž rozum a touhy vzpírají se zániku
a hlásají spíše, že smrtí teprve otevře se nám život pravý.
A proto my věříme a jsme přesvědčeni, že prach jsme a v prach
se obrátíme, pokud těla se týká, ale věříme též. že duše naše
nesmrtelná a pro život věčně blažený stvořena. O této víře řekl
již Seneka (De senect. c. 24.): »Je-li víra má v nesmrtelnost duše
pouhý klam, jest to klam sladký a pokud žiji, nechci, aby mi
jej někdo bralc. Ano, víra v nesmrtelnost duše nás blaží, jest
zdrojem vnitřního klidu, toto přesvědčení sílí nás v bolu, tato
víra pobádá nás k životu ctnostnému, v tomto přesvědčení spa
třujeme základ svého štěstí a proto nedáme si je vzíti nikdy
a nikým; v této víře chceme žíti i tělesně umírati. Amen.

Neděle druhá po velikonoci.
II.

Život duše odloučené od těla.
»Půjde člověk do domu věčnosti své.
(Kazatel 12, S.)

Tklivý hlas zvonku hlásá bolestnou zprávu o odchodu člena
společnosti lidské 5 tohoto světa. Před krátkou dobou bylo by
oko naše spatřilo v nočním tichu temné světlov příbytku, kde
právě dokonávala poslední boj pozemský duše celé rodiny, sta
rostlivá matka. Láska k ní shromáždila u jejího lože celou ro
dinu; a byli bychom spatřili, jak zdvihá třesoucí se “ruku a se
slzou v oku žehná klečícím svým dítkám; a tu tichý pláč dítek svědčí
vám, jak bolným je okamžik odchodu s tohoto světa. A hlas zvonku
již hlásá všem, žo duše matky té odešla do domu věčnosti své.
Půjde člověk do domu věčnosti svél
Před námi leží chladnoucí tělo milované matky, a my plni
bolu, ale zároveň i naděje, věříme, že duch matky té nezahynul,
nýbrž odloučil se jen od těla svého. A tu maně ptáme se:
» matko drahá, která's jen na nás myslela, nyní zapomeneš
na nás úplně? Tvá láska nebude již blažiti nás? Budeme tě
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moci ještě spatřiti, když tělo tvé pod zeleným trávníkem práchni
věti bude?: jak toužíme po odpovědi na tyto otázky! A odpo
vědi má se nám dostati dnes, pokud ovšem chápati smíme tajemství
záhrobní.
Dnes obracíme se k tobě, Matko boží bolestná, vzpomeň, jak
loučila jsi se se svým synem a po tři dny jen na něho myslila,
vypros nám osvícení a útěchy v životě našem.
Přátelé milíl Minulou neděli poukázal jsem na to, že všichni
národové i jednotlivci věří, že smrtí nekončí vše, že duše žije
dále. Ale jak? 1 zde lidstvo musilo vybudovati si názor a před
stavu života duše odloučené od těla. Ovšem duch lidský nedovede
přímo chápati věcí duchovýcb a proto nemůže představiti si ne

hmotného ducha; a proto odívá jej ve hmotu jemnou, stínu
podobnou. Tak předvádějí nám názory Řeků a Římanů zemřelé
jako stíny, obrysy těl jsou patrny, ale chce—li je kdo objati,
prázdný stín shledává. Tedy dle pohanských názorů duch ze
mřelých nemá těla jako my, ale přece jakýsi stín. A podobně
vykládá spiritismus, že duch má jakousi látku polohmotnou, či
tmel, zvanou perispirit; aneb jak okultismus hlásá, že má duch
jakýsi zvláštní nervový Huid, zvaný též tělem hvězdným či astrál
ním. A tak člověk se skládá dle těchto nauk ze tří částí: těla
fysického, těla astrálního a ducha. Pomocí tohoto těla astrálního
se může spojiti duch s tělem a s vámi obcovati. A dále hlásá
pozdější nauka pohanská, že duchů mnoho předstvořených, že
duch v těle za trest & po smrti znovu se bude musiti vtěliti; to
je učení o metempsychose nebo reinkarnaci, jež v Indii má svůj
původ a spiritismem a theosoíií přichází k nám.
A co praví nám naše víra katolická? ó jak vznešená a dů
sledná naše nauka! Filosofie křesťanská nás učí, že duše není ně
jakým pouhým motorem těla, nýbrž že duše jest podstatnou
formou těla, z níž prýští veškerý život člověka, vegetativní, sensi
tivní i intellektuální; tělo lidské a duše lidská tvoří jednu bytost,
osobu lidskou s jedním vědomím a cítěním: mezi duší a tělem
není prostředníka a býti nemůže, nebot pak by byli dva a ne
jedna osoba lidská. A tudíž nechceme—lirušiti přirozenost lidskou
a jednotu svého vědomí, nemůžeme připustiti nějaký perispirit.
Duše tedy odloučivší se od těla, nemá více nic tělesného. hmot
ného, nemá stínu, nemůžeme si ani představiti, jak vypadá. Takto
od těla odloučená duše zůstává prosta těla, ale zůstává stále
touž duší,“ která oživovala své tělo, a k tomuto tělu zachovává
vztah, v něm opět se objeví při všeobecném vzkříšení v den
soudný; a Bůh, jako stvořil tuto duši pro toto tělo a vtom
okamžiku, kdy tělo jí oživil, tak Bůh má nyní duši mimo tělo
dlicí ve své moci, může jí dovoliti .neb poručiti, aby s tělem se
spojila, jako učinil Pán ]ežíš s mrtvým Lazarem a mládencem
naimským. Bez vůle boží však jest duši nemožno spojiti se s tělem
a ukázati se lidem.
Týž Bůh všemohoucí spojí v den poslední duši s tělem, aby
pak ve věčném spojení se radovali nebo trápili. A jestliže ne
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může duše spojiti se s tělem svým bez vůle boží, tím méně může
se státi duší jiného těla, čili nemůže znovu se vtěliti. A tak přá
telé milí, věda náboženská, podepřená vývody filosofie křesťanské
vám hlásá, že není žádného perispiritu ani stěhování duší, nýbrž
že duch náš nesmrtelný spěje přímo ke svému tvůrci, Bohu, aby
v něm spočinul, jeho vůli se podrobil. A proto marné volání
a citování duchů, marně voláte, mrtvých se nedovoláte.
Duše odloučená od těla, zbavená smyslů, má pak nějakou
činnost či spíše podobá se stav její bezvědomému spánku? Má
vědomí, či ne? A má li, vědomí něčeho, jaké jest toto vědomí,
ví o tom, co u nás se koná?
Dle bájesloví pohanského, na př. řeckého, duše přicházejí do
říše mrtvých, do podsvětí, pijí z řeky zapomenutí a pak nevědí
o světě, který opustily. A když se stíny jejich napijí krve, na př.
berana neb černé ovce, opět se pamatují a poznávají své známé
na zemi. je zde patrna myšlenka, že duše žijí a mají vědomí
i činnost svou vlastní, podsvětní, ale o zemi nemají zpráv. A spi
ritismus? Vše mísí, jeden duch hlásá jakéSi momentánní bezvědomí,
rozpomínání se, jiný úplně jasné vědomí, jiný poznává vše, když
vtělen, jiný marně se rozpomíná. A tedy, co je zde pravdou?
Vizme především, jak vše poznáváme na tomto světě. ]enom po
mocí smyslů! Vidíme předměty, jich obrazy vznikají v naší duši
a představy předmětů trvají pak i když předmět zmizel. Kolik před
stav, ideí pojala v sebe již duše našel Snad mnoho' a mnoho jsme
zase zapomněli, ale že přec v duši idee nezmizely, dokazuje nám
spánek, v němž vynořUjí se často představy dávno neuvědomělé.
A tato činnost není již tak závislá na smyslech, ano. čím smysly slabší,
tím zdá se život ideový duševní bohatství. A tak ve stáří často
rozpomínáme se a uvědomujeme si věciz mládí mnohem jasněji
než ve věku mužném. Na příklad v nejvyšším stáří a téměř před
smrtí geniové lidstva pracují duševně jako mladíci. Tak Plato,
jenž krátce před smrtí dva hluboké dialogy -—Timáus a Zákony
— sepsal; Sofokles, jenž ve vysokém stáří zanechal lidstvu ne
smrtelné dílo — Oidipa na Kolonu — Leibnitz, jenž mnoho
strannou činnost ducha podržel až do konce; kníže Talleyrand,
jenž jako 831etý stařec několik neděl před smrtí měl v akademii
jednu z nejskvělejších svých řečí; Lev XIII., jenž ve svých de
vadesáti letech budil obdiv u státníků svou duševní bystrostí;
tito a jiní mnozí jsou nám dokladem, že duch a jeho činnost
s vadnoucím a hynoucím tělem nemusí stárnouti a umírati. Tyto
případy z denního života nám dokazují, že čím méně duch je
poután smyslností, čím soustředěnější je mysl a obrácena k "du—
chovním věcem, tim volněji a rozsáhleji duch pracuje, a tak
mnohdy v hodině smrti člověk nejlépe chápe to, v čem dlouho
pracoval, má nejlepší poznání duchovní. Abych jediný příklad
uvedl: Móhler bezprostředně před smrtí svou, kdy tělo téměř
chladlo, pln radostného úžasu spíná ruce a volá: >Ach nyní to
vím. nyní to vidím; nyní chtěl bych knihu napsatia. Co z toho
plyne?
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Milí křesťanél Jestliže duch ještě omezen tělem, “vyvíjí čin
nost neodvisle od smyslů, činnost jasnější, pak i po odloučení
se od smyslů a těla zůstane v činnosti své duševní, jeho vědomí
se nezničí, naopak vyjasní a zdokonalí.
Duše tedy po smrti neztrácí vědomí každé, ale ovšem její
činnost musí býti jiná než zde na zemi. Zde na zemi každé naše
poznání děje se na základě poznání smyslového; duše po smrti
poznává způsobem duchů, bez smyslů; poznání nadpozemské,
ducha, není tedy prostřednictvím smyslů, není spojeno s námahou
myšlení a tvoření ideí a soudů, nýbrž je poznání nadsmyslné,
bezprostřední, nazíravé, okamžité, bez doby přemýšlení. A proto
poznání to rychlé, jasné, dokonalejší, rozsáhlejší. Duše takto uvol
něná, od těla nezávislá poznává především bezprostředně a jasně
sebe samu, svou bytnost, své schopnosti, celý svůj duchovní život;
poznává nejen sebe, nýbrž i ostatní tvory duchové a svůj poměr
k nim; poznává ostatní duše zemřelých a s nimi se dorozumívá,
poznává duchy pouhé, anděle, ale poněvadž jejich přirozenost je
vyšší, než duše lidské, poznává je méně dokonale; poznává čá
. stečně i Boha samého. Tudíž duchový svět otvírá se duši naší
po smrti, ten poznává, poznávajíc bezprostředně sebe samu a svůj
poměr k duchovým bytostem. Ale věci tělesné, předměty tohoto
světa? Tyto poznává jen pomocí smyslů a duchovních idei, ne
majíc po smrti smyslů uchovává. ve svém nitru idee získané, ne
zapomíná ničeh'o, ale poznává pak pomocí zvláštního světla, které
jí Bůh přirozeně dává.
A tu tažeme se: »Vědí zemřelí o nás zde, vědí ze svého
vlastního, přirozeného poznání otom, co u nás se děje, slyší naše
hlasy? O tomto poznání přesně nevíme. Ale není pochyby, že
Laždá duše má jakési neurčité poznání a neúplné o tomto světě,
zachovává jasné vzpomínky na svůj minulý život, a tudíž jistě též
myslí na pozůstalé jako my na zemřelé. Ale my při tom nevíme,
co nyní milovaná duše koná, a zemřelí vědí, co my konáme?
O této věci nerozhodla církev sv. ničeho. Sv. Řehoř vykládá:
nAndělé vědí, co se ve světě děje, duše zemřelých bez těla jsou
pak jako andělé, tedy chápají jako andělé, a tudíž vidí a vědí,
co se ve světě děje:.
Avšak sv. Augustin (de cura gerenda pro mortuis) to popírá
a tvrdí, že duše nevědí, co právě na světě se děje; sv. Tomáš
Aquinský (S. Tbeol. I. qu. 89. a. 2.) rovněž přidržuje se sv. Augu
stina a na základě písma samého (]ob 14, Zl.) dokazuje, že tyto
duše přirozeným způsobem poznávání nevědí, co právě na zemi
se děje. Ale všichni připouštějí, že duše mohou se o tom dověděti
buď od andělů, nebo od duší přicházejících z tohoto světa, neb
pomocí boží, Zdá se tedy, že duše jinak chápou než andělé, ne
vědí to, co andělé, a nevědí, co u nás se děje, nechce-Ii tomu
Bůh. Z toho následuje pro nás dvojí důležité naučení: ty duše
vědí mnoho o světě již svou přirozenou mocí poznávací, vzpomí
nají na nás, a andělé i Bůh sám jistě je informují o tom, jak se
zde daří jejich drahým; a tedy můžeme s plnou důvěrou obraceti
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se k zemřelým a býti jisti, že s námi jsou spojení, o nás vědí.
Ale na druhé straně Bůh zakázal volati duše zemřelých na svět,
proto ani Bůh ani andělé nebudou je posílati, když je někdo
volá proti vůli boží, duše pak samy nevědí, že je někdo právě
volá, a proto marně spiritista mrtvé volá, duší zemřelých se nikdy
nedovolá; a když zdá se zemřelý přijíti a mluviti s námi, není
to on, je to klam nebo někdo jiný.
Než jest ještě otázka: Vy duše drahé, které jste nás na onen
svět předešly, a jež o nás víte, na nás vzpomínáte a o našem
jednání jste poučovány, máte zájem o nás, milujete dosud své
matky, své děti osiřelé? ó přátelé milí, kdo pochyboval by o tom,
že duše matky vzpomíná osiřelých dítek s láskou a něhou? Trvá-li
vědění, tím spíše trvá po smrti láska; duše zemřelých mají zájem
o nás, jsou s námi ve spojení lásky, těší se na shledání s námi.
A proto neplačme jako ti, kteří nemají naděje, milujme své ze—
mřelé jako živé, vždyt i oni milují nás. Sv. Bernard .želí smrti
milovaného bratra a takto volá: »Proč měli jsme se tolik rádi
a musili se "loučitiř Jak tvrdý to osud, ale jen pro mne, ne pro
tebe. Vždyť ty, milý bratře, za mne nalezl jsi mnoho milejšlch
druhů, ale já? Co zbývá mně bez tebe? Než, chtěl bych věděti,
jak se mnou cítíš, zda zbyla ti jediná vzpomínka v srdci na opu
štěného na zemi. O tvá láska ke mně jistě ani tam u Boha ne
vyhasla, láska nezaniká nikdy. Jsem jist, že mne stále nosíš ve
svém duchuc.

Přátelé! Láska tedy neumírá; naši zemřelí milují nás & sta
rají se o své milé, jak jim to Bůh dovoluje. A co praví spiri
tismus? Praví, že hlásá jen dobro a lásku, že prý jsou to duše
zemřelých, které se starají o své drahé. Nevidíte zde klam
egoismu? Ve spiritismu duchové starají se jen o ty, kteří je vo
lají, ať jsou příbuzní nebo ne, sami nepřicházejí, a tedy ukazují
pýchu a sobeckost. jak vznešená tu nauka křesťanská, která nás
učí, že duše všecky pamatují na pozůstalé, že se starají o ně bez
volání a třeba i o nevděčné, že ukazují se jim, je-li taková vůle
boží. A tudíž nedejte se klamati, v sedánkách spiritistických nikdy
s vámi nemluví vaše matka, váš syn, váš přítel, nýbrž duch po

krytecký, sobecký a pyšný; bratra, matku nevyvoláte, marně ve
spiritismu po nich voláte. Ale za to nezapomínejte na své drahé
zemřelé, pamatujte i vy, že oni pamatují na vás a vás milují, na
vás se těšL

Dnes, drazí přátelé, pokud slabý lidský rozum stačí, uvedl
jsem vám názor katolický o duši odloučené od těla. Poznali jste,
že zemřelí podržují vědomost, kterou měli zde na zemi, že otvírá
se jim širý obzor duchového poznání, že mohou i o nás věděti
a o nás se zajímati. A proto nehledejme nikdy tajemství záhrobní
ve spiritismu nebo naukách okultistických, mějme pevnou víru
o učení církve svaté. Doufejme i v bolu, při smrti svých milých,
vždyť nejsme si tak daleci, jsme ve stálém spojení duchovním
a brzo se opět shledáme. Zachovejme vždy neztenčenou lásku
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k těm, které jsme milovali za živa, pamatujme na ně a důkazy
lásky provázejme. Nadejde jednou i nám doba odchodu z tohoto
světa, pak víra změní se v nazírání bezprostřední, naděje ustoupí
shledání a láska blažiti bude na věky -— amen.

Neděle třetí po velikonoci.
III.

Duše na soudu božím.
»Všichni my zajisté ukázati se musíme
před soudnou stolicí Kristovou“
(2. Kor. 5, 10.)

Drazí křesťané! Jeden vážený a bohatý pán ležel na smrtel
ném lůžku. Ačkoliv se mu dostalo v mládí pečlivého vychování
náboženského, upadl v pozdějsích letech ——veden jsa duchem
času — v úplnou náboženskou lhostejnost, takže úplně zanedbával
své křesťanské povinnosti a také v nemoci své nechtěl slyšeti
o sv. svátostech, ano si zakázal volati kněze. K velkému svému
štěstí však měl zbožnou manželku; ta činila vše, leč marně.
V zármutku svém radila se se svým zpovědníkem, a ten jí po
radil, aby hleděla svého manžela pohnouti aspoň k tomu, aby
dovolil návštěvu duchovního. Manželka prosila nemocného. aby jí
splnil aspoň to poslední přání a dovolil návštěvu duchovního.
Nemocný konečně dovolil, s tou však podmínkou, 'že duchovní
ani slovem se nezmíní o přípravě na smrt. Ihned bylo posláno
pro kněze. Ten se neprodleně dostavil a pozdraviv domácí i ne—
mocného postavil se beze slova na blízku lože nemocného. Když
tu tak delší dobu stál s tváří zamýšlenou, tu se pojednou ne
mocný k němu obrátil a pravil jaksi štiplavě: >Řekněte mi,
prosím vás, co pak si asi tak nyní právě myslíte?: »Dovolíte-li,
pane,: pravil duchovní, >řeknu vám zcela upřímně, co si právě
myslím. Můj Bože, myslím si, jaká změna nastane za krátko
s tímto nemocným pánem! Nyní v tak skvostně a módně zaří
zeném pokoji a za chvilku snad, zemře-li bez Boha, octne se ve
věčné temnotě; nyní ve společnosti tak šlechetné, dobré a vzorné
manželky a vděčných dítek — a za chvíli snad ve společnosti
zavržených v pekle.< Ohromen těmito slovy obrátil se nemocný
a zemřel—kajícně.

Přátelé milíl Kde budu za nějaký čas, až duše má odejde
z těla? musí se každý ptáti. A odpověd zní: buď v nebi bla
žený, buď v očistci trpící, aneb v pekle zavržený. O tom rozhodne
se na soudu božím. Neboť všichni my zajisté ukázati se musíme
předsoudnou stolicí Kristovou. A proto, prve než rozjímati budeme
o stavu duše v nebi, v očistci a pekle, vizme ji dnes na soudu
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božím. Anděle strážný, jenž na soudu budeš svědkem skutků
našich, stůj při nás dnes, abychom z rozjímání dnešního odchá
zeli se srdcem kajícím.

Pojednání.
Hned po smrti nastává soud, jemuž nikdo z nás neunikne.
Všichni my zajisté ukázati se musíme před soudnou stolicí
Kristovou, aby přijal jedenkaždý na těle vlastním, jakž činil,
buďto dobré neb zlé, praví sv. Pavel v 2. 1. ke Kor. (5. 10).
Písmo sv. dokazuje tedy zcela zřetelně, že nás čeká soud za
hrobem. A to je nutný požadavek naší lidské bytosti. Bůh nás
obdařil svobodnou vůlí, povznesl nás nade všechny tvory viditel
ného světa, učinil nás králem všeho tvorstva pozemského. A proč
vyznamenal Bůh tak člověka? Snad aby o Boha, svého Tvůrce
a Pána, pranic se nestaral, aby žil jedině dle své vůle? O nikoliv.
Vše, co Bůh stvořil, to vše musí žíti pro Boha, to vše musí
sloužiti Bohu bez výjimky.
Ano Bůh přestal by býti Bohem, kdyby toho nežádal. Proto
volá žalmista Páně: »Zřízením tvým trvá den, nebo všechno
slouží tobě (Ps. 111. 91.). Co nerozumní tvorové činí vedeni
jsouce pouze pudy nebo zákony přírodními, jež Bůh v ně vložil,
to má činiti člověk z vlastní své svobodné vůle. On se má
dobrovolně podrobiti Bohu a za svou jedinou úlohu považovati
život svůj vnitřní i vnější tak zaříditi, aby se srovnával s vůlí
boží Proto také oznámil Bůh lidstvu svou vůli a vykázal mu tuto
zemí jako místo zkoušky, aby člověk dle své svobodné vůle
rozhodl se pro Boha — Boha zde na zemi oslavil, svůj život
pozemský podle vůle boží zařídil a tak hodným se stal věčné
blaženosti. Když tedy člověk dokoná svou pozemskou pout a má
vkročiti do věčnosti, musí býti nutně souzen na rozhraní mezi
časem a věčnosti. Člověku musí býti zcela jasně předložen celý
jeho život, Bůh musí jednotlivci ukázati, jaký soud jej čeká a proč
právě tento, a ne jiný. Proto nikdo, at poslední žebrák, at koru
novaná hlava, neujde soudu po smrti. Jet každý tvorem božím
a dluhuje Bohu poslušnost a poddanost, každý je k tomu cíli
stvořen, aby po krátké zkoušce zde na zemi trávil na věčnosti
život bez konce. A ať si kdo dělá co chce, jedenráte přece padne
do rukou Soudce spravedlivého — at si kdo věří v Boha nebo
ho p0pírá, ať si kdo lehkomyslně žije mysle, že snad vzhledem
na své vynikající postavení neb vzdělání nikomu není povinen
skládati účty — to vše na věci nic nemění. I pro něho uhodí
jednou hodina soudu, kdy uslyší bromová slova soudce nestran
ného: >Vydej počet z vladařství svého: (Luk. 16, 2).
Tedy je jisto, jest požadavkem naší sv. víry, že po smrti
bude soud. Ale tu zvědavost naše pátrá dále: kdy bude, kde,
jak se bude konati? Abychom poněkud do tohoto tajemství života
záhrobního mohli nahlédnouti, musíme míti stále na paměti stav
duše odloučené od těla, jak viděli jsme jej při posledním rozjí
Rádca duchovní.
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mání. Po smrti nežije se způsobem hmotných bytostí, nýbrž du
chových. Duše po smrti nečeká na soud, nýbrž ihned, v témž
okamžiku, kdy definitivně opouští tělo, postavena jest před soud.
A kde se to děje? Nemůžeme věděti určitě, ale pravděpodobně
jako nastává soud v témž okamžiku, kdy člověk umřel, tak i tam,
kde umřel. Tedy hned je duše souzena; a od koho? ježíš Kristus
bude ji souditi. Tehdy pozná duše duchovně Pána ]ežíše jako
svého soudce u Boha; nebude to poznání tělesné, hmotné, ne
přijde Spasitel ve svém těle oslaveném souditi tuto duši, nýbrž
představí se duši poznatelně duchovně jako Bůh a soudce. A při
tom pravděpodobně pozná duše i svého anděla strážce jako svědka,
pravděpodobně bude přítomen soudu i duch zlý, aby zvěděl de
finitivně rozsudek-nad touto duší. A za těchto okolností nastane
soud. A proces soudní jak dlouho bude trvatiř Co vše bude se
projednávatiř Vzpomeňte, přátelé milí, co jsme seznali posledně.
Duše po smrti poznává bez námahy, bez přemýšlení, v jediném
okamžiku poznává sebe samu a svůj celý stav, poznává Boha
a svůj poměr k němu; je si pak jasně vědoma všeho, co Bůh
pro ni učinil, vidí jedním pohledem, co vykonala dobréhoizlého,
poznává, kolika zla byla příčinou.
Duše vidí hned, co Bůh pro ni učinil. Vidí, proč přihodilo
se jí to neb ono neštěstí, jež ji přivedlo zpět k Bohu, nahlíží,
kterak Bůh dával jí dobrá vnuknutí, kterak vedl ji k cíli jednou
cestou radosti, vnitřního nadšení a lásky, jindy cestou zkoušek
a utrpení. V tom okamžiku poznává dobře, že Bůh ve své ne
vystihlé dobrotě a lásce učinil pro ni vše, aby jí jen plnění po
vinností umožnil, usnadnil, před zlem varoval ak dobruaspasení
vedl. A v téže chvili bude duše viděti, jak sama jednala: zda
vykonala vždy své' povinnosti, zda byla poslušna hlasu církve sv.,
zda jednala vždy dle svého nejlepšího svědomí; tehdy představí se
jí všechno dobro, které vykonala na zemi, postřehne však též
zlo, kterého se dopustila. Tehdy objeví se před duchovním zrakem
duše všechno zlo, jehož byla příčinou, všechna pohoršení, jež dala
bližnímu, všechny hříchy, k nimž jiné přiměla.
V tom okamžiku soudu, přátelé drazí, objeví se najednou
celá skutečnost; celý život duše tě bude jí jasně znám; a v dů
sledku toho pozná duše podstatu svou vlastní, cenu duše, a uzří
svou krásu neb ohavnost, uzří vznešenost boží a srovná mžikem
stav svůj s Bohem svým adle toho sama již vzplane hrůzou nebo
radostí. Tento okamžik zde na zemi nedovedeme pochopiti, ale
za to musíme jej stále míti na paměti, nějak si jej též představiti.
Myslete si, milí posluchači, dámu, která je nanejvýš hrdá na svou
krásu a toiletu. Nikde nesmí viděti na sobě nejmenší skvrny, vše
chce míti to nejmodernější a žádá, aby vše se za ní dívalo, ji ob

divovalo a se kořilo.
Hle obraz mnohé dámy naší, obraz mnohého člověka, obraz
ješitné duše lidské. A nyní představte si, že tato hrdá, samolibá
dáma je zatčena, uvržena do nejtemnější komůrky, kde neuzří po
řadu let světla denního, kde nespatří nikdy svého obrazu. Hle.

podoba duše lidské, zavřené do těla smrtelného, kde život du—
chový neproniká, kde obrazu svého nespatří. — A nyní myslete
si, že náhle otevrou se okna a dveře temného vězení, světlo boží
plným proudem ozáří celu a před ní spatří ubohá uvězněná dav
známých a zvědavců, kteří si ji prohlížejí. V tom okamžiku tak
náhlé změny objeví se jí stěny komůrky zrcadly a v nich vidí
sebe, ale běda, jak hrozný to obraz, jak to vypadá? Vybublá,
bez krásy, ve špinavém šatu. Tento pohled, toto překvapení žena
ta nesnese, div nepadá do mdlob, chce se schovati a uniknouti
tomuto obrazu, ale marně. Chce ihned zhynouti, ale marně. —
To obraz duše vstupující do věčnosti s neklidným svědomím. Smrtí
otvírá Se bránaaokna života záhrobního, zář světla božího, světlo
života záhrobního obestře překvapenou duši, před ní stojí její
Bůh a soudce, na ni hledí upřímně anděl míru, k ní zvědavě po
hlíží duch zlý. A v tomto okamžiku jako v zrcadle vidí sebe
samu, vidí, že krása její zmizela, že vzhled její šeredný a porov
návajíc sebe 5 bytostmi na ni hledícími proniknuta je nevýslov
ným studem, chtěla by ihned uniknouti, schovati se, ale to ne
možno, chtěla by zhynouti. vzíti si život, ale marně, po smrti není
sebevrahů duše !
Přátelé milí! Kdo dovede pochopiti, jak ten okamžik soudu
působiti bude na jednoho každého? Kdo vystihne zde na zemi
radost a nadšení, které naplní duši, jež odchází z těla ve stavu
milosti boží a tedy v krásném duchovním šatěřjak bude šťastna,
vidouc celý svůj život, jak opojena krásou sebe samé, jak blaho
řečiti bude tu dobu, v níž zvítězila nad sebou a nesvolila ke hříchu,
zůstala věrna svému Bohu, jejž nyní vidí před sebou, jakou ne
skonalou láskou nyní k němu vzplane! Ale naopak, jak hrozný
a žalostný bude to okamžik pro duši, jež odchází před soudnou
stolici Kristovu ve hříchu! Jak překvapen tu bude muž nevěrec,
rouhač, úmyslný sebevrah, vida svůj stav asvého Soudce, jak chtěl
hy učiniti konec životu své duše, ale marně, nyní pravda vítězí!
Jak přál by si nyní vrátiti se na svět a věřiti, choditi do chrámu,
inodliti se; ale nyní vše ukončeno, zůstane ve své zoufalosti. Jak
ustrnev tom okamžiku žena ješitná, marnivá, nemravná, která na
zemi jen sebe zbožňovala, ze ctnosti smích si tropila, kněze jen
pomlouvala, v sedávkách duchů se bavila a lhostejně umírala -
jak ustrne, vidouc sebe zohavenou hříchem a neposlušností k Bohu,
jenž nyní na ní patří jako neuprosný soudce. Chtěla by propad
nouti se, zmizeti, ale marně, rozsudek musí býti pronesen a vy
konán.
Ano, křesťané milí, bez otálení, v jednom okamžiku soudu
pronešen bude i rozsudek. Dle vylíčeného obrazu každý chápete
již, že nebude těžko rozsudek provésti, vždyť každá eta duše prvním
popatřením na sebe a svého Boha pozná, zda hodna jest spojení
s Bohem, či odloučení. Zde rozhodne se buď do nebe nebo do
očistce, nebo do pekla. ó, kdo pochopí působení tohoto rozsudku
na duši lidskou. Duše ihned přijatá do nebe mezi anděle a svaté,
jak šťastnou a blaženou bude se cítitil A duše svatá sice, ale na
*
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čas odsouzená k utrpení jakou bolestí bude naplněna; ale v bolesti
té bude ji síliti naděje na vysvobození a spojení s Bohem. Ale
duše odsouzená na věky ve své ohyzdnosti a zoufalství určená
pro místo věčných trestů jak zaúpí, jakým nevylíčitelným bolem,
zoufalstvím a nenávistí vzplane v okamžiku tom. Sv. Klára z Monte
Falco měla vidění takového odsouzení a slyšela, jak duše tak
hrozně a bolně zaúpěla, že nářkem svým naplnila širou rovinu
umbrijskou.
Přátelé milí, to tragedie života našeho, tak skončí komedie
tohoto světa a začne život nový pro duši buď v nebi nebo v očistci,
nebo v pekle. A křesťané milí, co tomu říkáme my na'zemiř
Slyšeli jsme neomylný hlas Písma sv.: Všichni my zajisté ukázati
se musíme před soudnou stolicí Kristovou. I nám tedy okamžik
ten nastane a snad dříve, než se nadějeme; dnes můžeme se za
mysliti jako onen duchovní u lože nemocného a přemýšleti. Já
nyní bez starostí žijící v kruhu milých přátel, kde budu za ně
jaký čas? V jaké společnosti? A odpověď každý dovede si dáti.
Kéž'by též každý rozhodl se jako onen nemocný. Nyní ještě čas;
ten, který snad za krátko bude naším soudcem, stojí nyní jako
slitovník před námi, ukazuje nám na svůj kříž a svých pět pře
svatých ran ; ještě nám pomoc svou nabízí nejsvětější matka milo
srdenství Maria, ještě nás anděl strážný vybízí ku pokání a po
lepšení života. Nuže, vzchopme se a přiložme ruku k dílu vykou
pení! Volejme ku Spasiteli svému, jenž jednou bude soudcem
naším, ale nyní je pastýřem dobrým, milosrdným Samaritánem,
volejme o smilováníl Prosme Pannu Marii, aby nám dodala od
vahy přikleknouti ke zpovědnici, zříci se dosavadního života hříš
ného a začíti život nový a tak zajistiti si okamžik soudu šťastný.
Amen. *)
*) K přednáškám tohoto cyklu použil pisatel mimo menších článků

a vlastních prací, těchto větších děl: Atzberger: Die christliche Eschato
logic. — Helbig: Gibt es ein Fortleben nach dem Tode? — Kudrn ovský:
Spiritismus. — Lépicier: Dell'anima umana separata dal corpo, suo stato,
sua operasione.— Schneider:
Das andere Leben. — Soukup: Postní
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promluvy o posledních věcech člověka.

Z kruhu“ čtenářů časopisu „Rádce Duchovní“
došly Zemské úřadovně pro král. České Vdovského a sirotčího pomocného
fondu veškeré ozbrojené moci v Praze následující další dary:

K. Rochal, stud. prof. v Kroměříži .
Em. Hůrský, kaplan v Bernardicích .

. . K 2'
. K 2“—

Jos, Dyrbon, farář, Slabce

. . K 1'—

.

. .

ČÁST PÁSTORAČNÍ.
Evangelia & Panna Maria.
Dle Aug. Nicolas'e podává Fr. losaphat.
(Pokračování.)

IV.

Kardinál Maury klade ve svém pokuse o kazatelském řeč
nictví chvalořečníkům Panny Marie za vinu, že nedosahují cíle,
jejž při vznešeném předmětě si vytkli, a že bohatství jeho nepo
chopili. Snad až na Bossueta a Bourdaloue třeba doznati, že
ostatní řečníci této výtky zasluhují. IMasillon, jenž byl dosti
silen, aby obtíže vycítil, ale nedosti silen, aby je překonal, píše
o tom: >Taková řečnické. práce je lehkou toliko řečníkům bez
nadání, od nichžto se nic neočekává, kteří vším jsou spokojeni,
kteří nevidí dále, nežli jejich ideje sahají a kteří sobě licho'tí, že
složili chvalořeč, když rozřeďují události, nemající žádného zájmu,
vždy a vždy prázdnými »loci communes<.
Kardinál Maury protestuje proti tomuto odsouzení, vedou
címu ku ztrátě odvahy, a jakkoli jeho život nebyl nic méně nežli
svatý, přece jen nalezl právě v této obtíží lék a pomoc, v ne
dostatečnosti —- zdánlivé — předmětu bohatství, a v onom
temném, prázdném životě Mariině, jenž byl postrachem všech,
odkryl její velikost a slávu. Máme od něho důmyslné a přece
jednoduché vysvětlení, jež podává řečníkům; ponecháme mu
zásluhu krásného jeho vylíčení, a vybéřeme si z toho něco pro
naše vlastní myšlenky. On vyjádřuje to takto: »Tím, že Všemo—
houcí. tuto šťastnou dceru ]udovu předností božského mateřství
nade všecky stvořené bytosti bez výjimky povýšil, měl nutně

i pád neposlušných

andělů na mysli,všeobjímající.

Pro něho arci není ani minulosti ani budoucnosti, poněvadž
věčnosti jeho myšlenek je ustavičně všecko přítomným. Tento

pohled tedy představovalmu vždycky nebezpečenství

pýchy, která je největším, a do jisté míry jedinou nepravosti
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tvorů; neboť ona plodí všecky ostatní. Ale
obával se moci a vnukání její pro Pannu tak
jejížto pokoru chtěl podrobiti zkoušce, jež
strašlivější, nežli vznešená důstojnost, jižto

zvláště, jak se zdá,
vysoce omilostněnou,
byla neporovnatelně
zaujímali nebeští du—

chové -—tím, že ji předurčil, aby stala se Matkou
Stv o
ři t ele. Nikdy nezazněla spojení slov tak úžasně v ústech lidí —
a přece nebyl nikdy žádný výraz přesnější a přiléhavější dle zásad

víryl Nebesa chtěla tedy ve svém milosrdenství
uchrániti

Marii před nebezpečenstvím pýchy, které

měla odolati slabost tvora, jenž povýšen byl na stupeň tak vy
soký. To byl cíl věčného, když ustanovoval osud Marie; v tom
ležely i jeho prostředky. Světlo náboženství je nám zde jediným
osvícením.
»Zvláštním řízením Prozřetelnosti, které věru hodno bylo
toho, aby vyšlo od nejvyšší moudrosti, byl v nebi vedle onoho
úradku o vyvolení, lásce a oslavě takové Matky, ještě jiný úradek
o opatřeních a zkouškách, jichžto účel musil spočívati v tom,
oproti této rvěčné, vše převyšující přenesmírné slávě,c*) kterou

Bůh v nás působí,postavitijako protiváhu
žení,

veliká poní

aby v celém jejím pozemském životě, a zvláště

všech vztazích

jejího

ve

mateřství, byla pokořovánatáže

Panna, táže Matka, jež tak plným právem k vůli božství jejího
Syna stojí na prvním stupni trůnu božského.
jestliže tedy tento plán dokázán bude událostmi, zda nezjeví
se tajný onen úradek nebes ve svatých knihách náboženství, a zda
nebude postaven mimo všechnu pochybnost? Lze s důvěrou
a obdivem poukázati křesťanské řečníky na tento překrásný
úmysl nebes, a nemusí se už nic k pravdě připojovati. Ale . . .
toto samé božské mateřství, jež Marie na zemi i na nebesích
nade všecko, co není Bůh, povyšuje, obsahuje také nové tajem
ství ochrany a lásky, pakliže jí na zemi přivozuje vždy nová po
kořování a ponižování. A tak tedy podivuhodným řízením bož
ského milosrdenství je život její zasvěcen pokořováním, a věčnost
ponechána jejímu triumfu. Zdaž může křesťanská výmluvnost
sledovati zářnější st0py Pc**)
To je krásně logicky správně a prostince řečeno.
Uvažujeme-li plán náboženství vůbec, a srovnáme-li osud
Marie s osudem padlého anděla, jejž ona měla potříti, a s osudem
Evy, kterou měla opět pozdvihnouti; pakliže dále uvažujeme, že
povýšena byla se stupně nekonečně nižšího k nekonečně vyššímu,
nežli tyto oběti pýchy, že povznesena byla ze stavu chudého,
neznámého děvčete judského ku skvělé důstojnosti Máteře boží:
pak jímá hlavu závrať, to přesahuje naši obrazivost a my chá
peme, že taková velikost musila býti udržována v mezích spíše
pokořováním nežli velebením. Tak odkryjeme teprve smysl slova
»ženac, jímžto obrací se Kristus ku blahoslavené Panně, jakožto
*) II. Kor. 417.

**) Essai sur l' éloquence de la Chaire I. XXXII.
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jakousi protiváhu vůči jménu »Matkac, které jí přidělily i přiro
zenost i milost.
Dovídáme se z Tertulliana,*) že vojevůdci starého Říma,
slavící triumf, táhli s takovou nádherou na Kapitol, že otrok,
který stál za nimi, musil jim připomínati, že jsou jen lidmi:
Respice post te, hominem te memento! aby snad, zaslepeni jsouce
takovou slávou, nepovažovali se za více, nežli za člověka. Po
dobně má se to s Marií Pannou. Patriarchové & proroci Starého
Zákona, kteří jiise Synem jejím dávno oslavovali, ji předcházeli;
všecka budoucí pokolení až na naše dny za ní následovala, aby
ji velebila; spoutané a panenským mateřstvím její přemožené
vedla nepřítele pokolení lidského, peklo a jeho třesoucí se
mocnosti.
Ona sama opěvala v překrásném chvalozpěvu porážku
jejich a své vítězství, a následovala svého Syna, aby jako Matka,
choť a přemilá dcera Nejvyššího přijala na trůně, jenž stojí trůnu
božímu na nebi nejblíže, korunu, která jí určena byla od věčnosti.
Proto bylo Marii při jejím podivuhodném triumfu právě tak za
potřebí, aby hlasem nikoli otroka nýbrž onoho samotného Boha,
jemuž tolikerou slávou skoro jakoby se rovnala, byla upomenuta
na původ svůj, slovem: »Ženo, co mně a tobě . . . Po Ohlédni se
respice post te, a rozpomeň se na svůj stav, et mulierem te me
mento. Je to pro svatost Mariinu spasitelné, ale i rovněž tak
slavné ponížení! Neboť, jako Tertullian dále praví o římských
triumfátorech: »Byl to nejvyšší předmět jejich radosti, když viděli
se obklopenu takovou slávou, že bylo dosti důvodů obávati se,
že snad zapomenou, že jsou jen smrtelníky.: Hoc magis gaudet
tanta se gloria coruscare, ut illi admonitio condicionis suae sit
necessaria.
Maria toho jistě nezapomněla, vždyt se jmenovala sama ne
toliko pouhou ženou, ale dokonce: děvečkou. Ale úžasné její
povýšení vystavovalo ji stále závrati pýchy, a duše její nemohla
před tím býti dosti ochráněna.
Sám Luther**) tuto pravdu pochopil, ačkoli se jí pak zpro
nevěřil: »Ačkoli Maria, tak praví, měla vědomí celé plnosti mi
losti, kterou ji Bůh zahrnul, chovala se přece s takovou pokorou,
že se nevynášela ani nad nejnepatrnějšího a nejnižšího člověka
na zemi; nebot kdyby to byla učinila, byla by spolu s Luciferem
svržena bývala do hluboké propasti.:
Ježto nebezpečenství pýchy stojí v přímém poměru 5 po
výšením, má se každý tím více báti, že hluboko klesne, čím výše
vystoupil. Proto směřuje veškeren křesťanský výchov mravů
k tomu, aby pýcha byla přemáhána; sv. Augustin to shrnul
v jednoduché pravidlo; že totiž míra pokory každého člověka
určena je dle míry jeho velikosti. Mensura humilitatis cuique
et mensura ipsius magnitudinis data est. Tak jako hloubka zá—
*) Apolog p. 33.
**) Comment. super Magnif. tom. V. sper. p. 79.
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kladu budovy musí býti v náležitém poměru k tíži stavby, jižto
musí nésti, tak musí i hloubka pokory pro každého míti za míru
jeho velikost.
Podle tohoto pravidla musila Maria jakožto nejvznešenější
ze tvorů býti i nejpokornější — a aby byla nejpokornější, musila
býti nejvíce pokořována, a aby byla pokořována, bylo nutno,
aby se to dělo právě v tom, co zapříčinilo její povýšenost —
totiž její důstojnost jako Matky boží; neboť pokořováni můžeme
býti jedině v tom, v čem jsme velikými. — Tato poznámka je
rozhodující důležitosti! Kdyby byla přesvatá Panna bývala sdílela
jen pokoření jejího Syna, nebyla by měla žádných svýc h

vlastních

— a její pokora nebyla by bývalavystavena zkoušce.

Pokoření Boha zajisté nemohou býti pokořením prostého tvora.
V čem by byla ležela pro ni, nepatrnou dceru neznámých rodičů,
a ženu chudého dělníka, spočívala pokoření, že se stává matkou
řemeslníka, a když tento i na kříži umíral, kdyžtě tento ukřižo

vaný je Bůh!? Pro tohoto Boha

bylo

nekonečné pokoření

v tom, že měl za matku Marii, i kdyby bývala královnou; pro
Marii nebylo v tom pokoření žádného, že měla Boha za syna
ani po jeho ukřižování. její společenství s tímto Synem nepřiná
šelo jí tedy žádných ponížení a pokoření, naopak jen slávu a čest l
Aby tedy byla ponížena skutečným a svým vlastním poko—
řením, musilo se to státi právě v oné její vznešenosti jakožto

Matky boží — a z rukou

jejího

Syna!

Nehleděk tomu,

že každé jiné pokoření nebylo by se jejího podřízeného posta
vení v životě bývalo dotklo, byla by nalezla útěchu ve svém
božském mateřství, ba byla by se pokořením tím i chlubila,
jako že sdílí stejný osud se Synem božím. Ale že spatřila toto
spojení se Synem v tomže okamžiku přetrženo, kdy se božství
tohoto Syna osobně zjevuje; že po třiceti létech nejdůvěrnějšlho
života Syn se k ní nezná, ba takořka ji zapírá, a to právě v době,
kdy všichni, i cizinci a nejsprostší hříšníci zváni jsou do toho
náručí, jež jl jest uzavřeno; že ze svého božského mateřství od
náší jen hanbu a nikoli čest, jen Kalvarii a nikoli 'lhabor, a že
opuštěna, zapomenuta jakoby pohřbena je v nejmlčelivější a nej
hlubší temnost, čím více slunce oslavení jejího Syna, jejž byla
ona porodila na obzor vystupuje: to je jistě nejcitelnější, a tudíž
nejspasitelnější zkouška pro její pokoru, víru i svatost ——
av tom

m áme klíč,

jenž nám vysvětluje chování ]ežíšovo k Matcel

Tato pravda jeví se nám jakoby ve zvýšené míře ve zvláštní

události evangelia,totiž v chování ]ežíšovu k ženě Kana nej
ské. Přísnost, ba dokonce tvrdost, s jakou ]ežíš, jindy tak
dobrotivý,

tuto nešťastnou cizozemku odmítá, když ho prosí

o uzdravení dcery své, byly jen zdánlivé;

vlastně byl v téže

chvíli srdečnou soustrastí pohnut; byl dojat její důvěrou i její
vytrvalostí, a chtěl ji toliko zkoušeti. A čím více ji zkoušel, tím
výše vystupovala i zásluha této ženy, i podiv Ježíšův, jenž ko
nečně jí vynesl utěšujícl slova: Zeno, veliká je víra tvá; staniž
se ti, jak žádáš.
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A hlel právě tak i zapomenutí i odstrčení, jež úmyslně bylo
přisouzeno blahoslavené Panně od té chvíle, kdy Spasitel vy
stoupil jako hlasatel evangelia, bylo toliko zkouškou, která pro
ni — právě jako pro Kanaanku — skrývala láskyplný úmysl.
Nyní arci stojí zde zkouška v poměru s velikostí jejího předmětu:
místo, aby trvala toliko okamžik, trvá u Marie po celý život,
a končí teprve jejím na nebe vzetím; místo, aby byla ukládána
cizince, ukládá se Matce, dokonce Matce Ježíšově, Matce boží,
tvoru ze všech nejvznešenějšímu, jenž však právě proto nejhlou
běji musil býti ponížen, a to právě v této hodnosti Matky boží,
jež tvořila její velikost i její nebezpečenství, která však touto její
pokorou posvěcena, měla jí sloužiti k věčné slávěl
(Pokračování )

Nové úkoly naší velkoměstské správy
duchovní
Píše —en, pražský kněz. — Pokračování.

Byla-li doba pravidelných i mimořádných služeb božích sta
novena, musí lid městský býti také o ní uvědoměn. Jest téměř
neuvěřitelno, ale skutečností, jak náš lid jest nechápavý v tomto
směru. Vedle obvyklých ohlášek služeb božích doporoučí se hodně
nápadné oznamování, iež se děje na různých místech různě.*)
U nás je zavedeno oznámení na malých tabulkách v kostele a v no
vinách. Pořádek pravidelných služeb božích visí nenápadně při
vchodu do kostela, někde ovšem neodpovídá již pravdě — a mimo
řádné pobožnosti se oznamují lístky přibitými na dveřích kostela.
Některé pobožnosti (na Strahově adorační hodina, pobožnost
k Panně Marii lurdské a. j.) bývají oznamovány tištěnými pla-'
káty na tabulích u vchodu do kostelů. Těchto všech oznámení
si všimnou ti, kteří navštěvuji pravidelně kostel, kteří tudíž vědí
o nich i jinak, jiní však nikoliv. Pro tyto doporučuje se oznámení
buď tabulí hodně nápadnou nebo tiskem denním. Náš lid čte
a všimne si i církevních zpráv v novinách. Proto na př. pražští
evangelíci oznamují v novinách každou neděli své i pravidelné
služby boží.**) Když se oznámí v novinách hudba nebo zvláštní
pobožnost v některém kostele, bývá vždy veliká návštěva.
Proto doporučoval bych, aby se pořádek pravidelných služeb
božích, zvláště kde jest veliká osada, přibil na velikou tabuli
u vchodu do kostela, jak na př. jest nyní na Smíchově; pobož
nosti mimořádné a kázání cyklická budtež oznamovány též v no
vinách.
*) V Anglii tabulemi, v Německu kostelnimi kalendáříky, ve Francii
farními časopisy, jak uvádí dr. Svoboda ve známé knize »Grosstadt-Seelsorgec.
**) Viz na př. »Národni Politikuc nedělní.
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Uvádím tuto jako ukázku oznámení ze Smíchova. U vchodu
kostela sv. Václava na Smíchově jest přibita asi 1 metr veliká
tabule s pořádkem pravidelných služeb božích a na druhé straně
vchodu druhá podobná tabule s pořadem mimořádných pobož
nosti. Tabule tyto zároveň ukazují, který čas a které pobožnosti
se hodí pro městské obyvatelstvo, a proto je tuto doslovně

uvádím:

Pořádek
„
rádných pobozností v basnlice sv. Václava na Smíchove:

Všednídny:
0 61/4 hod. ráno: tichá mše sv. — V adventě se staročeskými
zpěvy »Rorate.c
V 8
» ráno: farní mše sv. se Zpěvem a požehnáním.
0 61/2' » večer: litanie s požehnáním.
Sv. zpověď denně po ranní mši sv. a před osmou mší sv.

_Něděle a svátky:
Dopoledne:
0 61/4 bod.: tichá mše sv. 5 exhortou.
V 71/4

»

tichá mše sv.

V 8
»
Ve 3/49 »

školní mše sv. 5 požehnáním.
školní mše sv. pro německé školy, mimo školní

O 1/210 »
V 10
»
0 1/212 »

velké kázání od Velikonoc až do sv. Václava.
zpívaná nebo slavná mše sv.
tichá mše sv.

prázdniny.

Odpoledne:
V 5 hod.: kázání od sv. Václava do Velikonoc, pak litanie 5 po
žehnáním. V době letní toliko litanie s požehnáním.
Sv. zpověď od 1/27 do 8 hodin ráno.

Farní

úřad na Smíchově,

dne 1. listopadu1915.
JAN PAULY, farář.

Druhá tabule pak zní takto :

Občasné pobožnosti v basilice sv. Václava
na Smíchove.
1. Každou první neděli v měsíci v 5 bod. .odpol. pobožnost.
k Srdci Páně.
V době postní každý pátek v 6 hod. večer křížová cesta.
Od 18. března oktáva sv. Josefa o 1/27hod. večer.
. Po celý květen denně ve _8/47hod. večer májová pobožnost
„(kázání a litanie).
. Ve čtvrtek po Božím Těle o 1/27hod. ve čer oktáv k Srdci Páně
. Od 15. května o 1/„7 hod. večer oktáv k sv. Janu Nep.

mm
app

—395—
7.
8.
9.
10
11.
12.

Od 12. června o 1/27hod. večer oktáv k sv. Antonínu.
V červnu hřbitovní slavnost.

V červnu-nebo červenci pout na sv. Horu.
Od 27. září 0 */27 hod. večer oktáv k sv. Václavu.
Po celý říjen 0 1/„7 bod. večer růženec a litanie.

Od deváté neděle před Vánocemi každou neděli v 5 bod.
večer devítníková pobožnost.
13. Od 2. listopadu 0 1/„7 hod. večer po 8 dní pobožnost za duše
v očistci.
14. Od 7. prosince o 1/27hod. večer oktáv k Panně Marii lourdské.
15. Čtyřicetihodinová pobožnost k nejsvětější Svátosti dvakrát do
roka v době postní a v září.

Farní

úřad na Smíchově,

dne 1. listopadu1915.*)
]AN PAULY, farář.

Před několika lety byl vydán spolkem sv. Bonifáce v Emausích
pořádek služeb božích v pražských kostelích tiskem, což doka
zuje potřebu upozornění našemu obecenstvu; než nevyhověl tento
spisek potřebě zcela. Soudím, že by se nejlépe doporučovalo
oznamovati význačné pobožnosti v denním místním tisku, hojně
rozšířeném v lidu. »Musica sacrac bývá téměř každou neděli
oznamována v novinách, snad by tytéž noviny neodepřely místa
oznámením i pobožnosti a kázání. Na př. kázání postní s udáním
stručného obsahu i jména kazatelova mohla by se tiskem ozná
miti;**) rovněž tak obsah kázání májových, devítníkových a du—
chovních přednášek občas konaných v některém chrámu. Tím
by byl dán též přehled naší homiletické práce neuveřejňované
v časopisech.
Přihlédněme nyní k jednotlivým úkonům. jimiž duchovní
správce pečuje v kostele o spásu duší sobě svěřených; jsou to
mše sv., kázání, mimořádné pobožnosti, zpovídání a výkony du
chovní správy do matrik zapisované.
Obět mše sv. jest středem katolické bohoslužby, a předním
pramenem duchovního života věřících, proto musí na tom zále—
žeti duchovnímu správci, aby — pokud možno -— všichni jeho
osadníci v neděli a ve svátek slyšeli mši sv. a to pobožně. Proto
volí dobu místním poměrům nejvhodnější, proto dbá o více mší sv.,
aby se věřící mohli vystřídati, proto pečuje o zpěv mešní i řádné
ministranty, proto sám celebruje sancte et devote, aby věřící
přiměl k návštěvě mše sv. a povzbudil k vroucí zbožnosti. Na
venkově lid z dáli spěchá do kostela a mnohý duchovní binuje,
někdy musí i do jiného místa přecházeti a tam binovati; velko
městský duchovní nezná těchto obtíží a obětí. A hle, městský
lid čeká toužebně na neděli, aby mohl za město, bohatší v létě
*) Tento řád jest též vyvěšen v domech na Smíchově.
“) Na př. jsem čítal v kterémsi cizím časopise oznámení před dobou
postní, kdo bude toho roku kázání postní kde konati a o kterém thematu.
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si vyhledají útulná zátiší a lázně, a tak na mši sv. do svého
velkoměsta pohodlně nemohou. Odtud vyskytly se otázky, zda
by se nemohla sloužiti mše sv. odpoledne.
Více se mi zamlouvá otázka, zda-li by nemohlo býti posta—
ráno o to, aby_ v letní době byla mše sv. sloužena na místech
výletních za'velkoměsty, nebo v malých místech lázeňských, kde
není vlastní duchovní správy.
Na těchto místech uvítalo by Obecenstvo i bohoslužby ra
dostněf) Potíže — podle mého soudu -— jsou tu hlavně 2: kněz
a kaple. Pokud se týče první, proč by nemohl některý ze 250 kněží
velkoměsta sloužiti mši sv. i později a za městem, třeba i jure
binandi? Proč by některý pensista a o prázdninách katecheta
nemohl se obětovati a celebrovati v některém lázeňském neb vý
letním zátiší? Lid sám přinesenou obět by uznal a zbožností svou
odměnil! Ale kde vzíti kaple? Tomu nás naučila válka. Máme
ve válce sta polních duchovních, a ti nosí s sebou své kapličky
a celebrují v lese, ve skalách, na horách, kde toho třeba. Proč
by něco podobného nemohlo býti v míru? Láska k Bohu a láska
k massám městského obyvatelstva dovede zajisté překonati to,
co na první pohled se zdá těžkým neb nemožným.**)
O jiných otázkách mše sv. se týkajících pomlčím, jen ještě
musím se zmíniti o stipendiu mší sv. manuálních. Jest známa
obětavost našich předků při zakládání mešních fundací ; v městech
bohatší rodina skoro každá mívala mši sv. několikráte do roka
a podávala svému duchovnímu stipendium mešní větší než byla
obvyklá diecesánní taxa. Tato praxe znenáhla hyne, naše mladší
generace nezná vznešenosti oběti mešní, proto o mši sv. zřídka
požádá. V nynější době válečné také “ve městech probudila se
u lidu důvěra v moc mše sv. a více bylo žádáno mší sv. než
dříve. Myslím, že by bylo dobře udržeti v lidu tuto důvěru a vy
cházeti mu co možná vstříc. Najdou se případy, že kněz odmítá
intencí manuální, poněvadž prý by nemohl odsloužiti mší sv.
fundačních; této praxe neschvaluji. Zná-li duchovní bolest, po
třeby i poměry svého osadníka, proč by nemohl mu nabídnouti,
že bude gratis celebrovati mši sv. na jeho úmysl? Taková po
zornost nezůstane bez účinku a může i vzbuditi zájem pro mši sv.
i přiblížiti duchovního správce osadě.
Jedním z nejdůležitějších prostředků duchovní správy jest
kázání; dobře víme, že zdatnost knězovu lid nejraději posuzuje
podle toho, je-li dobrým kazatelem čili nic. Než v rámci tohoto
článku nelze se rozepisovati o vlastnostech kazatele a podmín
kách působivé řeči duchovní, proto jen některých věcí se dotknu.
Promluvy ranní nesmějí býti dlouhé ve městě, čtvrt hodinové po
stačí, v nich měla by se dáti přednost homiliím, krátkým výkla
*) Zbožná velkoměstská rodina si postěžovala, že v útulném místečku
lázeňíkém
nebylo příležitosti slyšeti mši sv., ač mnozi by ji byli velmi rádi
s yše i.
**) Srv. o celebrování na místech výletních též názor dra. Svobody
v »Grosstadt-Seelsorgec, str. 146—147.
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dům katechismu a liturgie, a měly by se konati při mši sv. lidmi
hojně navštěvované. Kázání obyčejná půl hodinová, v příhodnou
hodinu konaná, mohou míti nejrozmanitější obsah. Ovšem, jak
žádá Tridentinum'a nejnověji ustanovení Pia X. (encyklika »Pieni
l' animo< z 28. července 1906 biskupům italským a dekret zde
sacra praedicationec ze dne 1. září 1910). jest kázati především
. evangelium, pravdu věroučnou a mravoučnou. Proto i zde dopo
ručují se kázání katechetická na prvém místě, ne sice formou,
avšak obsahem svým. Pravdy evangelia a katechismu nutno ká
zati ne podle osobních dohadů, nýbrž na základě církevní tra
dice, podle výkladů sv. Otců a církevních sněmů, s použitím ka
tolické bohovědné literatury. Pro takovéto výklady třeba cyklu
kázání, aby určitá látka mohla býti řádně vyložena, a svědomité,
delší přípravy.
V rozsah těchto kázání katechetických v širším slova smyslu
nutno zařaditi též kázání apologetická o základních pravdách
katolických, výklady liturgické, výklady dějepisné. Česká duše
značně inklinuje k mystice, a jest nadšena svou národní minu
losti; toho mohl by velmi dobře využiti velkoměstský kazatel,
aby vzbudil ve svých posluchačích úctu a lásku k liturgickým
obřadům, aby v kostele samém ukázal velikou dobu českého ná
roda za Přemyslovců, Karla, otce vlasti i katolických Ferdinandů,
kdy víra katolická u nás kvetla. Kéž bychom měli několik zda
řilých cyklů řeči o české církevní historii a pražských nábožen

ských památkáchl
Máme v Praze tři příhodné doby, v nichž můžeme mnoho
působiti kázáními. Jest to doba postní (7 kázání), májová pobož
nost (31 kázání), a pobožnost devítníková (9 kázání). Tyto po—
božnosti jsou hojně navštěvované, zde by se mohly přednášeti
nádherné cykly duchovních řečí obsahu naznačeného. Shodnou
se pražští kazatelé a připraví pražskému lidu, po pravdě nábo
ženské žíznícímu, duchovní hody ve svých památných kostelích?
Doufejme, že ano! Ovšem na kazatelně nesmí se hlásati osobní
narážky, nesmí se připravovat posluchačstvu zábava, nesmí se
z kazatelny dělati školní kathedra nebo politická tribuna. Slovo
kazatelovo musí hlásati nauku ježíše Krista, pravdy náboženské,
a dějiny katolické církve, společné všem katolíkům bez rozdílu
politických stran, a osobních zájmů. Samozřejmě musí velko—
městský kazatel tyto posvátné a nezvratné pravdy odíti v při
měřený šat jazykové dikce a důstojně i slyšitelně přednésti.
Třebaže velkoměstský kněz nekáže tak často jako jeho ven—
kovský spolubratr, přece nezbude mu času, aby vždy sám kázání
nové tvořil, a proto musí sáhnouti též k homiletickým příručkám
a časopisům. Těmto budiž věnováno několik slov. V Čechách,
pro poměrně malý počet kněží, máme homiletických listů ně
kolik. Každý přináší hojně zdařilých řečí, ale stane se knězi, že
na neděli nebo některý svátek nenalezne v žádném vhodné řeči
pro tu dobu a místo. Musíme si přiznati, že naše homiletika jest
dosti chuda, že více překládá, „kompiluje a upravuje než aby
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samostatně, na vlastní půdě a s hledem k domácím potřebám
tvořila. Každému se někdy některá řeč zdaří ,proč by jí nemohl
uveřejniti? Redakce bude jistě ochotna ji přijati!
Přál bych si tudíž, aby kruh našich homiletických dopisova
telů se rozšířil a počet homiletických časopisů nerostl, aby ne
musily pak všechny živořiti. Snad by se doporučovalo též v číslech
oznamovati, do kdy pro který svátek se přijímají příspěvky, a pro
který svátek byly již dříve přijaty.

(Příště dále)

Pravoslaví .
(Pokračování.)

V.

Světský klerus a mniši.
Ruský pravoslavný světský klerus (zvaný »bílý klerUSc) musí
dle církevních zásad žíti v manželství. Tím liší se zásadně od
kleru řecko-orthodoxního. Consilium Trullanum ustanovilo, že také
ženatí mužové mohou dosíci kněžského svěcení, aniž by tím od
jímána byla neženatým možnost,dáti se na kněze vysvětiti : ruská
církev naproti tomu celibát úplně vylučuje. Po smrti první ženy
druhý sňatek není dovolen, leč by vdovec úplně vystoupil z du
chovního stavu (což nezřídka se stává). Mimochodem budiž po
dotknuto, že pojem charakter indebilis sacerdotii v orthodoxní
církvi neexistuje. Biskupové jsou výhradně vybíráni ze stavu mniš
ského, okolnost to, která příliš snadno zavdává příčinuk těžkým
sporům mezi biskupem a nižším klerem.
Rádový život v Rusku je zcela jiného typu než v církvi ka
tolické. Zejména nemají ruské kláštery nic společného s katoli
ckými ohledně jejich přísných pravidel, organisace a biskupské
exempce. Ruský stav mnišský (zvaný »černý kleruSc) jest závislý
na biskupovi Všechny kláštery mají regulí jednu a tutéž, totiž
sv. Basilia, Theodora Studita, a jiných zakladatatelů orientu.
Neznají noviciatu v našem slova smyslu, nýbrž kandidát neb za
čátečník (oíňcielně jmenuje se »poslušníkc od slova »poslouchatic),
jest podřízen osobnímu řízení staršího a zkušeného mnicha, jehož
musí ve všem poslouchati. Zkušební tato doba není přesně sta
novena, může dle okolností trvati i léta. Po zkušební době koná
se svěcení, odpovídající našemu skládání slibů, jež zove se >při
jetí andělské postavyc. Starší mnichové přijímají později ještě
vyšší stupně této »andělské postavy-, zvané schima, jež jest ne
obyčejně přísné (pozůstává ku př. z ustavičného mlčení, přísných
postů a pod.). Roku 1907 byl počet ruských klášterů tento: du
chovních domů u biskupských residenci 70, vlastních klášterů a
sídel 452, úhrnem 522. Počet ruských mnichů obnášel 9317, kan
didátů 8266. Jednotlivé kláštery řízeny jsou představenými (ihu.
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men), jmenovanými od biskupa. Titul archimandrit (t. j. opat)
propůjčován je mnohdy mnichům jako čestný titul.
Nové kláštery může dovolovati jen svatý synod. Vzdělání
pravoslavných mnichů jest všeobecně velmi nízké; většina zůstává
laickými bratry; kulturních úkolů nebo církevních missií nepě
stují, jen při některých ženských klášteřích jsou menší nemocnice
a chudobince. Ve mnohých velikých klášteřích, ku př. vBalaamu
na Ladošském jezeře nebo v Solowkách u Bílého moře jest velmi
přísná disciplína a askese a mnoho se pracuje. jinak netěší se
ruské kláštery dobré pověsti v mravním a askesním ohledu: opi
lost a lenivost nejsou řídké zjevy. Z pravidla mají veliké fundace
na penězích a statcích. Tak příjmy z'pouhých nemovitostí ruských
klášterů obnášely roku 1912 kolem 7 millionů rublů, s obětnimi
penězy a jinými příjmy 25 millionů rublů, do čehož nejsou vpo
čítány jednotlivé veliké dary osobní a almužny. Čas od času
oznamují ruské noviny o zpronevěrách ve správě klášterních
statků. Téměř všichni mniši dostávají peculium: v některých klá
šteřích dostávají určité sumy k vlastnímu vydržování se.
Zvláštní kategorii tvoří tak zv. »učení mnichovéc, t. j. stu-
dující theologie v duchovních akademiích, kteří svými předsta
venými jsou již určeni k vyšší karieře, nebo také ovdovělí kněží:
ti mají tonsuru a nosí mnišský šat, aniž by však žili dle klá
šterních regulí.
V ženských klášteřích jsou řádový život a činnost mnohem
více vyvinuty. Počet klášterů r. 1907 obnášel přes 400 s obrov
ským počtem 12.652 řeholnic (»černicec zvané) a 40.275 za
čátečnic (obělicec), celkem tedy 52.927 osob. »Cernicíc stane se
»bělicec teprve ve 40 letech.

(Pokračování.)
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Literatura.
D r. Jos. Kašpar:

Věrouka. Učebnice katolického nábo

ženství pro vyšší třídy škol středních. Spis jest učebnice, která
vyhovuje požadavkům kladeným na knihy školní po stránce meth'o
dické a paedagogické a snese i vědeckou kritiku. Možno autoru
ku vzorné práci gratulovati, kniha jest moderní, nebot nejmoder
nějších bludů a nauk si všímá a přesně a názorně spor objasňuje.
Jest moderní i co do jmen autorů, jichž řadu jmen obsahuje
index podrobný.
]ako doplněk pro budoucí vydání, jehož se dojista dočeká,
upozorňujeme pečlivého autora na jednoho z domácích koryfeů
rakouských, jehož jméno jsem při statích o evoluci jednajících
neshledal: jest to Řehoř ]an Mendl, Slezan, brněnský Augustinian,
nyní po všem vědeckém světě známý autor zákona dědičnosi
vlastností smíšenců. Souvěkovec Darwinův, který se nedočka
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vítězství svých vět. které vyvrací theorii Darwinovu, za to však
literatura 0 jeho poznatcích tvoří již dnes knihovny a poroste
dále v poměru jak další věty Mendlovy poznány budou. Rozhodně
již dnes stojí náš rodák výše než mnohý citovaný koryfej Anglie
a Francie.
Kněžský charakter Mendlův jest sám sebou kus vítané Apo
logie a kus vlastenectví rakouského; vždyť by jistě země jiné
s mužem významu Mendlova více hluku vědeckého nadělaly než
činí Rakousko 5 Mendlem a jeho mendelismem. Tento doplněk
ku knize dra Kašpara neubírá nijak na vzácné ceně učebnice,
jaké si musíme přáti v zájmu věci, ale byl diktován z piety ku
velikému a tichému přírodozpytci v rouše mnišském, jehož jméno
po smrti zazářilo tak, že zbledl i zbožňovaný Darwin.
. Kniha dra Kašpara snad dává více žáku, než jest předmětem
jeho studia, ale zajisté chce mu poskytnouti příležitost poučiti
se, když denní literární sport drze mluví o těžkých záhadách ži
votních. Věrouka dra Kašpara neopomenula využítí všeho pokroku
methodického jiných učebnic a jiných odborů.
Nechť píle autorova nese hojně ovoce při náboženské vý
chově našeho intelligentního dorostu.
Fr. Vaněček.

ĚÉĚŠĚ
K uctění památek hrdin
doporučujese též poříditiz obětin kalich, monstranc,

ciboř

a vrýti jména hrdin do paty jejich, aneb poříditi oltář neb upra
viti a jména jich vrýti na vhodné místo.

222%?

ZPĚVNÍK

&$

%$

0'71"
371531271
Elf?517,er 317333;
:: ...liĚ„Bělá
(M.-LAl.—\..šlamilh
MLNMÍÍM(721

PROsponu

KATOLIGKÉ

vydala »jednota Katolických Tovaryšů.
v Praze péčídp. Čumpelíka.
Zpěvníkvázaný stojí 1 K 50 h;

pri většíchobjednávkáchsleva. Objednávky

u 1). V. Kotrby

neb v Jednotě Katol. Tovaryšů v Praze 1., č. 209.
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Na podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Sl.). které roz
prodává za cenu 1 hal. kus při větší objednávce franko.

Na stolku kněze bytyto
podělování.

brožury měly býti připraveny pro

LISTY HOMILETICKÉ.
Co jest po smrti?*)
Cyklus duchovních řeči se zřetelem ke spiritismu. dr. Josef Gíhák. — (Dokončení.)

Napsal a přednášel

Neděle čtvrtá po velikonoci.
IV.

Stav duše blažené.
>Radovati se bude srdce vaše a ra
dosti vaší žádný neodejme od vás.<
(jan 16, 22.)

jistý mladý, rozumem a podnikavostí nadaný vesničan, ode—
bral se do hlavního města, aby zde hledal štěstí. Zdařilo se mu:
pilností a pracovitostí vysoko se povznesl a vydobyl si velkého
bohatství. Nemaje manželky ani dítek ustanovil dědicem jednoho
příbuzného, jenž na vesnici dosti špatně žil. Poslední vůli ode—
vzdal známému poctivému právníku. Tento pátral po dědici.
I dověděl se, že pro dluhy uvržen jest do vězení. Sel do vězení
a zvěstoval ubohému, že ho chce osvoboditi, nezmíniv se “zatím
o dědictví. Dobrý venkovan, byv po zaplacení dluhů z vězení
propuštěn, nemohl se mu dosti naděkovati. »Cbci pro tebe ještě
více učiniti,<rpravil právník, »musíš ale jíti se mnou.: Vzal ho
do kočáru & přivedl do Prahy. Tu mu zakoupil vkusný oděv
a uvedl ho do krásného domu. Ukazoval mu četné pokoje, draho
cenné náčiní a ozdoby; ukázal mu i množství peněz. Konečně
mu odevzdal klíče řka: >Toto všecko patří tobě.: jako očarován
stál tu venkovan, pozoruje svůj nynější stav. Místo temné ko
můrky měl skvostný dům, místo největší bídy velké bohatství.
jaká to změna pro něho! Jakou radostí oplývalo tu jeho srdce!
Přátelé milí! To slabý obraz radosti, která očekává toho, kdo po
*) zvláštní otisk tohoto cyklu jest právě vydán a lze jej obdržeti kus
za 50 h v knihkupectví V. Kotrby v Praze-II., Pštrossova ul.
Rádce duchovní.
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smrti uveden jest do nebe. Co je všecka krása proti blaženosti
nebeské! ]ak radovati se budou duše svaté, jež Pán hned po
soudu soukromém přijme do domu blaženosti věčné, jíž nikdy
nebude konce. V pravdě radovati se bude srdce vaše a radosti
vaší žádný neodejme od vás! A tudíž dnes, křesťané drazí, za
pomeňme na chvilku na svůj osud pozemský, povznesme se
duchem k sídlu blažených a pokud nám možno, vizme stav duše
blažené. O vy, přeštastní nebeštané s královnou svou Marií při
spějte nám _-nyníku pomoci, abychom zatoužili upřímně po ne
beské slávě a spojení s vámi!

Pojednání.
Je po smrti nebe? Jak naivní to otázka, že ano? Kdo by
pochyboval o tom, že po smrti dochází člověk odměny, že při
chází na místo blažených do společnOSti šťastných druhů a družek.
Jako všichni lidé, pohané i křesťané, věřili a věří, že smrtí ne
končí vše, že žije dále duše lidská bez těla hmotného, tak věřili
a věří též, že není každá duše po smrti stejná, že dobrá do—
chází odměny radosti a spojení s Bohem, zlá pak trestu, bolu,
odloučení od Boha dobra. Indové myslili si nebe jako nepo
míjející svět, kde shledají se opět s otcem a matkou, s Bohem
samým v radosti. Podobný byl názor Peršanů: Jednou povstane
dobrý bůh Ormuzd s velikou mocí, aby učinil konec vládě
Ahrimanově. Sešle vykupitele Sosioše, jenž mrtvé k životu po
volá, pak shledají se všichni dobří a radovati se budou v říši
Ormuzdově. Čínské náboženství líčí podobně, že ti, kteří jako
dítky božské bytosti Tao se chovali, po smrti s ním se úplně
spojí a žíti budou věčně beze smrti. Dle víry Řeků a Římanů
dobří po smrti přicházejí na blažené nivy Elysia a zde v přá
telství trvalém se baví hrou a hodováním. Seneka (Consol. ad
Marciam) pronáší vzletný názor ímanů, mluvě k Marcii o svém
příteli zesnulém: K výšinám povznesen spěje mezi blažené duše,
a posvátný zástup ho vítá Scipionů a Katonů, kteří byli oprav
dovými pohrdateli smrti a nyní dobrodiním smrti jsou svobodní.
Tvůj otec, o Marcio, vezme svého vnuka, jenž se těší z nového
světa, po svůj bok, učí jej běhu souhvězdí a zasvěcuje do tajů
přírody.
A čemu učí tyto nauky, to v rozmanité formě hlásají i novo
dobí duchové v okultismu. A tedy jednotný je hlas těch, kteří
věří v nesmrtelnost duše, že duše dobré docházejí odměny, že
spojují se úzce s Bohem, shledávají se se svými milými, že od
dávajl se radostem a kochají v pozorování vesmíru. At již sídlo
blažených nazývá ten či onen tak či onak, ať to Elysium, ať
coelum, ať oůgavóg, ať to hvězda některá či nebe, vše se shoduje
v základní myšlence, _že je po smrti pro dobré duše místo bla
ženosti, jež my nazýváme nebem. Nebe jest, toho nikdo neupře;
touha po něm naplňuje vše. Ale tážeme-li se: Kde je toto nebe,
je- to nějaké místo hmotné? jak vypadá život v nebi? Tu za
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stavuje se rozum lidský a jazyk nedává nám úplné odpovědi.
Podstata blaženosti nebeské je tajemstvím sv. víry naší v přísném
slova toho smyslu, takže rozum lidský sám od sebe nikdy by
jí nepoznal, a ani když mu zjevena byla nadpřirozené úplně po
chopiti jí nedovede. Ona je tak povznesena nad každou přiro
zenou pozemskou radost a blaženost, tak nadpřirozená, že ani
tušení nemůžeme míti o ní, tím méně si ji předs'taviti a slovy
vylíčiti. Zde platí slovo apoštolovo (l. Kor. 2, 9): >Ani oko ne
vidělo, ani ucho neslyšela, ani na srdce lidské nevstoupilo, co
připravil Bůh těm, kteří jej milují.<
My můžeme spíše říci, v čem blaženost nebeská nespočívá.

Slyšeli jsme o názoru různých národů, ti představují si radosti
blažených smyslně, pozemsky ; my můžeme říci, že radosti ty
musí býti vyšší, řádu duchového,

ne smyslného.

Tam ——dle

svědectví Písma sv. — nebude nic nepříjemného, nebude žalů po
zemských, setře Bůh všelikou slzu s očí jejich. a smrti už ne
bude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti už nebude, nebo první
věci pominuly (Zjev. 21. 4). jako kvílení pozemská tam nejsou,
tak ani radosti pozemské, nebe není pokračováním tohoto světa,
nemá nic společného se světem. A proto mluví sv. apoštol Pavel
0 tajemných slovech, která nelze člověku mluviti.
Radosti ty přesahují všechny naše pojmy, zcela jiná, zcela
nová, nám neznámá blaženost: ani oko nevídalo . .. Učení to
božské, učení vznešené, kde nemáme slov ani výrazů, bychom
vystihnouti mohli blaženost nebeskou, a proto i nemožno si ji
představiti; ať si myslíme sebe lepší, sebe větší radosti podobné
radostem na zemi, nevystihujeme podstatu blaženosti nebeské,
jež je úplná, dokonalá, beze všeho příměsku starostí neb bolu,
jež jest věčně trvající, zcela nadpřirozeného řádu. A tedy co mohu
vám dnes říci o stavu duše blažené, je jen matným stínem sku
tečnosti, jest dle našeho nazírání lidského.
A tu jednou ze známek blaženosti je shledání se radostné
s nebešťany. Co tu bývá pláče při úmrtí! Co se napláče matka,
jíž smrt vyrvala z náručí milé dítě, snad jediné, co se navzpo—
míná na ně, co se napláče dcera neb syn, ztrativ brzy milovanou
matku, jež jediná ho na zemi těšila. A hle, přátelé milí, duše
vstupuje do nebe a tu běží jí vstříc, ji vítá její andílek, její dítě;
tu podává jí pomoc milovaná matka. Jak radostné to vítání na
prahu věčné blaženosti! Ale na tom není dosti, to jen počátek.
Vždyť ocitá se duše blažená ve společnosti andělů a svatých,
všichni vítají ji mezi sebe jako milou sestřičku. A tu stojí vstřlc
vznešené paní, zářící nepopsatelným jasem a krásou, zdobené
korunou slávy, jež s úsměvem rajským jí kyne. V této královně
překrásné poznává tu, kterou na zemi uctívala, k níž denně se
modlila, k níž v soužení svém se utíkala; nyní vidí a poznává
milovanou svou matičku, Marii Pannu, jí vrhá se k nohám, u ní
blaženou chtěla by býti stále. Ale to není ještě vlastní podstata
nebe, musí dále, musí spatřiti Boha samého tváří v tvář v celé
jeho nevýslovné slávě a kráse. Jak nepochopitelné to poznání
'

n
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nám na zemi! Zde poznání Boha tak neúplné, nejasné, jen z děl
jeho a okem víry čerpané; tam však pozná duše Boha přímo,
v jeho vlastní podstatě, jak jest, v jeho nekonečné velebnosti
a blaženosti.
Pro toto poznání nemáme představy, nemáme slov. Spatří
duše nekonečného Boha tváří v tvář. jak jest, ne však tělesným
okem, nýbrž celousvou duševní bytostí, tím že pomocí zvlášt
ního nebeského světla blaženosti Bohem jí propůjčeného co nej
úžeji s ním se spojí, v něm spočine. Toto blažené patření na
Boha, toto nejintimnější spojení s Bohem stane se pramenem
nevyzpytatelného štěstí a lásky, zdrojem obsáhlého poznání všech
věcí v Bohu, studnicí nevysychající vroucí lásky.
Duše odloučená od těla již přirozeně poznává mnoho, jak
jsme slyšeli před 14 dny, k tomu poznání přistupuje u nebeštanů
poznání dokonalejší, nadpřirozené, poznání všech věcí v Bohu
jako v zrcadle všeho.
Patříce na Boha vidí duše blažené celý svět v jeho minu
losti i přítomnosti, znají všechny cesty boží, jimiž vedeny jsou
duše k spasení, znají taje přírody a těles nebeských, nic není jim
tajného, nic nepochopitelného, všechny touhy jejich jsou splněny.
jejich radostí Bůh, jeho vůle jejich vůlí, nemají přání, jež nebylo
by přáním Boha samého. Odtud z neznámých končin sledují naše
činy, vědí o každém z nás, vědí více než andělé sami přiroze—

ným způsobem. Toto poznání jejich však neruší poznání přiro
zeného; jejich úzké spojení s Bohem nepřekáží jim, aby nemilo
valy též tvory, aby nevzpomínaly svých milých na zemi. jak
šťastni jsou nebešťané patříce na Boha svého, v něm poznávajíce
vše, radujíce se v přátelské lásce s anděly a očekávajíce pří
chodu našeho.
O, přátelé milí, kdo nezatoužil by po tomto blaženém stavu
nebeštanů? Co jest na tomto světě, co neobětovali bychom rádi,
abychom jen nebe získali? Toužíme po lásce, milování a spojení
s duší nám drahou; postarejme se o nebe a láska naše bude
dokonalá, nehynoucí. Toužíme po odpočinku a radostech: za—
jistme si nebe a najdeme odpočinek v Bohu svém a radovati
se bude srdce naše a radosti" té nikdo neodejme od nás. Tou
žíme po kráse, vzácné robě. po známostech a oslavách: spaste
duši svou a v brzku uzříte krásu, o níž neměli jste ani tušení,
spatříte se oděni skvoucím rouchem slávy nebeské, poznáte se
se svatými, anděly, nad něž krásnějších tvorů jste neviděli. Každé
přání srdce našeho dojde splnění, každá touha ukojení, spasíte—li
duši svou. A proto jediná musí být touha naše, jediné přání,
jediným heslem života našeho musí býti: musím spasiti duši svou,
chci a musím dojíti blaženosti věčné.
Tomáš Morus, kancléř anglický, byl uvržen od krále Jin
dřicha VIII. do vězení, protože nechtěl odpadnouti od církve
katolické. Tu jej navstěvuje jeho paní a dcera, Obě naléhají, aby
se poddal králi a odpad svůj ohlásil a tak si život zachránil.
Avšak veliký a šlechetný muž táže se milovaných duší: »jak
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dlouho myslíte, že bych byl ještě asi na živuřc »Nejméně201et,c
odpovídají.v »Vskutku, kdybyste řekli několik tisíc let, bylo by
to málo. Spatným obchodníkem musil by býti nazván, kdo by
za tisíc let pozemského života dal věčné nebe.<< A měl pravdu,
proto zemřel dříve, ale s vírou v srdci.
Přátelé milíí Pamatujme vždy na krásná slova Morova. Dnes
viděli jsme aspoň zdaleka, co vše očekává duši, zemře—ličlověk
v milosti boží, slyšeli jsme, jak nekonečně větší blaženost nás
čeká než jsou naše práce a námahy na tomto světě. Rekli jsme
si: Musím přijít'i do nebe! Nuže, řekněme i podmínku toho:
musím trpěti nyní, chci a musím slyšeti hlas Boha svého vola.
jícího mne k pokání! Chci a musím spasiti duši svou i duše svých
domácích, abych s nimi v Bohu se jednou radoval. Amen.

Neděle pátá po velikonooi.
v.
_Stav\ duše trpící.
»Nevejdět do města božího nic po
skvrněnéhoc.
(Apoc. 21, 27.)

Milí křesťané! Po smrti člověka ukládá se tělo do země jako
símě, jež má sejednou v nové kráse objeviti. Lepší však část člo—
věka, duše, nekončí tus rozkladem těla, ta svou duchovou samo
statnou povahou nemůže zahynouti, musí žíti dále bez těla, ži
votem duchovým. Duše stvořená bezprostředně od Boha, vrací
se opět před něho jako soudce, aby přijala odměnu za skutky
“své; blažená duše, která na soudu božím zvěděla odměnu svou
a smí se navrátiti ke svému Stvořiteli. Posledně rozjímali jsme
o stavu takové duše blažené v objetí božím. Avšak táže se žal
mista _Páně: »Kdož bude přebývati ve stánku tvém Hospodineřc
A odpovídá: »Kdo chodí bez poskvrnyc ; nebot dle zjevení sv.
Jana (21, 27) nevejde do města božího nic poskvrněného. Tedy
jen ten, kdo ve chvíli, kdy branou smrti vchází do věčnosti, jest

bez poskvrny hříchů itrestu může vstoupiti do radosti věčné.
Kdo však za vinu svou dosti neučinil a má ještě trpěti trest časný,
nemůže hned vejíti do blaženosti, nýbrž se musí očistiti azbaviti
poskvrny. O stavu těchto duší trpících a se očišťuiících rozjímejme
dnes pod ochranou Matky Páně.

Pojednání.
I. Jest nějaké místo nebo stav pro očišťování duše po smrti?
Přátelé milí, vzpomeňme na minulá svá rozjímání a uvažujme, co
vidíme na světě. Odchází 5 tohoto světa dítko nevinné, pckřtěné,
odchází smrtí mučednickou učedník Páně a tito jistě bez poskvrny
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mohou dojíti v blaženost věčnou. Ale umírá člověk, jenž po: celý
život snad žil bez Boha, v posledním okamžiku se obrátil, vyzpo
vídal, rád by za své viny trpěl, ale Bůh volá jej již nasvůj soud.
Zasluhoval by zavržení, ale Bůh dal mu milost. Ale má hned ve
jíti do radosti a za svůj hříšný život ničeho netrpěti? Rozum
lidský požaduje, aby nějakou dobu trpěl, čekal na blaženost věč
nou. Místu tomu, kde duše sv. ještě má se očistiti a připraviti
pro nebe, říkáme očistec; ten jest tedy logickým požadavkem
rozumu našeho. A tento požadavek, tuto ideu shledáváme u ná—
rodů všech. Na př. v avestě Peršanů jest zřej'mě vysloveno, že
i duše čistého po smrti tři noci prodlévá v modlitbě, vyprošujíc
si spásy. O víře Peršanů v očistec svědčí i mrav modliti se a oběti
konati za zemřelé nejen při pohřbu, nýbrž i třicátý den po smrti
a v den výroční.
Babyloňané a Assyřané věřili rovněž v jakési prostřední místo
mezi blažeností a zavržením. To vysvítá z legendy o lzdubarovi,
dle které duch Heabanise nejprve na temné místo je postaven, pak
na přímluvu přítele Izdubara přijat je do země blažených.
Zvláštní pojímání stavu očišťování posmrtného Egypťanů jest
v jejich učení o SOOOletémstěhování duší. Témuž znovuvtělování
se duší za příčinou očisty učí okultní nauky. Staří Cíňané &
japonci jako většina národů severní a střední Asie věřili v místo
očišťování po smrti. V představách Zidů, Mohamedánů, Řeků,
ímanů i Germánů nalézáme rovněž mnoho podobných nauk.
Dle Platonovy představy v Gorgiovi a Phádonovi soudí po smrti
Radamanthos každého a odměňuje nebo trestá; trest však pro
spívá jen těm, kteří se dopustili chyb vyléčitelných. Tak souhlas
starého věku pohanského dosvědčuje místo očišťování po smrti.
Křesťanství pak vždy a všude hájilo víru vočistec. A vůbec všichni
ti, kteří věří v život záhrobní, v nesmrtelnost duše, věří též, že
některé duše před vstupem svým do nebe musí prodělati jakousi
očistu. Podobně v sedánkách spiritistů duše prý hledají poučení
a očisty. Tážeme-li se, v čem toto očišťování záleží, jak vypadá
to v očistci, tu ovšem shledáváme velikou rozmanitost názorů.
II. A příčina toho? Opět náš způsob života v těle hmotném,
my nedovedeme si představiti duchový svět jinak než pomocí
hmotných věcí, mluvíme stále o duchu jako o člověku na zemi.
A proto představy o životě v očistci tak různé. Dříve jsme se
již zmínili, jak různě si představovali očisrec: nějaké temné hrozné
místo, kde je duše držena, jiní, kterak se modlíatak očišťuje atd.
Spiritisté podobně věří.kterak duše hledá očistu. proto v sedánkách
takovou duši nabádají k modlitbě, důvěře „v Boha, k trpělivosti.
Dle těchto nauk tedy může duše po smrti konati dobré a do—
sáhnouti odpuštění a očisty. Protestanté rovněž zavrhují sice nauku,
že duši v očistci by mohl někdo pomáhati a tak očistec popírají,
avšak nepřímo jej vyznávají naukou, že duše zemřelých schopny
jsou polepšení a odpuštění po smrti až do dne posledního soudu.*)
*) Srv. Helbig: Gibt es ein Fortleben nach dem Tode ? V Lipsku 1915.
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A co praví nám učení katolickéPCírkev učí, že jest očistec, není
však nic rozhodnuto o tom, kde jest a jakého druhu jest v něm
utrpení. Zde jsme odkázáni na rozumové důvody a odkázáni
k naději, že se dovíme všeho po smrti. Nevíme, jakými zvláštními
tresty duše jest trestána, podstata trestů očistcových zůstává nám
neznáma. Představujeme si a samo Písmo sv. mluví o ohni, jímž
duše po smrti se očišťujeatedy tážeme se — jest tam oheňřjistě
není to oheň působený spalováním dříví neb uhlí, ale je to oheň
nějaký jiného druhu — přece však hmotný? Ci je to_oheň jen
obrazně řečený kvůli našemu pochopení? Na tu otázku nemáme
odpovědi určité; článkem víry není ani to ani ono. Avčem tedy
spočívá trest očistce?
Křesťané milí, nám praví křesťanská nauka, že smrtí končí
doba zásluh a vin, po smrti není možno ani nové hřešiti, ani se
obrátiti k Bohu, smrtí rozhodnuto, zda duše spasena, či zavržena
na vždy, tedy nepřijde více na svět do kroužků spiritistů, aby
se zdokonalila, není žádné znovuzrození v těle novém, po smrti
není též odpuštění hříchu smrtelného. Ale vzpomeňte, jaký jest
stav duše hned po smrti. Vylíčil jsem vám v minulých rozjímá
ních, kterak duše odcházející v milosti boží z těla vzplane láskou
k Bohu svému; na soudu vidí, zda hřích lehký ji poskvrňuje,
zda lpí na ní trest dosud neodpykaný a proto sama uznává sebe
za nedůstojnou, aby hned spojila se s Bohem v blaženosti. Než
duše ta spatřila zde Boha, zahořela k němu nejčistší láskou a
nyní, vidouc se nehodnou spojení s ním, trpí, je celá proniknuta
onou vroucí láskou a láska ta ji pálí, ji trápí a sžírá jako oheň
látky. V tomto ohni lásky se duše tříbí, duchovně se očišťuje,stává
se důstojnou spojení s milovaným Bohem. A tak mnozí theologové
oheň očistce chápou ve smyslu obrazném, míní tímto ohněm právě
žár lásky. Představte si podobenství: milující osoba má dostati
milovaného muže, ví jistě, že ho dostane, s ním spojena bude,
ale ne hned, není ještě dosti důstojnou, musí se ještě vzdělati,
zušlechtovati. V této době něžné lásky jak bolestné jí čekati a
jíti snad někam, kde po delší dobu nebude ho viděti, s ním směti
mluviti, toto odloučení bolí více než cokoliv jiného; ale při tom
bol ten je klidný, je to bol lásky, trpí z lásky a nechtěla by ne
trpěti, jen aby stalakse důstojnou svého milence.
Podobně duše po smrti miluje tak velice a tak něžně Boha,
že z lásky k němu vše chce podstoupiti. Není ještě hodna věč
ného s ním spojení, musí se odloučiti od něho a to působí jí bol
větší každého bolu na zemi; při tom však ví, že bude spasena
a proto trpí z lásky, není netrpělivá, podrobuje se ráda vůli boží.
Hle, trest duše v očistci dle mé představy. To oheň lásky, jenž
svírá a pálí duši v očistci. Láska ta však doutá, očekává spojení
a tím liší se právě od stavu duše zavržené; i ta by Boha milovala,
ale nemá naděje, naděje její se změnila v zoufalost a tím láska
v nenávist.
Očistec, přátelé drazí, pro duši svatou, milující Boha, trestem
hrozným, nám nepochopitelným, bol a utrpení očistce přesahuje
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každý bol tohoto světa. Ale bol ten je mírněn nadějí, mírněn je
i stykem s bytostmi svatými.
III. A tu tážete se, zda stýká se s někým duše v očistci, zda
o nás ví, od nás pomoci očekává. Přátelé milí, duše v očistci ne
hledí na Boha tváří v tvář jako nebeštané, proto její poznání je
pouze přirozené, neví tedy přímo o změnách u nás, tudíž neví,
zda ji volá někdo do kroužku spiritistů. Ale shledává se s ostat
ními zemřelými. V očistci zajisté většina lidí se shledá, vždyt tak
málo jich,dokonale žije, aby hned mohli do radosti věčné.A sem
k těmto duším svatým, jež brzo mají býti přijaty v řady blaže
ných, zajisté častěji zavítají andělé strážní, aby jako milí vzácní
poslové z-daleké krajiny přinesli zprávy o zemi, o nás, aby při
nesli jim pozdrav od Boha a potěšili je. O, jak rády slyší duše
své anděly vypravovati, kdo za ně se modlí, kdo na ně vzpomíná
a jim pomáhá.
Přátelé milí, náboženství v tomto bodě nás učí, že s dušemi
v očistci jsme v duchovním obcování, že jim máme vzpomínku
věnovati, že jim můžeme pomáhati svými modlitbami a dobrými
skutky. Tato nauka povznáší nás v duchovní dokonalosti lásky,
nechceme zvědavost svou ukájeti, vyvolávati duše ty a je ztěles
ňovati, my je milujeme čistě, duchovním způsobem s nimi obcu
jeme a jsme jisti, že ony o tom se doví, že nám toho nezapo—
menou nikdy, že i nám vyprosí mnohé milosti u Boha.
Přátelé milí, když uvážíme, jak různé jsou nauky nekato
lické. jak nízké, jak libovolné představy o životě zábrobním
a když srovnáme nauky ty s názorem křesťanským, katolickým,
tak upřímným, vznešeným, láskyplným, musíme se cítiti štastnými,
musíme milovati náboženství toto Bohem zjevené, musíme s láskou
a přesvědčením k němu lnouti. Život záhrobní jeví se nám tak
blízkým, tak milým, plným dobra a lásky, že nemůžeme se ho
báti, nýbrž naopak toužiti po něm, kde čeká nás tolik nového,
tolik pravdy a lásky, kde se všichni shledáme, kde odpočine naše
duše po .boji pozemském. Amen.

Neděle Šestá po velikonoci.
VI.

Stav duše zavržené.
>I půjdou tito do trápení věčného.:
(Mat. 25, 46.)

Milí křesťané! Věrohodný jeden spisovatel, jenž vylíčil život
sv. Brunona, zakladatele řádu, vypravuje ve svém díle následující
událost: V Paříži zemřel jeden vážený a velice učený pán. Mrtvolu
jeho, jež spočívala v nádherné rakvi, a k níž po 3 dny byl volný
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přístup, navštívilo mnoho známých i přátel. Tělesnou schránku
zesnulého střežilo několik k tomu zvláště ustanovených lidí. Prv
ního dne slyšeli tito strážcové zvláštní hlas a volání, jež vychá
zelo z bezprostřední blízkosti. »jsem obžalován,: zněl onen hlas.
Všichni hrůzou trnuli. Prohlédli nebožtíka, ale ten sebou ani ne
pohnul. Druhého dne bylo slyšeti týž hlas: :jsem souzen.: 'Tře
tího dne konečně slyšeli strážcové na blízku mrtvoly volání:
»jsem odsouzen.<
Křesťané milí, provázeli jsme v myšlenkách duši do života
záhrobního, viděli jsme ji na soudu božím a odtud cesty se roz
cházejí: některá duše ihned vstupuje v nadšení do radosti věčné,
jiné s bolem a naději odcházejí do místa trápení časného; a ko
nečně nejedna snad duše odstupuje ze soudu se slovy: »jsem
zavrženax
A co se s těmito dušemi stává? Sv. Matouš nám odpovídá:
I půjdou tyto do trápení věčného. Proto dnes obratme myšlenky
své k této pravdě, abychom — pokud čas — vyvarovali se stavu
toho s pomocí ježíše Krista.

Pojednání.
je místo zavržených, místo věčného trápení. Tato pravda je
jednou z těch, abych tak řekl, jež Tvůrce vepsal písmem nesma-'
zatelným v každé srdce člověka, pravda, již každý člověk přináší
ssebou na tento svět, když ne právě jasně, aspoň jako jakousi
předtuchu, která v duši dřímá a nedá se z ní vypuditi. Všichni
národové tohoto světa uznávají jakési místo věčných trestů.
Obratme se kamkoliv chceme, k Eskymákům v zemi.věčného
ledu nebo k nejdivočejším národům horkého pásma, všude najdeme
víru tuto. Projděme dějiny všech národů, nalézáme všude víru
v tresty posmrtné. Plato ve IV. století před Kristem konečně
doznal, že nic nesouhlasí tak s rozumem, moudrostí a pravdou,
jako víra ve věčné tresty, »jsou to mimořádné, hrozné, nesmírnou
bolestí provázené tresty pro věčný čase. Staří Řekové nazývali
místo trestů Tartarus; tam se dle nich nacházel Tantalus, král
z Frygie ; zabil svého syna a předložil jej bohům za pokrm, proto
odsouzenktrestu hladu a žízní; tam byly i ženy danaidské, které
připravily o život své muže; tam byl i ukrutný vládce korintský
Sisyfus.
Odkud to, že lidé vyznávají i co jim nepříjemným a nemilým?
jistě proto, že pravda tato rozumu lidskému příliš jest patrna. je
místo věčných trestů, dí nám rozum, právě tak jako je na světě
zlo. Nemožno. aby zlo nebylo potrestáno, aby tutéž odměnu měli
dobří i zlí. »Bůh je spravedlivý,-_praví sv. ]an Zlatoústý, »to vy—
znáváme všichni, jak ekové taki Zidé, jak rozkolníci tak i právo
věřící křesťané. je-li však Bůh spravedlivý, kde se dostane od
platy, není-li žádného pekla? jest tedy místo trestů, to dosvědčuje
rozum náš a dějiny lidstva. To však též Bůh zřetelně a jasně
zjevil ústy proroků, ústy jednorozeného Syna svého ježíše Krista,

_410—
ústy apoštolů jeho. Tak volá u proroka Davida: »Svrženi buďte
hříšníci do pekla, všichni národové, kteří zapomínají na Boha.
(Ps. 9, 18.) Božský Spasitel pak sám pravil k jednomu z učed
níků: »Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duše nemohou za
bíti, _než bojte se raději toho, kterýž může i duši i tělo zatratiti
do pekelného ohněc. (Mat. 10, 28,) A v podobenství o bohatci
vykládá Pán: »Stalo se pak, že umřel žebrák a nesen jest od
andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec a pohřben je
v pekle—:. (Luk. 16, 22)

Může býti něco určitějšího a jistějšího

než existence pekla? Musíme vyznati: peklo jest. Místo toto, jež
Rekové nazývali Tartarem, v Písmě sv. různě se jmenuje. Boháč
pohřben jest v pekle, hebrejsky gehenna. Boháč sám praví Abra
hamovi: Prosím tě, abys poslal Lazara k mým bratrům, at jim
svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa trápení; tedy místo
trápeníquónog
zíjg ,S'aaávou, ]inde zlý duch prosí Pána ježíše,
aby mu nepřikazoval jíti do- propastizčz'drmiag. (Luk. 8. Sl.)
Castěji mluví se o gehenna ignis=pekelném
ohni : zc'4_unro;
1:05
;rugóg, neb i o temnosti zevnitřní (azómg zb ššningov), kde bude
pláč & Skřípění zubů (ó zlazfólubg za). (5 (fgvxubg 1,151!óčóvrwr).

Tyto názory nám povídají, jak asi můžeme si představovati
místo zavržených: ]ako místo někde v propastech, snad v útro
bách země, jako místo temnoty a nepořádku, jako místo zevnitřní,
t. j. odloučené od sídla blažených a svatých, jako místo plné
trápení, plné i bolu tělesného, plné zoufalosti.To však jsou před
stavy naše, tak my líčíme si stav zavržených, jak však ve sku
tečnosti peklo vypadá, říci nedovedeme, jeho bolu a útrap ne—
pochopíme na zemi tak jako nepochopili jsme podstatu blaženosti
věčné. Ale nám dán rozum, abychom usuzovali a porovnávali.
jako blaženost věčná převyšuje každou pomyslnou radost naši, tak
zase neváhám souditi, že tresty věčné jsou daleko větší než my
zde si představiti můžeme.
V čem pak záleží tyto tresty, můžeme opět jen nedostatečně
pochopiti. Trestem největším tu odloučení od Boha bez naděje,
a mimo to po zmrtvýchvstání itresty těla budou doléhati. Před—
stavme si opět Ježíše Krista na soudné stolici, před něhož dosta
viti se má duše hříchem smrtelným poskvrněná! Na soudu vidí
pravdu, vidí svou nehodnost a ohyzdnost, sama sebe musí od
souditi, že není jí možno přiblížiti se k Tvůrci svému. V tomto
okamžiku nastává pro duši tu sempiternus horror, ona věčná
hrůza v neštěstí; vidi nemožnost spojiti se s Bohem, její snahy
a touhy změní se v zoufalost, nenalézá ničeho, co by ji poněkud
jen těšilo, neštěstí a rozervanost se jí zmocňuje, chtěla by zhy- \
nouti, ale marně, není více smrti a proto láska její mění se v ne
návist k Bohu a jeho svatým. Odchází k bývalým svým přátelům,
odchází ve strašném utrpení a zoufalství do společnosti zavržených
a zde tráviti bude život svůj věčně. Tam není možna láska, tam
druh druha by okamžitě rozsápal, mučil, tam dítě plno nenávisti
týrati touží svou matku a naopak. A ovšem, jako radost nebe
šťanů bude míti stupně dle zásluh jednoho každého, ale nebude

—411—
tam závisti ani bolu, tak i u zavržených zoufalost, trýzeň, trápení
i ta nenávist k Bohualidem bude míti stupně dle života zde na
zemi. Jako ta duše, která zde lépe poznala Boha a jeho lásku,
také dokonaleji. bude se radovati v nebi; tak i ten, kdo'zde na
zemi více Boha znal a měl milovati, pak zavržen v pekle více' a
zatvrzeleji bude nenáviděti Boha i lidi, tím nešťastněiší a zoufa—
lejší bude jeho stav. Andělé dokonaleji znali Boha než lidé a proto
padlí andělé, zlí duchové, mnohem více nenávidí Boha než lidé
zavržení.
Představme si člověka, jenž zde na zemi má úkolem milovati
Boha, jemu výhradně sloužiti a jiné k němu vésti, tím je kněz:

a jestliže zavržen je kněz, jak veliká pak musí býti jeho nenávist
k Bohu, jak veliká jeho nenávist k lidem, které kdysi měl milos
vati. A jest možno, aby i kněz přišel do pekla? Č) nikde není
psáno, že nemůže býti zavržen, naopak sv. ap. Pavel připomíná, aby
snad jiným káže sám nebyl zavržen. A k těmto trestům přistu
puje i trest positivní,ina těle svém jednou člověk vezme odměnu;
i zde mluví Písmo sv. 0 ohni pekelném, ale slyšíš-li mluvitioohni
pekelném — poznamenává sv. Jan Zlatoústý — nemysli, že jest
podoben ohni obyčejnému. Jaká jest jeho podstata, nevíme, ale
víme. že oheň ten neuhasíná, že trápí a trýzní zavržené.
Tot stav duší zavržených, jejich neštěstí nedovedeme pocho
piti, nedovedeme si zejména představiti trest věčný. My žijeme
ve stálé změně a proto i život po smrti si myslíme měnivý a těžko
si představujeme zavržení věčné. Peklo a jeho věčnost nejvíce
člověka odstrašuje před hříchem a proto i nepřítel spásy lidské
hledí lidem namluviti, že bud' pekla není nebo že není věčné. Právě
spiritismus a okultismus vůbec nechce rozuměti peklu, tresty věčné
prý jsou nemožné, odporující dobrotě boží a neúměrné hříchu,
jenž trvá krátký čas. Ztrestů po smrti je prý východisko, je prý
možnost nápravy po smrti; o tom poučují prý duchové a bývají
obrácení spiritismem.
Drazí přátelé! Připouštím, že myšlenka na peklo věčné jest
hrozná, ale přece musím tvrditi,že je to nauka katolicky správná
a rozumu pochopitelná. Vždyt zjevení boží je tu jasné, Bůh sám
učí nás, že jest a musí býti peklo věčné, Bůh sám v Písmě sv.
odsuzuje jednání spiritistů jako hříšné. Věčnost, milí přátelé, ne
zná časových změn, nemá minulosti a budoucnosti, věčnost jest
trvalá přítomnost, tam panuje jen slovo »vždy: a »nikdyc, vždycky
se radovati nebo trápiti, nikdy nepřestane ani blaženost, ani utr
pení. ]ako nebeštané nikdy neztratí své blaženosti a vždy Boha
budou milovati, tak zase zavržení vždy musejí setrvati ve svém
trápení a nikdy nepřestanou nenáviděti Boha. Není tu vina Boha,!
a není to nespravedlivé utrpení, nýbrž stav duše po smrti nese
to s sebou, že duše zavržená stále zůstává ve své zatvrzelosti a
nenávisti k Bohu a tak ve stavu hříšném; ano, i kdyby Bůh na
bízel odpuštění, nenísto duše zavržená je přijati. Tam vede hřích
smrtelný a tohoto hříchu bohužel se dopouštějí, kteří proti vůli
boží a proti zákazu církve sv. obcují s duchy ve spiritismu a ne
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chtějí věřiti Bohu, co jim zjevil o životě posmrtném. Ve Starém
zákoně volal Bůh israelským: Nebudiž nalezen u tebe, jenž by
se vyptával mrtvých; nebo ty věci v ohavnosti má Hospodin!
A jinde se praví (Levit XX.): Muž nebo žena, v nichž by byl
duch věští, at smrtí zemrou! V Novém zákoně varuje před spi
ritismem sám Spasitel, sv. ]an apoštol a církev katolická i jiné
křesťanské společnosti. Když bohatec prosil Abrahama, aby ně
koho ze zemřelých poslal na zemi k jeho bratrům, aby je varoval
před peklem, odpověděl tento: »Mají Mojžíše a proroky, těch ať
poslouchajíc. (Luk. XVI., 29) a »neposlouchají-li Mojžíše a pro
roků, neuvěří, ani kdyby někdo vstal z mrtvých: (ib. 31). A po
dobně vyjadřuje se sv. Jan (I. Jan IV. 1—3) o těch, kteří nevěří

Kristu a jeho apoštolům, nýbrž hledají poučení u duchů nebo
falešných proroků; pravít: »Nejmilejší, ne každému duchu věřte,
ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha;. . kdo zná Boha, poslouchá
nás, kdo není z Boha, neslyšít nás. Po tom poznáváme ducha
pravdy a ducha bludu:. A církev sv. častěji odsoudila okultisti
ckou praxi, posledně přípisem kongregace Ofíicíí ze dne 4. srpna
1856, v němž se praví: >Volatí duše zemřelých, na různé věci
se jich dotazovati, věci neznámé chtíti odhaliti a jiné podobné
věci konati jest jednáním nedovoleným a heretickýmc. Z toho
vyplývá, že spiritista vyvolávající duchy, vylučuje se z křesťanské
společnosti a dopouští se těžkého hříchu. A proto, drazí křesťané,
varují vás před nekřesťanským spiritismem a jeho naukami; kdo
z vás chce býti Kristův, uposlechne, kdo však následuje duchů,
nebudes Kristem, nýbrž jeho údělem bude společnost zavržených.
jednou objeví se pravda Kristova, pak nastane rozdělení trvalé
a na věky zůstane nebe i peklo.
Drazí přátelé ! Dnes na konci svých úvah o životě po smrti
vraťme se k myšlence první: prach jsme a v prach se obrátíme,
pokud se týče těla, ale duše naše nesetlí, neumře; duše musí
stanouti na soudu božím a přijati spravedlivý rozsudek buď do
nebe nebo do očistce nebo do pekla. Vylíčili jsme si podle svého
lidského způsobu chápání a na základě zjevené pravdy boží stav
duše blažené, trpící i zavržené,aseznali jsme nemožnost i hříšnost
praktik spíritistických. Nyní podává nám Bůh svou milost, při
chází k nám jako milosrdný samarítán, s kříže nás k sobě volá
a hlásá odpuštění. Na nás jest nyní, abychom neodporovali milosti
boží, abychom smířili se s Pánem svým, dokud čas k polepšení.
jistě že to učiníme všichni a Ježíš bude nám milostiv nyní i jednou
při soudu našem. Amen.*)
*) K těmto přednáškám použil jsem mimo menších článků avlastních

prací, těchto větších děl: Atzberger:
Die christliche Eschatologie. —
Helbig: Gibt es ein Fortleben nach dem Tode? — Kudrnovský: Spiri
tismus. — Lépicier: Dell'anima umana separata dal corpo, suo stato, sua
operasione. — Schneider:
Das andere Leben. — Soukup: Postní pro
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mluvy o posledních věcech člověka.
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Neděle čtvrtá po velikonoci.
Homilie, jež napsal ]er. Bo nomell

i, biskup Kremonsky'. Dle vlašského

origináluupravil dr. Fra josef

Mer gl.

Evangelium sv. jana, kap. 16, v. 5.—15.

Tento úryvek sv. evangelia je, jako onen předešlé neděle
vzat z oné rozmluvy, kterou vedl Pán s apoštoly po své poslední
večeři cestou do zahrady getsemanské. Mluví o tom, že je po
třeba, aby odešel k Otci a seslal jim Ducha svatého a dotýká se
toho, co a jak Duch svatý bude působiti na apoštoly. Velmi
vhodně podává nám tedy církev svatá právě tuto rozmluvu Spasi
telovu jaksi na prahu svátků svatodušních, svátku Seslání Ducha
svatého.

Pojednáni
Spasitel upozornil apoštoly na svou blízkou smrt, která na
ně dolehne trpkou zkouškou, předpověděl jim veliká pronásledo
vání, aby nebyli pak překvapeni, až to vše nastane. Pak pokra

čoval: »Nyní jdu k tomu, kterýž mne poslala. Tato slova
opakuje Ježíš častěji a shrnuje v nich svoji smrt, vzkříšení i'na
nebevstoupení, obzvláště toto jakožto poslední metu, která ho pak
viditelně odloučila od apoštolů. Na to. jak se zdá, přerušil Pán
na okamžik rozmluvu o očekával, že apoštolové budou od něho
žádati nějakého vysvětlení a tázati se ho, kamže jde.v Ale ti mlčeli,
celí zarmouceni a postrašeni. Proto dí ježíš dále: >Zád ný z vá s

neptá se mne, kam jdeš? ale, že jsem ty věci mluvil
vám, zármutek naplnil srdce vaše-. Hleďme, jaká do

brota a soustrast dýše z těchto slov Páně. S úplným klidem
a jistotou pronáší Spasitel tato slova na samém prahu svého
utrpení, několik kroků od Kalvarie, kde v několika málo hodi
nách měl býti ukřižován.
Vida apoštoly zamlklé, smutné, na mysli skleslé, těší je božský
Mistr slovy určitými, neomylnými: »Ale já pravdu pravím vám:
Užitečnéje vám, abych odešel, nebo, neodejdu-li, nepřijde k vám
Utěšitel; pakli odejdu, pošlu ho k vám:. jako by řekl: Vštipte
si do paměti moje slova, a myšlenka na můj blížící se odchod
nebude vás tak příliš trápit. >Užitečné jest vám, abych odešelc,
to jest: »Nedbejte toho, co se vám líbí, zamlouvá, vás těší, nýbrž
toho, co je vám na prospěch. A to je, abych vás opustil aodešel
k Otci svémulc )Jak to, božský Mistře nášřc mohli na to apo
štolové odpověděti. »Tebe a tvoje skutky viděti, tvá slova, slova
pravdy a života poslouchati, zdaž to není blaho největší? S tebou
býti, tebe se dotýkati, zdaž to není míti život? Jakž tedy může
býti pro nás prospěšno, když nás opustíš? Pravils kdysi: »Blaho
slavené oči, které viděly, co vy vidíte; mnozí králové a proroci
toužili viděti a slyšeti, co vy slyšíte a vidíte a neviděli aniž sly
šelia (Luk. kap. 10, v. 23.—24.) — a nyní nám pravíš, že bude
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lépe pro nás, nebudeme-li tě více- viděti a slyšeti. Vyslov se
určitěji, božský Mistře nášlc
'
A Spasitel se vyslovil: »Neodejdu-li, nepřijde Utěšitel k vám,
pakli odejdu, pošlu ho k vám-. Není zde pochybnosti, že Ježíš
mluví o příchodu Ducha svatého, zvaného óUtěšitelemc, který
měl na jeho místě pokračovati v jeho díle a dokončiti je. Jaký
však je vztah mezi odchodem Ježíše Krista do nebes a příchodem
Ducha svatého? Proč má býti příchod Ducha svatého vázán na
odchod Ježíše Krista a sice tak, že jedno vylučuje druhé?
„ Svatí otcové a jiní různě vykládají toto místo sv. evangelia.
Jedni praví: Nikdo nemůže pochybovati, že Spasitel byl by
mohl dáti apoštolům Ducha sv. v plné plnosti, i kdyby byl zůstal
na zemi. Ale on chtěl, aby příchod Ducha sv. na apoštoly a úplná
jejich přeměna byla posledním ovocem a nejsvětlejším bodem
vykoupení i slavným počátkem církve a jeho života v ní. Bylo
tedy třeba, jak vykládá svatý Tomáš Aquinský, aby příchod
Ducha sv. udál se, až Ježíš Kristus, vstoupiv na nebesa, naplní
tím své pozemské poslání. Duch'svatý měl počíti svoji činnost
až po viditelném odchodu Páně z tohoto světa. (Summaz p. 3.
quest. 57. a 6.)
Jiný pak výklad, souvisící s prvním, jest tento: Aby Duch
svatý mohl s celou svoji plností sestoupiti na apoštoly, musela
jejich víra oživena a srdce jejich očištěno býti ode všeho pozem
ského. Oni věřili pevně v Ježíše Krista jako Syna božího a byli
v té víře utvrzeni obzvláště jeho slavným vzkříšením. Ale tato
víra byla přece jaksi »smyslovác, opírajíc se o patření oslaveného
těla Mistrova; měla tedy úplně vyzouti se ze všeho smyslového
a proměniti se ve víru nadsmyslovou, opírající se jedině o auto
ritu slova Páně. To však bylo možno jen tak, že Ježíš Kristus
odejmul jim patření na svoji lidskou přirozenost svým nanebe
vstoupením. Tak splnilo se, co pravil Pán k Tomášovi: »Blaho
slavení, kteří neviděli a uvěřilic. Podobně tomu bylo s jejich
láskou ku Kristu Pánu. Milovali ho něžně a vřele, pokud ho viděli
a slýchali. A jakž neměli ho milovati, toho předobrého, přelaskavého
nejlepšího Mistra? Ale tato láska jejich byla taková, jako láska dětí
k matce, živena patřením na něho, posloucháním řečí jeho, tedy
přece jaksi ——
jako víra jejich — »smyslovác. I tato láska měla
státi se láskou čistou, nadsmyslovou. Proto bylo jim odňato
patření na Ježíše Krista jakožto člověka, milovati měli ho i ne
viditelného pouhou živou vírou, tak upravilo.srdce jejich na dů
stojný příbytek Ducha svatého s plnosti jeho darů. — Ten tedy
smysl mají slova Spasitelova: »Užitečno jest vám, abych já odešel,
nebo neodejdu-li, nepřijde k vám Utěšitel; pakli odejdu, pošlu
ho k váma: Všimněme si těch slov: »Pošlu ho k vámc. Koho?
Ducha svatého, třetí božskou osobu v nejsvětější Trojici. A jak
ho pošle? Jistě nikoliv jako člověk, nýbrž jako Bůh. Ježíš Kristus
>posílá< Ducha svatého. Jako totiž dle svědectví Písma Otec posílá
Syna, tak Otec a Syn posílají Ducha svatého. Tomu >posílání<
třeba totiž rozuměti takto: Bůh Otec posílá Syna, Bůh Otec
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a .Bůh Syn posílají_Ducha svatého nikoliv tak, jako představený
posílá podřízeného, král ministra atd. Taková představa o posílání
osob božských byla by směšna a rouhava, poněvadž božské osoby,
jsouce téže podstaty a přirozeností jsou si rovny. Otec »posílác
Syna tak, že zplozuje ho od věčnosti. Otec a Syn oposílajíc
Ducha svatého tak, že týž od obou vychází. A tomu se říká
»věčné posláníc: tomu původu Syna z Otce i tomu >>vycházeníc
Ducha svatého od obou.
A až ten přislíbený Duch svatý přijde, »usvědčí svět z hříchu,
ze spravedlnosti a ze soudu.c Co znamená toto trojí rčení? Spa—
sitel je vykládá sám. »Z hříchu,< t. j. ukáže, že lidé, židé i pohané,
ve svých bludech zatvrzelí, těžce se prohřešíli, odvrhnuvše víru
v Ježíše Krista. A vskutku! Svým příchodem způsobil Duch
svatý zázračnou proměnu apoštolů, založil církev a skrze ni hlásá
stále celému světu život, zázraky, božství Kristovo. Tím však zá
roveň stále a stále odsuzuje svět pro jeho nevěru vJežíše Krista,
počínaje od zatvrzelých synů Israele až na naše doby, ba až do
skonání světa. Což medle jiného jest církev Páně — správně
vzato -— než neustálé svědectví o božství Ježíše Krista na jedné
a o bohovraždě Zidů i tvrdošíjnosti všech nevěrců na druhé
straně?
A nejen »hřích světa: staví Duch svatý do jasného světla
skrze církev svou, on usvědčuje týž svět »ze spravedlnosti,c dí
Pán, >že jdu k Otci a již neuzříte mne:. Tato věta doznala již
různých výkladů a skýtá opravdu jisté obtíže. jednoduchým a dosti
přirozeným zdá se mi býti následující výklad: Ježíš Kristus byl
vydán na smrt jako zločinec, falešný prorok, buřič, ba i jako
rouhač, který opovážil se prohlašovati se Synem božím; zemřel
pod tíhou nejhroznějšich — arciže vymyšlených ——zločinů smrtí
nade vše pomyšlení ukrutnou. To vše je nepopíratelná skutečnost.
jak ji vypravují svatá evangelia. Leč týž Ježíš Kristus vstal
z mrtvých a korunoval svůj pozemský život slavným nanebevstou
pením, sesláním Ducha svatého. Založil církev, to podivuhodné
dílo své všemohoucnosti; tato církev v něho věří, v něho doufá,
ho miluje, klaní se mu, ač ho nevidí. Toto vše dává Spasiteli
velikolepé zadostiučinění za všecky křivdy na něm spáchané a tak
je svět usvědčen ze spravedlnosti,a čili je nucen uznati tu spra—
vedlnost, které se Ježíši Kristu dostalo. Sv. Jan Zlatoústý dí:
»Odchod Ježíše Krista k Otci dokazuje, jak svatý a neposkvrněný
život vedl. Nikdo nemůže říci: To je hříšník a není z Boha:.
Konečně Duch svatý usvědčí svět »ze soudu, že kníže tohoto
světa již jest odsouzeno.: Toto kníže světa jest beze vší pochyb
nosti satan. Ten prováděl před Kristem ve světě daleko široko
a skoro bez odporu tyranskou nadvládu. Ježíš Kristus svojí smrtí
úplně ho přemohl a porazil, jím počíná slavné vzkříšení lidstva.
Svět po Kristu a po seslání Ducha svatého čili po upevnění církve
viděl, jak kácí se modly. jak zaniká pohanství, jak rozpadá se
království satanovo a splňují se slova Spasitelova: »Nyní je soud
světa, nyní bude kníže tohoto světa vyvrženo vena. (Jan kap. 12,
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v.31.) Jest ovšem pravda, že toto vyvržení satana a rozpadáváni
se jeho království není dosud dokonáno, ale začalo a pokračuje
a před očima světa uskutečňuje se stále více a více hrozba Kri
stova, že akníže tohoto světa již jest odsouzence.
:]eště mnoho mám mluviti k vám,< dí Pán dále, ale ne
můžete snésti nyní:. Ježíš Kristus, jakožto nejmoudřejší všech
učitelů, přizpůsoboval své učení vždy chápavosti apoštolů. Bůh
Stvořitel a Zachovatel světa nechává všemu postupný, přirozený
vývoj; právě tak působí Bůh Vykupitel v řádu milosti a proto
Spasitel nesdělil apoštolům hned s počátku všecky pravdy,
nýbrž jen tolik, co mohli pochopiti. A tento postup zachovává
Bůh i ve své církvi. ]í svěřil sice celý neporušený poklad pravd
zjevených, ale mnohé z nich vyvinují se zvolna, jako drahokam
z obalu, jako jádro ze slupky působením Ducha svatého a podle
času i okolností rozzařují se světlem vždy jasnějším až ku slav
nému prohlášení za článek víry, za dogma.
»Nyní,c pokračuje božský Mistr, »nechápete ještě jisté pravdy,
ale tím se nermuťte. Když pak přijde ten Duch pravdy, naučí
vás všeliké pravděc pro vás nutné. My přicházíme ku poznání
pravdy studiem, posloucháním učitelů, rozjímánim atd., apoštolové
dospěli tamtéž za vedení Ducha svatého. Týž osvítil je 0 Letní—
cích a neopustil je více, provázel je pak po celý jejich život.
A týž Duch pravdy, který vedl apoštoly, řídí a vede církev a ne
přestává bditi nad ní ve všech bojích a zkouškách, kterým je
vysazena od počátku.
.
Ježíš praví, že Duch svatý apoštoly >naučí všeliké pravděc.
Učil snad Duch svatý apoštoly matematice, fysice, astronomii
atd.? Zajisté nikoliv. O těchto profanních vědách, na lidském vě
dění zbudovaných, nemluví Pán, nýbrž o věcech, týkajících se
Boha a spásy duší. Přišel na svět, ne aby nás vzdělal na mate
matiky a fysiky, jak dí jistý Otec církevní, nýbrž aby nás učinil
svými učedníky; ne aby nám pověděl, jak nebe povstalo, nýbrž
aby nám ukázal cestu, která do nebe vede. Podobně nemá ani
Duch svatý ani církev jím vedená za úkol, učiti vědám lidským,
anebo o nich úsudek pronášeti, poslání Ducha svatého i církve
je totéž, jako posláni Syna božího: vésti duše ku poznání pravdy
týkající se spasení našeho. O ostatní vědy se církev nestará, leda
jen nepřímo, pokud jich totiž potřebuje k objasnění nebo obhá
jení pokladu víry.
Duch svatý povede apoštoly ku poznání veškeré pravdy,
»neboť nebude mluviti sám ze seber. jak se to má rozuměti?
Takto: Duch svatý vychází od Otce a Syna, tudíž přijímá všecko
od nich a proto všecko, co mluviti bude k apoštolům, čemu je
učiti bude i církev, přichází od Otce & Syna, a Duch svatý ne
může než opakovati učení Ježíše Krista, čili, jak Spasitel sám dí,

nemůže mluviti. než »c o koli

uslyší:

ode mne a od Otce. -—

Z těchto slov Kristových jde na jevo s jistotou, že Duch svatý
od něho vychází, poněvadž od něho přijímá vědění a »přijímati
vědění: jest, jak dí sv. Augustin, »přijímati bytostc.
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Leč naskýtá se zde jakás obtíž. Ježíš Kristus praví, že Duch
svatý všecko vědění »přijmec od něho, a že »cožkoli uslyší, bude
mluvitic, tedy teprve v budoucnosti se Duch svatý doví to a ono
od Boha Otce a Syna? Nikoliv! Přijímati vědění jest totéž jako
přijímati bytost, podstatu; ta však jest od věčnosti jako vědění.
Zde míní tedy Pán ty vědomosti, které Duch svatý později
sdělí apoštolům. U Ducha svatého, jakožto Boha, není „budou
cnosti ani minulosti, nýbrž jen přítomnost, věčná přítomnost, ale
Písmo sv. se přizpůsobuje nám lidem a užívá brzy času budou
cího, brzy minulého k vůli bližšímu označení přítomnosti. Zde
užívá času budoucího, poněvadž působení Ducha svatého, totiž
těch vědomostí, které on apoštolům sdělí, se stanoviska našeho
teprve později se jim dostane; jemu samému, Duchu svatému, jest
ovšem vše přítomno.
»On mne oslaví, poněvadž z mého vezme a zvěstuje vám.
Duch svatý osvítí vás, dá poznati vám moje učení a moji osobu,
naplní duše vaše přehojnou milostí, sdělí vám pravdy věčné, ukáže
várn věčné statky, kterými jednou budete vládnouti a tím vším
oslaví jméno mě na zemi. Působení Ducha svatého je na moji
slávu, poněvadž co činí, činí skrze mne, an béře bytnost svoji ode
mne jako já od Otce. — Zde tedy Ježíš Kristus jasně učí, že
Duch svatý vychází od něho, jako on od Otce. Nemůže zajisté
jedna božská osoba od druhé obdržeti nic jiného, než podstatu
božskou v celé své plnosti. Duch svatý tedy od Otce a Syna
vychází. A tento článek víry naší — patrný z posledních těchto
slov Spasitelových ——popírají dosud tolik houževnatě křesťané
»pravoslavní: .
*

*

*

Dospěl jsem s pcmocí boží ku konci dnešního výkladu. Vím,
že poslední dva verše 'evangelia, obsahující dogma o vycházení
Ducha svatého z Otce i Syna, vyžadovaly by obšírnějšího a úpl
nějšího vysvětlování, leč pro dnešek skončím slovy sv. Augustina:
»Duch svatý poučil apoštoly, že Syn boží, kterého dosud jen dle
těla znali, je Otci svému nebeskému ve všem roveň, a tím vlil
lásku k němu do srdcí jejich. A v té lásce naplnění jsouce dů
věrou, hlásali beze strachu lidstvu Krista, Syna božího, Boha
pravéhOc.
Tak i my se k Němu všude znejme
a čest božskou Jemu vždycky vzdejme.

Amen.

Rádce duchovní.
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Neděle pátá po velikonoci.
Evangelium sv. jana, kap. 16, v. 23.—29.

Dnešní svaté čtení jest — jako ona tři předešlá — vyňato
z rozmluvy, kterou vedl Spasitel z večeřadla do zahrady getse
manské. Večeřadlo Páně bylo dle věrohodné tradice na Sionu,
to jest na jihozápadním vrchu jerusalemském, kde bylo město
hořejší čili Davidovo,*) zahrada getsemanská je na protější vých.
straně města na úpatí hory Olivetské. Vzdálenost od večeřadla
k zahradě getsemanské obnáší v rovné čále asi 11/._,km. Po celou
tu cestu vedl Pán skoro sám slovo. ryvek dnešní obsahuje po
vzbuzení apoštolů. Pán Ježíš jim doporučuje modlitbu a ujišťuje,
že vyslyšení dojdou od Otce jeho.
Přejděme tedy k výkladu.

Pojednání.
»Amen, amen pravím vám, budete-li zač prositi Otce ve jménu
mém, dá váma. Nedávno před tím oznámil Pán apoštolům svůj
odchod a své vzkříšení slovy: »Maličlzo a neuzříte mne a opět
maličko, a uzříte mnea. Apoštolové byli velice zarmouceni při po
myšlení, že odloučiti se mají od Mistra. Kdo je bude těšiti, kdo
učiti, ke komu se budou utíkati, až on odejde? Proto slíbil jim
Spasitel jiného Utěšitele, Ducha svatého a nyní podává jim jiný
spolehlivý prostředek, ve kterém naleznou útěchu a jistou pomoc.
A aby je povzbudil v jejich zármutku, začíná slavnostně: »Amen,
amen pravím váma. jakýsi druh slavnostní přísahy, jak podotýká
sv. Augustin. Spasitel chce říci: Vy, moji drazí, jste smutniaza
raženi, protože vás opouštím. Nebudete mne více míti u sebe a
nebudete moci utíkati se ke mně, jak jste byli zvyklí. Leč, Bůh,
Otec můj. jest vždy s vámi, nespustí s vás oči ani na okamžení.
Proto místo ke mně útočiště beřte k Otci mému všudy přítom
nému; on vyslyší i potěší vás, Ujišťuji vás, že »budete-li zač pro
siti Otce ve jménu mém, dá vám-. ,Toto »začkolic dlužno vy
světliti.
'
Ježíš Kristus slibuje apoštolům, že obdrží od Otce jeho, zač—

koli prositi budou: pokud jim to ovšem nebude na škodu. nýbrž
k'užitku. ku spáse duší jejich a ku slávě boží; tedy nikoliv to,
co žádá svět. Tak nutno omeziti smysl toho všeobecného »zač
koliv: na věci ku prospěchu duše; vykládati je v širším smyslu
přlčilo by se duchu křesťanskému i způsobu, jakým Spasitel se
vyjadřoval. ——Dále vizme, jaké klade Pán podmínky ku svému
slibu. Chce, aby apoštolové prosili »v jeho jméněc. Jest jisto,
že Bůh může udělovati své milosti a nemusí čekati na naše prosby,
on zná potřeby naše a je všemohoucí i nejvýš dobrotivý, ale zpra

vidla chce Bůh, aby předcházela jeho darům naše modlitba. Tak
*) Viz i dra. Sýkory »Umučení a oslaveni Pána našeho ježiše Kristac,
str. 67.
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chce buď proto, abychom uznávali a vyznávali naši slabost a ni
cotnost apoznali jeho všemohoucnost; nebo abychom modlitbou
prosebnou cvičili se ve víře a v naději, anebo konečně, chce mod
litbu naši proto, že tak spolupůsobíme k dosažení toho, oč pro
símeačeho je nám třeba. Bůh nechce odměňovati naši netečnost
a nečinnost, nýbrž chce, abychom i my se přičiňovali, seč jsme.
A to všecko ještě nestačí. Pán Ježíš chce, abychom Boha prosili
v jeho jméně, totiž skrze zásluhy jeho, skrze něho sama, jenž je
prostředníkem naším, Bohem naším jako Bůh-Otec, jemuž, ja—
kožto Vykupiteli, zvláště náležíme. Proto, milí křesťané, církev
svatá, matka naše, končí všecky své modlitby veřejné i soukromé
slovy: »Skrze Krista Pána našeho<.
»Až dosavad jste za nic neprosili ve jménu mémc, praví Pán
dále. Až dosud totiž žili apoštolové s Ježíšem Kristem, skládali
v něj celou důvěru a mohli od něho žádati i žádali, cokoli. Ale
až on nebude s nimi viditelně, veřejně, pak musí se obraceti ku
Otci, leč vždycky ve jménu a pro zásluhy Kristovy. On sám bude
se svou lidskou přirozeností seděti po pravici Otce svého a bude
se přimlouvati za ně. Jinými slovy řečeno: Pán ubezpečuje své
věrné: já jdu teď k Otci, nebudete tedy více utíkati se ke mně
jako dosud, nýbrž k Otci mému, Bohu a Otci vašemu; při tom
však nesmíte zapomínati, že já budu u něho vaším prostředníkem.
Nuže tedy, proste a vezmete. Ve slovech těch jest potvr
zení předešlého zaslíbení: »Budete-li zač prositi Otce mého ve
jménu mém, dá vám:, a zároveň povzbuzení k modlitbě s uji
štěním, že jistě obdrží, zač budou prositi a že radost jejich bude
úplná; »aby radost vaše dokonalá bylac. »Toto jsem vám mlu
víval v podobenstvích; přichází hodina, když ne již v podoben
stvích mluviti budu vám,—alezjevně vám budu zvěstovati o Otcic.
jak víme ze svatých evangelií, vyučoval ]ežíš apoštoly v podo
benstvích, užíval mluvy prosté i když vykládal pravdy nejvzneše
nější, a tak je vedl znenáhla od věcí lehčích a obyčejných k dů
ležitým, těžko pochOpitelným jinak než v podobenstvích, v obra
zech. Ale »přichází hodina, kdy . . . zjevně vám budu zvěstovati
o Otcic. Tou »hodinouc myslí Pán příchod Ducha sv. On sám
přestane vyučovati apoštoly zjevně, viditelně, slovy a začne učiti
je způsobem vznešenějším, beze slov, osvítí mysl jejich a pozvedne
přímo ku pravdám věčným, Boha se týkajícím. »Zjevně vám budu
zvěstovati o Otcic. A jak? Či vypravoval Pán po svém vzkříšení
a i po seslání Ducha svatého apoštolům 0 osobě svého Otce?
To by odporovalo zprávám sv. evangelií. Víme, že apoštolové
byli již poučeni od ježíše Krista i od Ducha svatého o všech
pravdách a z těch jen málo týká se Boha Otce samého. ]akýž je
tedy smysl těchto slov? Patrně takový, že Pán jmenuje zde Otce
jakožto původ ob0u druhých božských osob a v něm i skrze něho
míní vše. co se týká Boha a skutků jeho. »V ten den budete ve
jménu mém prositi; a nepravím vám, že já budu Otce za vás
prositi, nebot Otec sám miluje vás:. »V ten den:, to jest, až
přijde Duch svatý, kterého jsem vám slíbil, nebude třeba, abych
*
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já vás učil prositi, nebo prosil sám za vás, poněvadž vy sami,
osvícení jsouce od něho, budete prositi, jak se náleží. A nemusíte
báti se prositi Otce přímo, nebot on miluje vás láskou jako své
dítky a proto můžete se vší důvěrou předstoupiti před něho.
]ak krásná, útěchyplná jsou tato slova Kristova!
»Pospěšte k Otci, proste -ho s dětinnou důvěrností, nebot
on miluje vás a proto milá jest mu i vaše modlitbac. Milí kře
sťané, nezapomínejme nikdy na tuto pravdu našeho náboženství:
Bůh předchází nás vždycky svou gmilostí, tak totiž, že první po
bídka ke každému dobrému skutku našemu přichází od Boha a
tato první pobídka jest důkazem i důsledkem jeho lásky k nám.
Když tedy Bůh sám nás nabádá k modlitbě, jakž by nás nevyslyšelř
A proč vás Bůh miluje? »Protože vy jste mne milovali a uvě—
řili jste, že jsem od Boha vyšelc. Otec miluje mne jakožto svého
přirozeného Syna a poněvadž mne miluje, musí také milovati ty,
kteří mne miluji jako on; vy pak jste skutky svými dokázali, že
mne milujete věříce slovům mým, věříce mně jakožto jeho vtě
lenému Synu. Kdo někoho vřele miluje, vyslyší jeho prosby. Suďte
tedy sami, pravi Pán, zdali Otec můj nemusí vás vyslyšeti? Právě
proto vám nepravím, že budu prositi Otce za vás; není toho
třeba, poněvadž on sám vás miluje. Avšak tato slova Kristova
nesmíme vykládati tak, jako by on ve své lidské přirozenosti sedě
po pravici Otcové neprosil ho za nás. To protivilo by se učení
apoštola národů: »Kristus žije a prosí ustavičně za nás:, protivilo
"by se jeho úkolu jakožto »prostřednika a kněze na věky dle řádu
Melcbisedechova :.
,

Výklad jest tento: Kristus nepravil: »já nebudu prositic,
nýbrž: >nepravím, že já budu prositi Otce za vás, poněvadž Otec
sám miluje váSc. Mimo to víme též, že Ježíš Kristus, kdykoliv
nám uděluje Ducha svatého, v nás prosí a s námi prosí. takže
pouze skrze něho a s ním můžeme volati k Bohu: »Otče náš-.
Apoštolové nemohli pochopiti, že ]ežíš Kristus, který přišel
na svět založit své království, odchází a nezaložil ho vůbec, tedy
ani ne tak, jak oni si to představovali. Ba ještě více: apoštolové
nemohli pochopiti, kam že Mistr jejich chce odejíti ze světa. Je
těžko říci, jaké představy si o tom všem ti ubozí učedníci Páně
dělali, možná, že to nevěděli oni sami. Proto pravil k nim Spa
sitel otevřeně: >Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; opět
opouštím svět a jdu k Otcic. Jinými slovy: >]sem Syn věčného
Otce, vtělením přišel jsem k vám,'nyní opouštím vás a tento svět
a vracím se k Otcic.
Tato řeč dojala velice apoštoly. Pochybnosti jejich a nejistota
zmizely, pochopili plnou pravdu a v radosti i vděčnosti za tak
jasné poučení zvolali: »Nyní mluvíš zjevně a žádného podobenství
nepravíš; nyní víme, že víš všecko a není tobě potřebí, aby se
kdo tebe tázal, proto věříme, že jsi od Boha vyšelc.
To jasné prohlášení MiStrOVOZ :]du k Otci . . .< dotklo se

velice apoštolů. Milovali Pána tak vroucně, o vlastní osud budoucí
také měli starost a proto si přáli toužebně zvěděti jistotu, ale
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z veliké úcty a lásky k Mistru nikdo neosmělil se to říci. jedna
jediná myšlenka je ovládala, ale nikdo ji nevyslovil. Ale Ježíš
uhodl — abychom tak řekli — jejich tužby a tím jim podal dů
kaz, že čte v srdcích jejich, proto pravili : »Nyní víme, že víš všecko
a není tobě potřebí, aby se kdo tebe tázal. To jediné by nám
stačilo — kdyby toho bylo třeba — k důkazu a potvrzení, že jsi
od Boha vyšel, že jsi Syn boží.. — Toto bezděčné vyznání apo
štolů ve chvíli tolik bolestné zajisté zahnalo na okamžik smutek
s obličeje Kristova a vlilo kapku balsámu radosti ve stísněné
srdce jeho.
*

*

*

Apoštolové byli poučeni od Krista ježíše a radovali se z toho,
že poznali pravdu. Ale proč ji poznali? Proto, že se božského Mistra
po ní tázali. Prosme ho tedy i my, aby nás osvítil a on nás za—
jisté neodmítne.

Pravdu znát chtěj, ta tě osvobodí,
lež do pekla, pravda k nebi vodí.
Amen.

Neděle Šestá po velikonoci.
.To učiní vám, protože neznají Otce
ani mne.<

(jan 16, 3.)

Drazíl jsou lidé, jimž jest jedno, jak se o nich smýšlí
a mluví. A jsou zase jiní, kteří třesou se úzkostlivě při myšlénce:
»Co pak říkají, co pak lidé si o mně myslířc Naprosto nedbati
lidského úsudku jest chyba; svědčí to buď o hrdé mysli, nebo
o zkaženém srdci člověka. Ale dbáti příliš na úsudek lidí, to
zase jest známkou slabé, třtinové povahy.
jak si tedy máme počínatiř Příklad zajisté dal jsem vám,
abyste jako já jsem činil i vy činili. Ta slova byla vodítkem
apoštolům po celý jejich život. Proto při všem pronásledování
od židů i od pohanů zůstali klidnými jako jejich Mistr a Pán.
Netázali se při svém jednání, co tomu říkají lidé, ale co tomu
říká Bůh. Pomyšlení: Ano, Bůh chce, abychom trpěli rány. aby
chom snášeli okovy. abychom život svůj pro učení Ukřižovaného
obětovali — bylo jim útěchou, bylo jim kompasem, který jim
pravou cestu života ukazoval.

jak jednal Kristus, jak jednali apoštolové, tak máme jednati
i my. Při všem svém jednání mějme ve svém srdci stále připra
venou otázku: »Co tomu říká Bůhřc — Bůh mluví ke každému
člověku v jeho svědomí. Nuže, co tomu říká mé svědomí? Chválí—li
nás lidé nepoddávejme se lichotným slovům jejich, ale tažme se
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upřímného přítele svého, svého svědomí: »Zasloužlm si té chvály
nebo nePc .Odpoví-li nám svědomí: »Ano té chvály si zasluhuješc,
pak nebudme pyšní, ale pokořme se před Pánem a volejme
s Davidem.: »Ne mně, Pane, ale tobě budiž čest a chválal- Ne
zasluhujeme'li si lé chvály lidské, pak přičiňme se, abychom si
jí zasloužili. — Haní-li nás lidé, tažme se svého svědomí: »Zaslu
huji si té hany nebo ne?: Podle toho, jak nám svědomí odpoví,
se zařiďme. Hani-li nás lidé právem, pak se napravme. Haní-li
nás lidé neprávem, pak trpme sebe větší pohanění a těšme se
vědomím: »Trpím nevinně, trpím z lásky k Bohu!
Proč trpěli, proč byli pronásledováni apoštolové? Pán ]ežíš
sám na to odpovídá v dnešním sv. evangelium pravě: »To učiní
vám, protože neznají Otce ani mne!:
Přátelé, křesťané! Jak rád bych řekl, křesťané, učedníci je
žíše Krista, ti se nepronásiedují, ti si neubližují, jeden druhého
nevinně neutiskuje — ale mohu tak říci? Pohled do života va—
šeho v rodině, v obci, v národě usvědčil by mne ze lži.
Abych vás, drazí křesťané, pohnul, abyste mezi sebou žili
jako bratři a sestry, abyste jeden druhého nevinně neutiskoval,
nepronásledoval, ukáží vám v dnešní úvaze, že není pravým kře—
sťanem, kdo nevinnému křivdu činí. Neboť:
Kdo nevinnému křivdu činí, nezná Boha ani ježíše Krista.

Pojednání.
Křesťané! Pokud v tomto slzavém údolí putujeme, potud vi
díme Boha jen jako v zrcadle, v podobenství. Bůh pro nás ubohé
smrtelníký pozemské přebývá ve světle nepřístUpném. Kdo by
mohl ohromné slunce sevříti do nepatrné pěsti, kdo by mohl ne—
patrným svým rozoumkem obsáhnouti toho, jehož nebesa ani
země obsáhnouti nemohou? Nepoznáváme Boha ani jako andělé,
ani jako svatí. Poněvadž však jsme stvořeni k obrazu božímu,
poznáváme Boha přece ve věcech stvořených aspoňoz částky.
Ale toto částečné poznání Boha,“ toto přirozené poznání Boba
nepostačí člověku ku spasení. Proto Bůh sám se zjevil v těle lid
ském — v osobě Ježíše Krista a naučil nás Pána Boha znáti
a Pánu Bohu sloužiti.
Ale kdo nevinnému křivdu činí, ten dojista nezná Boha —
nejvýš svatého a spravedlivého.
l. Nezná Boha nejvýš svatého. Kdo ví, že Bůh jest nejvýš
svatý, t. j. že dobré miluje a zlé nenávidí, ten přičiňuje se, aby
sám svatě byl živ a také jiné k svatému životu nabádal. Kdo
není pamětliv svatosti boží, žádá časem na svém bližním něčeho,
co se protiví Bohu, co Bůh nenávidí, a když bližní pamětliv Boha
nejvýš svatého mu toho odřekne, pak se na nevinného hněvá,
ba třeba ho trestá.
jak to vypadá v životě v některé rodině? Nerozumní, ba
nešlechetní rodičové, aby ušli hanbě před bližním, navádějí dítě
své často ke lži, Aby neutrpěli malé ztráty, aby došli malého
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zisku, šeptají dítěti: Zapři to, neříkej jak to bylo, řekni, že o ni
čem nevíš, řekni, že to bylo takhle — a zatím dítě ví, že bylo
to naopak! Nechce-li dítě lháti, jak si rodiče přejí, nechce-li se
točiti jako korouhvička podle větru jejich přání, pak trestají dítě
pro neposlušnost, vzdorovitost, umíněnost, nešikovnost. Ubozí ro
—dičové! Domníváte se, že tím trestem staráte se o dobré vycho
vání, že vedete dítě své k poslušnosti, že vaše jednání se líbí
Pánu Bohul jak se klametel jak otevrou se vám jednou oči na
soudu božím, až spatříte před sebou Boha nejvýš svatého, jenž
zahřmí vám do uší: »Miluji jen dobré a nenávidím všeliký hříchlc

Nešlechetný hospodář

požaduje kolikrát na čeládce, aby

k vůli němu přestoupila zákon boží. Nebyli jste sami toho svědky,
když hospodář místo služeb božích posílal čeládku svou v neděli
a ve svátek na pole? Neslyšeli jste, jak hospodář a hospodyně
naváděli čeledína nebo děvečku, aby šli a způsobili sousedovi,
sousedce na poli, v_zahradě škodu? Proč to? Ze zlosti. Chce
se mu vymstítil — Čeládka-li by odporovala, na smrt rozhněvá
hospodáře, musí slyšeti výčitku z úst svého hospodáře, Své ho
spodyně: »Nic mi k vůli neuděláš, jsi taková umíněná hlava.
Nevíš, že máš svého pána, paní poslouchatiřlc
Takový hospodář a hospodyně ve své zaslepenosti zapomí
nají, že zákon boží za žádnou cenu přestupován býti nesmí.
Nešlechetný přítel žádá na svém příteli, jak praví, malou přá
telskou službu. Nic to není, šeptá mu. Trochu mi při mém plánu
pomůžeš. Buď na stráži, aby mne nikdo neviděl při krádeži.
Neříkej to nikomu, a zatím je to špatnost, za kterou často bývá
odměnou kriminál! — Nechce-li žádaný příteli svému při hříchu
nápomocen býti, pak uražený —-vyhlašuje jej za falešného přítele,
naříká, že se v něm zmýlil, že ho měl za upřímnějšího, věrněj
šího atd. Ubohý, myslíš, že z přátelství jest všechno dovoleno?
Mílovatí budeš Pána Boha svého nade všecko, tedy víc než svého
přítele, než jeho přízeň — praví Kristus Pán.
'
Jsou snoubenci anebo třeba ani ještě nejsou, mají spolu však
důvěrnou známost, milují se. Nešlechetný mládenec žádá na dívce
jej milující něco, při čemž se v panenské tváři každá nevinná
dívka zardíti musí, svádí ji k hříchu proti počestnosti, proti sv.
čistotě, žádá na ni, aby mu obětovala lilii nevinnosti — a když
zbožné děvče, matkou dobře vychované, svoliti nechce — vyčítá
jí, že ho nemá ráda, že jest mu nevěrná, že láska její jest jenom
na oko — hněvá se proto na dívku, nechce s ní mluviti a při
tom všem myslí si, že má k tomu všemu právo, že dobře dělá.
O vášní zaslepený mladíku, pamatuj: Boha sluší více poslouchati
nežli lidí!
Dva mladí lidé mají se rádi. Rodiče tomu brání z různých
příčin. Někdy z rozumných, někdy z nerozumných. Mladík na
vádí dívku jej milující: »Přijď večer tajně na křižovatku, k lesíku,
ke kříži— a když děvče zákaz rodičů nechce přestoupiti avusta
novenou hodinu na určité místo se nedostaví, pak musí slyšeti
z úst mladíka výčitky a myslí si, že láska mu k tomu dává právo.
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Pamatujte, mladí a nezkušení lidé, mládenci a panny, že rodiče jsou
zástupci boží na zemi a že pro vás platí: »Cti otce svého imatku
svou, abys dlouho byl živ a dobře se ti vedlo na zemic.
Jest zapovězený čas. Církev zapovídá taneční zábavu. Tance
chtivé děvče vybízí hocha, aby šel s ní do taneční zábavy, že jest
čas zapovězený toho ona nedbá — myslí si, že láska jí dává
právo i přes zákaz církve toho na hochu požadovati. Pamatujte:
>Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá, a kdo
pohrdá mnou, pohrdá tím, kdo mne poslala, t. j. Bohem — tak
pravil Kristus Pán, zakladatel naší sv. Církve.
Drazí, ti, jež jsem uvedl v příkladech, neznají Boha, neznají
jeho svatosti. Zapomínají' ve svých vášních, ve své zaslepenosti,
že přátelství, láska za hřích koupená Bohu se nikdy líbiti nemůže!
Varujme se hříchu sami! Nežádejme nikdy na nikom pod
jakoukoliv záminkou hříchu! Nemáme k tomu žádného práva
Pamatujme! Bůh nejvýš svatý bude naším soudcem!
Vzpomínka na Boha nejvýš svatého jest nám vodítkem při
našich“žádostech. Svatost boží ukazuje nám v pravém světle,
čeho žádati můžeme a čeho ne.
Poznání 2. spravedlnosti boží zdržuje nás zase, abychom ne
dali se vášní zaslepiti, uchvátiti, abychom bližnímu neukřivdili.
I v tom se mnoho chybuje!
Kdo ví, že Bůh sám ustanovil na světě soudce, jenž by v jeho
jménu dobré odměňoval a zlé trestal, ten neodvažuje se souditi
svého bratra, nad nímž žádné moci nepřijal! A to by si měli
pamatovati lidé, kteří rádi svého bližního za každým krokem
posuzují!
Kdo konečně ví, že Bůh jest nejvýš spravedlivý, že odplatí
jednomu každému podle skutků jeho, ten neobtěžuje duši svou
hříchy utiskováním a potlačováním svého bližního. Kdo ale na
proti tomu pracuje na zkáze svého bližního, aby sám obchod
a svou živnost zvelebil, aby sám ponížením druhého vynikl, aby
sám přes mrtvolu druhého k cíli se dostal ——ten nezná sprave

dlnosti, ten nezná Boha! O člověče, který na úkor druhého se
obohacuješ, vyvyšuješ, pamatuj, že takové počínání nenese na sobě
od Boha požehnání. Bůh nejvýš spravedlivý dá každému smluvený
peníz denní — blaženost věčnou, ale jen za 'poctivou práci!
Rodičům náleží souditi své dítky, hospodáři, hospodyni ná—
leží souditi svou čeládku, vrchnosti přísluší souditi lid obecný,
představení mají souditi své podřízené. To jest ovšem pravda.
Ale jak mají souditi? Tak jak soudí Bůh, soudce věčný, t.j spra
vedlivě. Ne dle nálady, ne dle své náruživosti.
Jak rád bych byl, kdybych říci mohl, že všichni rodičové
křesťanští dítky své,spravedlivě soudí. dle práva, dle zásluhy, ne
dle nálady a vášně. O rodičové shromáždění, ruku na srdce, mohu
vám tak říci? Nevzpomínáte si, že někdy pro maličkost bijete
dítě své až do 'krve, jindy mu zase mnoho odpustíte -—co byste
přísně trestati měli?! Proč to? Chcete-li býti upřímnými, musíte
si říci: Něco mně rozzlobilo a dítě můj hněv odneslo! A přece
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již starý pohanský ůlosof Seneka praví: »Dokavad se hněváš,
nesluší nic zlého chovanci činiti, neboť v tu dobu rozum lidský
jest oslepen, že neví co činí.
Jak často rodiče činí-nespravedlivý rozdíl mezi svými dětmi.
Jednomu dítěti shoví všecko, druhé pro nepatrnou příčinu jest
trestáno. Mazlíčkovi nadržují pro pěknou tvář, pro jeho schop
nosti, pro jeho obratnost a druhé dítě jako by nebylo ani jejich,
jest odstrkováno a zle se s nim nakládá.
Jak hrozný obraz. Přijde domů otec spit, omámen lihovinou
zlobi se na celý svět a kdo to odnese? Jeho dítě! Bije je bez
rozumu kam uhodí tam uhodí, ba kolikrát ho i zmrzačí! Ubohé
dítě, jsi terčem otcovy zlosti!
Jiní rodičové zase netrestaji dítě vůbec, říkají: »Já ho mám
rád, nemohu ho uhoditilc
Rodičové drazí, kteří takovou opičí, nerozumnou láskou lnete
ke svým dětem,pamatujte, že budete-li šetřiti metly u dětí svých
v mládí, ony jednou budou metlou vaší ve stáří! Nebudete-li
trestati dětí svých, bude vás trestati Bůh na vašich dětech. Vzpo
meňte na Heliho a jeho nezdárné syny.
Rodičové křesťanští, buďte si toho vědomi, že jste z vycho
vání ditek svých zodpovědni Bohu nejvýš spravedlivému! Pama
tujte, že musíte jednou přísný počet klásti Bohu ze svého vla
dařství, t. j. jak jste své dítky trestali a jak jste je trestati mělil
Proto netrestejte nikdy ve hněvu. Počkejte, až se uklidníte.
Než sáhnete k trestu, tažte se svého svědomí, sami sebe: »Co
provinilo mé dítě? Jak veliký trest ši za to zasloužíšc Uvažte,
zda by nepostačilo rozumné, otcovské, mateřské napomenutí. Jsem
přesvědčen, že u některého dítěte zmůže více upřímné slovo, než
modřiny na těle. Když trestáte, trestejte spravedlivě a s láskou,
aby dítě poznalo, že jen otcovská, mateřská láska, která má dobro
dítěte na paměti ——sáhla po metle!

Přátelé v Kristu, ke každému spravedliví pamatujme, že mu
síme všichni Pánu Bohu nejvýš spravedlivému skládati přísný
počet, žjime tak, aby počet ten nám všem snadným byl.
Bůh je láska. Tuto lásku boží, kterou nám hlásal sám Syn
boží, máme vztahovati také i na naše bližní, ba právě tato láska
k bližnímu je pečetí, že jsme opravdu hodnými učedníky Kristo
vými: >Potomt poznají všichni, že jste učedníci moji, budete-li
míti lásku jedni k druhým: Pán Ježíš nečiní rozdílu mezi naším
přítelem nebo nepřítelem. Pán Ježíš vidí v každém člověku jen
dítko boží a dědice království nebeského, který třeba různou řečí
volá k společnému Otci nebeskému: :Otče nášlc
Kdo tedy jest nepřítelem svému bratru,zlehčuje jeho jméno,
škodí mu na statku, kazi jeho živnost, ruší jeho klid, naplňuje
srdce jeho hořkosti & žalostí —- ten ho zajisté nemiluje. Kdo ne
miluje však bratra svého, nemiluje Ježíše Krista, nezná jeho lásku,
nezná Krista.
»Synáčkové moji, milujte se vespoleklc Toto napomenutí
miláčka Páně svatého Jana mějme vždycky před očimaa milujme
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i bloudící i hřešící bratry své láskou upřímnou,av dobrotě a lásce
hledme je odvrátiti od cesty hříchu. Slyšme sv. Jakoba v dnešní
epištole: »Kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí
duši jeho od smrti a přikryje množství hříchů..
_
Láska hory přenáší — rozdíly ve víře i národnostil Zijme
tak, aby ve všem ctěn byl Bůh skrze Ježíše Krista Pána našeho.
Amen.

František jz'rdrka.

Sv, Jana Nepom., mučedníka, patrona
Českého.
O pravém blahoslavenství.
»Blahoslavení, kteří trpí pro sprave
dlnostc.

(Mat. b. 10.)

Není člověka na světě, jenž by si nepřál býti šťastným a spo
kojeným, a přece málo jest těch, kteří pravé blaženosti docházejí.
]e-li tento svět dle sv. Hilaria mořem, podobají se lidé lov
cům perel, kteří s očima skleněnými spouštějí se do propastí
mořských, aby nasbírali drahých perel, vynášejí však odtud ka
mení, aneb prázdných mušlí. ]e li blaženost onou perlou vzácnou,
pro niž se má všechen majetek obětovati, jak mnozí ve vší snaze,
práci a nebezpečích tohoto světa uchvacují kámen místo perly
drahé, a mají se při tom za šťastné, ač jsou příliš ubohými. Vždyť
i nejmoudřejší lidé zklamali se při hledání pravé blaženosti. Jak
slepým byl a nešťastným v tom náš praotec Adaml Nalézal se
uprostřed blaženosti samé, vrozkoších a radostech rajských, když
Satan v podobě úlisného hada podával mu perlu domnělé blaže
nosti slovy: »budete jako bohovéc. Adam jinak rozumný —sáhl
chvatně po falešné perle a místo perle vzácné blaženosti měl
v rukou perlu největší zubožeností, v níž my ubohé dítky Eviny
dodnes sténáme a bědujeme. Kdo byl moudřejší než král Salo
moun, a jak velice pochybil při hledání pravé blaženostil Sám
nad tím běduje: »Já, kazatel, byl jsem králem israelským v je
rusalemě, uložil jsem v srdci svém zkoumati, moudře všecko, co
se děje pod sluncem, a hle, všecko je marnost a trápení ducha-.
(Kaz. 1, 12.) Jak těžko tedy nalézti pravou blaženost, když i nej
moudřejší zbloudili a pochybyli. Zaslepené pohanstvo sice se do
mnívalo, že ii nalezlo, Římané ve vítězstvích, Babylonští v rozko—
ších, Peršané v bohatství, Řekové v moudrosti, ale všichni tito
nalezli jen perlu skleněnou, blaženost chvilkovou a pomíjející.
Epikur ji hledal v užívání světa. Sardanapal v nestřídmosti, Ale
_xander ve válečnictví, Nero v ukrutností, Tarquinius v přepychu,
a jiní v jiných pošetilostech, ale všichni tito mohli konečně jen
zvolati: »Zbloudili jsme s cesty pravdy. Ustali jsme na cestě ne
pravosti a zahynutí a chodili po cestách neschůdných, a cesty
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Páně neznali jsme. My nesmyslní měli jsme životmoudrých a
zbožných za bláznovství a konec jejich za bezectný; a hle, oni
jsou počtení mezi syny boží a mezi svatými jest los jejich. Co
nám prospěla pýcha, co spomohlo bohatství; pominulo to všecko
jako stínc. (Moudr. 6, 4.)
'
První kázání Kristovo bylo o pravé moudrosti a blaženosti,
o osmi blahoslavenstvích. Dnes slavíme památku svého krajana,
velikého světce-mučedníka, který nabyl pravou moudrost a bla
ženost, na němž ukázala se všecka blahoslavenství od Spasitele
božského lidstvu doporučená. Abychom-při hledání štěstí a spo
kojenosti neulovili perly nepravé, blaženosti povrchní a zdánlivě,
ale perly vzácné a drahocenné, spokojenosti blažené a trvalé,
ukáži dnes na rozdíl těchto, na bezcennost blaženosti světské a
vzácnost blaženosti křesťanské.

Pojednání.
Blahoslavení chudí duchem, tiší, lkající, žíznící po spravedl—
nosti, milosrdní, čistého srdce, pokojní, protivenství trpící pro

spravedlnost. V čem záleží blahoslavenství? Sv. Tomáš Aquinský
nazývá je dokonalým stavem, kde možno nalézti všech dober a
statků. Sv. Bernard nazývá je královstvím, jehož délka jest ne
konečná, šířka a velikost nevystihlá. Sv. Augustin nazývá je mě—
stem, kde jest ustavičny' pokoj a radost. bBlahoslaveným býti
u světa, jest býti bez bolesti, bez zármutku, bez protivenství; žíti
dle svého přání a žádosti, v nadbytku všeho, bez nedostatku;
šťastným u lidí znamená býti ode všech váženým a chváleným,
žíti stále ve zdraví a blahobytu. A co praví Kristus? »Blahosla
vení chudí, protivenství trpící, atd.< Chce snad Kristus, aby všichni
žili na poušti a samotách v chudobě a odříkání ——zdržovali se
radostí světských či pod mučednickými nástroji končili svůj život
by dali se honiti z místa na místo, bičovati, ukřižovati, spalovati

a kamenovati? Vždyť dle sv. Tomáše Aquinského jest blahosla
venství stavem, v němž možno nalézti všeho dobra a veškeré ra
dosti. Či nebyl královský princ l'araonův v kolébce šťastnější
nežli Mojžíš v pleteném košíku? Benjamin v náručí Jakubově než
Josef v žaláři egyptském? Nabuchodonozor na trůnu než Daniel
v jámě lví, Jezabel v paláci uprostřed rozkoší než Eliáš na útěku
o hladu a strádání, Achab v zahradě než Náboth mezi kamením,
Aman u tabule než Mardocheus přede dveřmi paláce? Či jest

lépe
sloužiti než panovati, býti uvězněnuci na svobodě, býti mrtvým
či živým?
O ubohé blahoslavenství, záleží-li v chudobě a pronásledo
váníl To snad lépe žertovati a smáti se s Herodem než přijíti
o hlavu s Ianem Křtitelem. Avšak pozor! Jedno jest slůvko, od
něhož závisí ta blaženost a to_ zní: »věčnéc, na věky! Bez tohoto
nemůže býti nikdo šťasten. Zádná radost, žádná rozkoš nemůže
potěšiti, je-li pomíjející a chvilkovou. To scházelo a schází dosud
všem světákům, kteří v rozkoších štěstí hledají, že tyto netrvají
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věčně. Řekneme-li: >co bylo kdysic, »už je tomu konec: — pak
už jest také po blaženosti pravé. Všecky radosti vyvolených,
všecka sláva svatých, všecka krása nebe nebyly by žádnou bla
žeností, kdyby nebyly věčnými a měly konce. A to jest právě
známkou pravé blaženosti.
Nebot jak může být šťasten člověk při všem bohatství a stat
cích světa, radostech a slávě, vzpomene-li si, že to vše musí
s bolestí jednou opustiti?
Štěstí člověk nerad ztrácí, vzpomínka na krátkost všeho na
plňuje duši úzkostí a bolestí. A kde jest úzkost, strach a bolest,
tam není blaženosti. Proto žádný statek světa nemůže upokojiti
a nasytiti srdce člověka, poněvadž netrvá věčně. Klamou se tedy,
říkají-li mnozí: >kdybych byl býval bohatým, kdybych se byl
narodil z rodičů vznešených, mohl jsem býti šťastnýmv. Prázdná
jSOu ta slova. Neučiní šťastným, co není věčné. Valerius Maximus
se domníval, že nejšťastnějším člověkem na světě jest Metellus,
poněvadž ho neopustilo štěstí od kolébky až ku hrobu.
Nsrodil se v nejslavnějším. městě Rímě z nejváženějších ro
dičů, vynikal neobyčejnými dary duševními, nejlepším zdravím,
že všecky práce mohl hravě vykonati, za manželku měl ženu, jež
požívala v Rimě největší vážnosti rodem a ušlechtilostí. Zastával
nejvyšší úřady, byl uctíván jako nejslavnější vítěz a panovník, a
aby ku štěstí ničeho nescházelo, viděli své syny, jak domohli se
nejvyšších úřadů a tři dcery provdány za nejpřednější šlechtice;
radoval se i z dltek těchto.
Neokusil nikdy příkoří, žádného zármutku a štěstí neopustilo
ho ani po smrti. V největší slávě byl pochován, synové a synové
těchto nesli ho z města do hrobky. Štěstí Metella pohnulo Va-'
leria, že napsal:
»Pohleď k nebi, sotva tam nalezneš takového štěstía.
Ubozí pohané,.kde smrt má moci, tam nemůže býti řeči
o štěstí.
Blaženóst jest jen tehdy pravou, je-li věčnou. jen na nebi
pravého jest štěstí, tam bohatství nikdy nepřestane, mládí nikdy
nesestárne, krása nikdy nevybledne. láska nikdy nevychladne,
zdraví nikdy neschřadne, radost nikdy nevymizí, život nikdy ne
přestane. A to je pravá blaženost vyvolených, věčně trvající. Proto
zklamali se dosud všichni, kdo hledali štěstí v bohatství, jež po
míjí jako sen, v rozkoších, jež mizí jako kouř, ve slávě, jež se
mění jako vítr. Zklamali se, že hledali štěstí ve věcech pomíjejí
cích a ne věčných. Štěstí pravého poznal náš světec, Jan Nepo
mucký, který všecky své síly zasvětil lásce k Bohu a bližnímu;
nedal se svésti od povinností ani sliby ani vyhrůžkami, ani mu
čednickou smrtí !
»Proč a tolik namáháš se sháněním věcí stvořenýchc, volá
sv. Bonaventura, »jednoho miluj, v němž jest všecko, Boha, který
jest věčný a nekonečný..
Těší-Ii tě krása a hledáš-li v ní své štěstí, hledej krásu věč
nou; líbí-li se ti svobodaastatečnost,-miluj toho, který vše může
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přemoci a nemůže od žádného býti přemožen. Vidíš-li blaženost
v dlouhém a zdravém žití, pohlížej k nebi, kde jest zdraví věčně
trvající. Toužíš-li po nadbytku, následuj svatých, kteří nasycení
jsou, slávou přeplnění hojností domu božího. Hledáš-li štěstí vbo—
hatství a důstojnostech, hled se dostati ,do příbytků nebeských,
nebot tam jest sláva nekonečná a bohatství nevyčerpatelné. Chceš-lí
si blaženost zajistiti, nemiluj a nehledej ničeho, co není věčné,
ale snaž se uchvátiti jediné to, co jest božské a věčně trvající.
Nedomnívej se, že jsi šťastným, máš-li hojno'st všeho, radostí a
rozkoší, aby se ti nepřihodilo, co se stalo bohatci, který sám
k sobě pravil: »mnoho zboží máš, duše má, na mnohá léta, od
počívej, jez, pij a hoduje; ale slyšel s nebe hlas, jenž volal: »po
šetilče, dnes v noci požádám duše tvé od tebe a co jsi nashro—
máždil, čí bude?: (Luk. 12) Marně jest štěstí, jež se zakládá na
věcech časných; mnohem šťastnější jsou chudí, mnohem blaže—
nější zarmoucení, poněvadž chudoba jejich a zármutek netrvají
věčně. Neříkejte více, vy chudí, zarmoucení, nemocní, utiskovaní
a opuštění: ó, my ubozí nešťastnl!
Neopustilo vás všecko štěstíablaženost všecka, pohleďte jen
na zástupy vyvolených na věčnosti. Lazar byl chudý, neplodná
Anna zarmoucená, job nemocen a opuštěn. josef za otroka pro—
dán, Kristus ode všech opuštěn, nenáviděn, pronásledován, ale
všichni jsou blaženi a nejvýš blaženi, poněvadž bolest jejich měla
konce, blaženost však nyní věčná. Proto radovali se apoštolové
v pronásledování, mučedníci v utrpení, vyznavači v chudobě, ka
jícníci v slzách, panny v pokušení, dobře vědouce, že to vše po
mine a následovati bude blaženost věčná, že štěstí světské dojde
konce, ale zármutek hříšných bude bez konce. Co těšilo sv.)ana,
našeho světce, v mukách, nežli vzpomínka, že za krátko dosáhne
odměny nevýslovné a blaženosti nekonečné? Hledal jediné Boha,
který jest nekonečný a věčný, a že ho nalezl,'_a při něm setrval
do své smrti, nalezl i blaženost nekonečnou a nevystihlou.
Kateřina, manželka Jindřicha VIII., krále anglického, veliká
rekyně křesťanská, která byla od chlípného manžela zavržena a
uvězněna, snášela osud s neobyčejnou trpělivostí. Řlkávala: »Ne
žádám na světě ani velikého blaha, ani velikého utrpení, ježto
obé může býti nebezpečné; kdybych však měla si voliti mezi
oběma,vyvolila bych si raději život sebe nešťastnějšl než nejšťast
nější, poněvadž zarmoucená duše žije bez potřeby, štěstí však za
slepuje a omamujec.
Zarmoucená duše se těší, že zármutek netrvá věčně, ale zá
sluha bude odměněna věčně; štěstí světské však skončí a běda,
kdo v něm na Boha a spásu duše — zapomínal. — Bůh jediné jest
cílem naší blaženosti časné a věčně. »Tot jest odpočívánj mé na věky
věkův, tu přebývati budu, poněvadž jsem jej zvolilc. (Zal. 131, 14.)
>Blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost; radujte se a ve
selte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesíchc. (Mat. 5, 12.)
V. Str/.r.
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Na slavnost sv. Jana Nepomuckého.
Napsal dr. Karel L. Řehák.

Jaká svědectví má náš Světec od Boha i od lidí?
1. V evangeliu dnešního dne chválí sám Spasitel Iana Křtitele,
ne do očí, jako by jemu lichotiti chtěl, ale nepřítomného, aby
ho postavil lidu za vzor. Tvrdí o něm, že není ve své ctnosti
vrtkavý, aby se klátil, jako větrem zmítaný ; že neodívá se měkkým
rouchem, jako člověk rozmařilý; ano že jest více nežli některý
prorok, jací o Mesiáši jen předpovídali; ale že jest předchůdce
samého Mesiáše, na něhož i prstem ukazoval.
Dávajíc církev dnes toto evangelium o Janu Křtiteli před
čítati, davá nám tím na srozuměnou, že i jmenovec sv. Jana
Křtitele, jan Nepomucký, podobnou horlivostí pro čest boží se
vyznamenával, bez vrtkavosti povinnosti své plnil, rozmařilosti
pozemské nevyhledával, ale i slovem i životem svým ku božskému
Mistru, Spasiteli lidstva, poukazoval; i také život svůj jakožto
svatý mučedník pro něho položil.
Za našich dob jestit dosti pošetilých lidí, jimž se nelíbí lék
od Spasitele našeho připravený, jímž bychom se mohli ozdravěti
od chorob duševních, od hříchů, totiž svatá zpověď; a proto
bláznovství srdce svého vypouštějí ústy svými, hanobí totiž svá
tosti Páně vůbec a svátost pokání zvláště; a zneuctívají i mučed
níka za svátostní mlčelivost, našeho sv. patrona Jana Nepomuckého ;
ba docela bláznovsky tvrdí, že prý Jan Nepomucký ani nežil;
anebo že prý jen jesuité na místo upáleného mistra jana Husa
podložili lidu českému k uctívání jana Nepomuckého, od krále
Václava utopeného, aby prý na ]ana Husa zapomněl.
Na obhájení úcty našeho světce jana třeba uvésti tedy svě
dectví i Bohai lidí, abychom seznalí zavilost nepřátel božích,
a povinnost svou k Bohu!
2. O životě sv. ]ana Nepomuckého máme zprávy ovšem jen
sporé, poněvadž pokud žil král Václav, jenž ho zmučiti a utopiti
kázal, bylo velmi nebezpečno o jeho ukrutnostech a nespra
vedlivostech se rozepisovati, nechtěl spisovatel sám krvavé pomstě
králově propadnouti. Po smrti krále Václava r. 1419 nastaly ale
hrozné bouře husitské, v nichž husité nestavěli a nesepisovali, ale
jen kde co památného bylo, rozbili, vytloukali, ničili i pálili. Avšak,
co o svatém janu Nepomuckém se přese všechny pohromy až na
nás dochovalo, jest přece tolik bezpečné, že jen člověk, který
zúmyslně před pravdou oči své zavírá, pak tvrditi může, že ni
čeho nevidí !

Tak zjištěno, že ve chrámu sv. Víta na hradě pražském od
konce čtrnáctého století byl hrob s nápisem >]an z Pomuku:
čili Nepomuku; a že hrob ten katolický lid český přese všechny
bouře náboženské uctívati nepřestal. jak směšno tedy tvrditi, že
prý jesuité Jana Nepomuckého za ]ana Husa podstrčili, když řád
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jesuitský založen byl.teprve skoro po půl druhém století po
mučednické smrti sv. Jana. totiž r. 1540; a když prvvní jesuité
za vedení blahoslaveného Petra Kanisia přibyli do Cech a do
Prahy teprve r. 1555!
3. O umučení sv. Jana Nepomuckého pro zpovědní mlče
livost podává určitou zprávu vídeňský profesor Ebendorfer z Hasel—
bacbu, jenž se r. 1433 zdržoval v Praze jakožto vyslanec církev
ního sněmu basilejského. jak i slyšel o něm od pamětníků posud
v Praze žijících.
O mučednické smrti sv. jana vypravuje také veleučený ka
novník svatovítský Pavel Zídek ve svém spise iSprávovna,c který
vydal r. 1471 avěnoval králi Jiřímu z Poděbrad. Tam dí: »Když
měl král Václav (sám jsa cizoložník) zlé důmění do své paní,
a ona (pro potěšení srdce častěji) se zpovídávala Mistru johánkovi"
(z Nepomuku či Pomuku), přišel k němu král, (žádaje) aby mu
pověděl, s kým ona hříšně obcuje; a když on jemu nechtěl ni
čeho (ze_svátostní zpovědi) pověděti, kázal ho utopiti.c Týž spi
sovatel Zídek zemřel jako starý muž, a co vypravoval, udával
jak slyšel ještě od lidí, kteří i Václava IV. i ]ana Nepomuckého
znali; a jak z bázně před katem královským za života krále toliko
soukromně vypravovati se smělo.
Také arcibiskup Jan z ]enštejna, jehož Jan Nepomucký byl
generálním vikářem, odebrav se r. 1393 do Říma, podal papeži
Bonifaciovi IX. písemnou žalobu na krále Václava pro hrozné
nátisky, jichž on sám od něho zakusiti musil; a v této stížnosti
utopeného jana Nepomuckého nazývá již i svatým mučedníkem.
4. Svatý jan Nepomucký byl tedy od lidu českého uctíván
i vzýván u sv. Víta dávno ještě před jesuity i před svým svato
řečením, a sice zejména pro četné zázraky, jež se na vzývání
jeho děly.
Právě následkem zázraků, jež se na přímluvu sv. Jana děly,
byl r. 1719 hrob jeho slavnostně otevřen. A tehdy muži zname—
nití a pod přísahu vzatí shledali, že v hrobě nalezli lidskou
kostru, o níž lékaři se vyslovili, že jí po celá staletí hnuto ne
bylo. A v lehce kostry té nalezli neporušený jazyk. Jazyk ten
nabíhal i přibýval r. 1725, když byl hrob při novém vyšetřo—
vání znovu otevřen. I doznal přítomný profesor lékařství i rektor
vysokých škol pražských dr. Jan Lev z Erbsfeldu za souhlasu
ostatních lékařů pod přísahu vzatých, že »ani ďábel nesmí po
chybovati o tom, že zachování tohotojazyka jest velikým zázrakem.c
A právě tohoto Jana z Nepomuku, jehož tělo do konce
XIV. století pod mramorovým kamenem ve velechrámu sv. Víta
odpočívalo, a r. 1719 nalezeno bylo s jazykem neporušeným,
církev prohlásila za světce pro zpovědní mlčelivost, když mu Bůh
sám zázrakem tak velikým již napřed svědectví byl vydal ; a jehož
i potom různými zázraky oslavovati nepřestal.
5. Vypravuje se, že v prohlášení papežském o svatořečení
sv. ]ana nesprávně udán jest rok mučednické smrti jeho. Ale na
roku umučení nezáleží; a také papež není v historii neomylným.
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Udání v těchto hrozných dobách mohlo snadno nesprávně zacho
váno býti. Avšak my také neuctíváme roku umučení sv. “jana,
nýbrž jana samého; a sice toho právě, jehož jazyk Bůh zázračně
po staletí neporušeným zachoval, a jejž posud milostmi na jeho
přímluvu učiněnými oslavuje.
Nepřátelé církve nemohouce konečně popříti násilné smrti
sv. Jana, namítají, že prý ho Václav IV. umučiti i utopiti kázal,
poněvadž jménem arcibiskupovým potvrdil nově zvoleného opata
Olena v Kladrubech, kdežto Václav chtěl po smrti tamního
opata Racka ze statků klášterních zříditi biskupství, a to o své
ujmě propůjčiti nehodnému milci svému Hynkovi Pluhovi z Rab
štýna. Avšak ustanoveni nového opata v Kladrubech nebylo pravou
příčinou, že Václav IV. život Jana Nepomuckého utratil, nýbrž
bylo jen záminkou, aby tak učinil. Poněvadž Václav byl i králem
římským, a měl tedy církev katolickou obhajovati: nesměl pro
uvarování se hněvu lidu i pokut církevních zřejmě dáti na jevo,
že ]ana pro mlčelivost zpovědní života zbaviti chce; proto vyčkal
vhodnou mu příležitost ku pomstě nad ním; a ta se jemu na
hodila při úmrtí opata v Kladrubech.
Z toho patrno, že nemáme dbáti rouhavých řečí lidí boha
prázdnýcb, kteří úctu sv. Jana nám znechutiti chtějí ku vlastní
škodě své, ježto známo jest, že každý tupitel st. jana dříve nebo
později sám do hanby upadá. Ale učme se za příkladem našeho
vznešeného světce jazykem svým dle vůle boží vládnouti, jeho
ctnosti následovati, věrnost Bohu až do těch hrdel věrně zacho
vati, abychom i se sv. Janem mohli Boha i v nebesích jednou
oslavovati. Amen.

Na slavnost Nanebevstoupení Páně.
Troií úřad církve katolické.
»Budete mi svědky až do posledních
končin země.<

(Sk. ap. 1, 9.)

Dnešní sv. evangelium nám vypisuje poslední děj z pozem
ského života Vykupitelova. Po 40 dní ukazoval se apoštolům po
svém zmrtvýchvstání mluvě o zařízení, vedení a rozšíření církve
svaté. Ctyřicátého dne seděl ještě v jerusalemě při večeři s apo
štoly, káral jejich slabou víru a zatvrzelost, že nechtěli věřiti
v jeho vzkříšení. Pak je vyvedl na horu Olivetskou a řekl: >Dána
jest mi všechna moc na nebi i na zemi. ]douce do celého světa
učte všecky národy a křtěte je ve jmenu Otce i Syna i Ducha
svatého, učte je zachovávati všecko, cožkoliv jsem přikázal vám.
Aj já jsem s vámi až do skonání světa..
Trojl úřad zastával Kristus na zemi, trojí ten úřad vložil
nyní na své apoštoly. Byl učitelem, knězem a pastýřem; svěřil
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jim úřad učitelský, kněžský a pastýřský čili královský. O trojím
úřadě církve sv. budeme dnes rozjímati.

Pojednání.
1. Kristus byl nejvyšším učitelem lidstva. Učení jeho vyniká
nad naukami nejmoudřejších mužů, kteří kdy žili a liší se ne
konečně ode všech nauk jiných náboženství. Nauka Kristova od
povídá všem potřebám lidského srdce, hodí se pro každý stav,
každé stáři, každé pohlaví a každý národ. V učení Kristově na
lézají milliony lidí svého největšího štěstí a útěchy v životě i při
smrti, a největší mudrci v ní našli kýženého pokoje duševního.
Kristus úplně nám objasnil nejvznešenější cíl člověka, ukázal svým
životem a naukou vznešené ctnosti, jež dosud byly světu neznámý.
A čemu sám učil, chtěl, aby učili jeho nástupciv církvi sv. »Jako
mne poslal Otec, i já posílám vás. Jděte do celého světa, učte
všecky národy, kažte evangelium všemu stvoření. Kdo vás slyší,
mne slyší; kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Kdo uvěří, bude
spasen, kdo neuvěří, bude zatracen“.
Hle, jak vznešený jest původ kazatelského úřadu v církvi
katolické! Apoštolé se rozešli hned do celého světa, vydávali se
všudy za pravé zástupce Kristovy a věřící je také za takové uzná
vali. Tak píše sv. Pavel ke Korintským: »Na místě Kristově ko
náme poselství; zapřísaháme vás ve jménu Kristově: (2, 5), a
děkuje soluňským slovy: »Díky činíme Bohu bez přestání, že
přijavše slovo boží od nás ne jako slovo lidské, ale jak vpravdě
jest, jako slovo samého Bohac. (I. 2, 13.)
Proto hiásati bude církev sv. slovo boží až do skonání světa
a Duch sv. bude ji chrániti před bludem, dle zaslíbení Kristova,
aby učení zůstalo neporušeno na věky. Bez církve sv, by se ne
bylo udrželo učení Kristovo neporušené; neboť i ďábel má své
apoštoly. kteří rozsévají lroukol nevěry, bludův a pochybností, a
Pán Ježíš velice varoval před těmito falešnými proroky, kteří při
cházejí v rouše ovčím, lichotí vášním lidským, ale uvnitř jsou
vlci hltaví, mají na mysli jen zkázu duší a jejich věčné zavržení.
Už na začátku křesťanství volal Tertulliank soudcům: >Kdo jste
vy a odkud jste? Kdo vás posílá i_My máme učení krvi Kristovou
posvěcené a zpečetěné !: A sv. Cyprian psal bludařům: »Vy se
domníváte, shromažďujete—lise mimo církev Kristovu, že je Kristus
ve vás? Kdybyste proň život dali, skvrna ta krví vaší nebude
smazánac. A v listuk Pupiánu píše: »Věz, že biskup jest v církvi
a církev v biskupu; kdo není s biskupem, není také v církvic.
Sv. ]eronym podobně odpověděl nepřátelům církve Kristovy:
»Kdo není v církvi Kristově, nalezá se ve shromáždění antikristac.
A sv.Jan Zlat. upozorňoval nepřátele církve, jak Kristus sám
církev svou hájí a chrání: »Co už válek, praví, bylo vedeno proti
církvi katolické, co muk a běd bylo vymyšlena a použito nejen
od cizích, ale i domácích, nejen od nevěrců, ale i od špatných
křestanův a církev přece nebyla přemožena, ani seslabena; a co
zvláštního jest, bouře proti církvi začaly hned od jejího počátku.
Rádce duchovní.

28
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Kdyby byly povstaly, až církev zmohutněla a po světě byla roz
šířena, byl by to_ veliký zázrak, že se před záhubou zachránila;
ale že od samého počátku neměla klidu a nejkrutější boje proti
ní povstaly, a že ona přece neporušené učení Kristovo zachovala
a v boji vítězně obstála, to jest vrcholem všech zázrakůc. (Hom.
ad ]ud. .
Círk)evsv. hlásá stále totéž učení Kristovo a naší povinností jest,
abychom slovo boží rádi a ochotně poslouchali a dle něho život
svůj zařídili. »Kdo vás slyší, pravil Kristus, mne slyší ; kdo vámi
pohrdá, pohrdá mnam. (Jan 8, 47-.) Hodné dítě rádo čte dopis
drahých rodičů v cizině, každé slovo jejich uvažuje, líbá dopis a
uschovává jako drahou památku; a každé slovo vkládá do svého
srdce. Tak i dobrý křesťan vděčně přijímá každé slovo boží, at
příjemné či nepříjemné, ať těší či kárá, věda, že jest to k jeho
blahu časnému i věčnému, že Kristus pravil: »Blah051avení, kteří
slyší slovo boží a ostříhají hoc. (Luk. 11, 28)
Učení Kristovo osvěcuje náš rozum, sílí nás v utrpení a ne—
štěstí, chrání před zoufalstvím a těší v nejrozhodnější chvíli života,
při smrti.
V Paříži zemřel před nedávnem proslavený lékař dr. Lem
bert. V nemoci před smrtí chtěl míti stále u sebe světlo, jež mu
mělo připomínati světlo učení Kristova. Casto dával si předčítati
různé části Písma sv., v rukou držel kříž a když přijal sv. svá
tosti, volal pln nadšení : »O jak dobrotivou matkou jest církev
svatá l
Chceme-li za Kristem do nebeské slávy se dostati, musíme
kráčeti v jeho naukách, v učení sv. náboženství.
2. Pán Ježíš byl nejen nejvyšším učitelem, ale také nejvyšším
knězem. Nestačilo poučiti lid o pravdách nebeských, bylo třeba
usmířiti Boha a vykoupiti lidstvo A to učinil Pán Ježíš, obětoval
sebe sama za nás, usmířil nebeského Otce, otevřel nám nebe a
dal prostředky, abychom nebe dosáhli: založil církev sv., svěřil
jí úřad svůj kněžský, aby krvavou jeho obět na kříži nekrvavým
způsobem každodenně opakovala při mši sv. a ovoce vykoupení
rozdávala při ní věřícím a ve sv. svátostech. Když proměnil chléb
ve své tělo a víno v krev svou při poslední večeři, prvé to mši
svaté, památce krvavé oběti na kříži, řekl apoštolům: »To čiňte
na mou památkuc. Od té doby obětuje se denně mše sv. ve všech
kostelích katolických jako obět chvály, díků, prosby a smíření.
Hříšní nabývají při mši sv. dar kajícnosti, spravedliví rozmnožení
posvěcující milosti boží, modlitba naše bývá spíše vyslyšena,pro
tože se modlí s námi sám Syn boží, nabýváme při mši sv. osví
cení rozumu, posílení k dobrému, sílu proti hříchu, odpuštění
hříchů lehkých a trestů časných, dostává se"nám zvláštního po
žehnání božího,štěstí na zemia odplaty na věčnosti, duše vočistci
nabývají ulehčení a vysvobození.
Kromě mše sv.“ustanovil Pán ježíš sv. svátosti. »Učte a křtěte
ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.: >Komu odpustíte hříchy,
tomu budou odpuštěnyc.
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Na křtu sv. byli jsme očištěni od dědičné skvrny prvotního
hříchu, stali se dítkami božími a dědici nebe. A když po křtu
sv. ztratili svatost hříchem, nabýváme jí zase ve sv. pokání. Ve
sv. přijímání nabýváme nových milostí, nejužšího spojení s Pánem
Ježíšem, rozmnožení svatosti, seslabení zlých náklonností a po
kušení, síly proti hříchu. rozmnožení lásky k Bohu, odpuštění
lehkých hříchů a časných trestů, a konečně záruky slavného
zmrtvých vstání a života věčného. Ve sv. biřmování nabýváme
zvláštní posily Ducha sv., abychom víru veřejně vyznávali a dle
ní živi byli. Ve svátosti posledního pomazání nabývá nemocný
zvláštní síly proti pokušení a nástrahám největšího nepřítele duší

lidských, dábla, zvláštní síly proti utrpení a malomyslnosti a po
krmu na cestu do věčnosti v průvodu samého soudce, Ježíše
Krista. Při sňatku dostává se snoubencům zvláštní milosti, aby
povinnosti svoje věrně a svědomitě plniti mohli. Při svátosti kněž
ství dostává se novosvěcencům zvláštní milosti, aby své povinnosti
kněžské svědomitě mohli plniti a úřad nejvýš zodpovědný za
stávali.
Hle, to vše činí církev sv. mocí kněžského úřadu, obětuje
mši sv., rozdává svátosti, žehná a světí různé věci a koná různé
pobožnosti.
V letech 80tých předešlého století přišla do Říma baronka
Kimská z Německa, zuřivá protestantka a nepřítelkyně katolíků.
Cokoli mluvila, bylo vše samá nenávist &spílání katolíkům. V Římě
ze zvědavosti navštívila také chrám sv. Petra. Když vycházela
z kostela, pravila k jakési venkovance italské: »Ta hudba ve va
šich kostelích je přece jen krásná-. Venkovanka hned poznala,
že dáma jest jiného vyznání a proto pravila: »Není paní kato—
ličkouřc A když slyšela zápornou odpověď, zvolala venkovanka:
»Oh, poverinal — ó, ubohálc Baronka se zarazila, že ji venko
vanka ubohou nazývá, že se cítí šťastnější nežli ona, byla velice
dojata; a to slovo nevymizelo ji z duše. »UboháPc Milost boží
se jí dotkla, toužila po pravdách katolické církve a když je po
znala a stala se katoličkou, pravila: »V pravdě byla jsem ubohá!
V církvi katolické je pravé štěstí a pravý pokoj i.
Chceme-ii za Kristem do nebeské slávy se' dostati, chopme
se milosti, jež nám církev sv. svým úřadem kněžským podává.
3. Pán Ježíš byl nejvyšším pastýřem a králem, a úřad ten
svěřil také církvi sv.: »Učte je zachovávati vše, co jsem přikázal.
Cokoli svážete na zemi, bude svázáno na nebi. Kdo vás slyší, mne
Sl Šk.

y Církev dává jménem“ Kristovým různá přikázání, zakazuje
věci, jež jsou ku spáse duší škodlivy, napomíná, vyhrožuje i trestá
jménem Kristovým. Už sv. Pavel vyloučil z církve muže, který
dával věřícím veliké pohoršení a přijal ho opět do církve, když
se polepšil a veřejné pokání učinil.
Císař Theodosius odsoudil mnoho lidu i nevinných k smrti,
že se vzbouřili proti němu. Když to slyšel sv. Ambrož, biskup
*
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milánský, vyšel mu vstříc, když do kostela chtěl vejíti a za
bránil mu.
Císař se omlouval, že i král David zhřešil. Ale svatý Ambrož
odpověděl: >]estliže jsi následoval Davida ve hříchu, následuj ho

také v pokání.:
A Theodosius se podrobil.

Osm měsíců nesměl do kostela
a celý čas ten měl modlitbami a postem připravovati se ku pokání.
Když dvořan Rubín císaři radil, aby se hrozného jha zbavil
a uložené pokání nekonal, odpověděl císař: »je mi zavřena nejen
brána chrámová, ale i nebeská. Kristus řekl církvi: »Cožkoli svá
žete na zemi, bude svázáno na nebic. Biskup Ambrož vyřkl spra
vedlivý soud nade mnou.< — Po odbytém pokání přišel císař do
kostela a postavil se mezi kajícníky, učinil veřejné vyznání hříchů
a přijat byl zase mezi věřící.

Říkával pak častěji: »Dříve jsem byl obstoupen samými po
chlebníky, ale Ambrož jest jediný muž, který mi pravdu řekl.c
Před lety stal se protestant, baron Vogelsang, jeden z nej
větších sociálních politiků XIX, stol. — katolíkem. Příčinu oznámil
svému příteli: »Podrobiti se ve věcech náboženských církvi pravé
a její zástupcům ——znamená podrobiti se Bohu, který církev
k tomu ustanovil. Ale podrobiti se ve věcech náboženských lidem,
kteří autoritu od Boha odvoditi nemohou ani dokázati, to ne—
mohu, na to jsem příliš pyšným. Poněvadž jsem se chtěl podro
biti Bohu a ne lidem, stal jsem se — katolíkem..
Chceme-li za Kristem do slávy věčné, musíme se podrobiti
ustanovením jeho zástupkyně, církve sv., o níž řekl Kristus: »Kdo
vámi pohrdá. pohrdá mnou a tím, který mne poslal-.
Když Alexander Veliký táhl do Indie a vojínové unavení na
mahavými cestami chtěli se vrátiti, řekl k nim: oIděte jen, kam
chcete, nechcete-li společně se mnou dosáhnouti slávy a vítězství.
Vrátíteli se, budete přepadeni od nepřátel a pobiti; půjdete-li
se mnou, dosáhneme velikého vítězství a budete se mnOu kra
lovatic. Pán ježíš jest naším vůdcem. Máme si vydobýti nebe,
slávu věčnou. Kdo se vrací z boje, upadá ubit od nepřátel duše,
kdo jde za Pánem Ježíšem, zvítězí a dosáhne koruny nehynoucí
a slávy věčné.

V. M. Va'c/zal.

Na slavnost Nanebevstoupení Páně.
- Naše vstupování za Pánem Ježíšem.
»A budete mi svědkové v ]erusalemě
a ve všem Judsku i Tamašsku a až do
posledních končin země.<
(Sk. Ap. 1, v. 8. a 9.)

Slavnost Nanebevstoupení Páně ukazuje konec života kře
sťanského. Život křesťanský jest cesta a konec jeho jest nanebe
vstoupení. Příklad pak jest Kristus Pán. Jako když žáčkové ve
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škole opisují z tabule předpis, napřed se dívají na tabuli a pak
se pokouší provésti věc řádně ve svém sešitu, tak my máme se
vzhlížeti na příkladech svatých a "zejména na božím příkladu
Páně, co a jak činiti máme. Který školáček chce provésti předpis
dobře, dívá se často a pozorně a pracuje pomalu, aby opis dobře
dopadl. My jsme také školáci Páně, a jen kdo dle jeho slov jedná
k dobrému konci jde.

Dnesrozjímejme:
v čem máme napodobovati

svého, abychom za ním vstupovali.

Pána

Pojednání.
Neřekl Pán náš, abychom napodobovali ho v zázracích a

divech, které činil, ale abychom ho napodobovali v tich osti
a p o ko ř e sr d c e je h o ! Pán ]ežíš celý život svůj učinil k vůli
nám taký, aby každý mohl jej napodobovati a býti všem vším.
Spasitel sám nekonal žádných přísností na svém těle, ve svém
chování, jídle, šatu a pod., jako čítáme o některých svatých
božích, které sám Pán ježíš chválil. Na př. sv. jan Křtitel, pří
buzný Páně, podle Marie Panny, daleko přísněji žil než Spasitel.
il přísněji v šatě, nebo byl jeho šat ze srsti velblouda, a řemen
kolem těla jeho a poušť skalnatá byla jeho domov, a lid všechen
vycházel k němu na poušť, aby slyšel přísná jeho kázání. Ale
Spasitel odíval se způsobem tehdy obvyklým — rouchem jedno—
duchým, nenápadným. Zde nám již Spasitel vyšel příkladem
vstříc, nechce, abychom v šatstvu velice přísní, snad jako sv. jan
Křtitel, byly, ale abychom jednoduchým svým oděvem se šatili
nenápadně a prostě. Poučení tedy již z toho příkladu jdoucí jest,
že netřeba přísným býti v šatstvu jako sv. jan Křtitel, ale stačí
býti prostým jako Pán ježíš prostě se šatiti. Skutečně první křesťané
jsou v katakombách zobrazení v jednoduchém plášti mudrců.
Nechtěl nás odstrašovati přísností, ale chtěl nás získati mírností.
Učme se vstupovati za ním jednoduchým šatstvem, nebo on sám
volil ne okázalý. ani přísný šat, ale jednoduchý dle kroje v zemi
sv. panujícího. Následujme jej v prostotě života.
Pozorujme dále život Páně—jak nás mírností zval, abychom
byli jeho následovníky, abychom aspoň to málo konali, co on

poroučel.Pozorujme posty a stravu Páně a posluš

nostjehol

Spasitel postil se sice, aby příklad dal, ale neporoučel ta
kový půst jaký konal a žádal sv. Jan Křtitel, který ani opojného
nic nepil, ale hlavní potravou jeho byl lesní med, kořínky ajedlé
kobylky. Učedníci ]anovi přišli ku Pánu ježíši a tázali se ho, proč
jeho učedníci se tak nepostí přísně jako učedníci ]anovi, a Kristus
Pán neporučil učedníkům přísný půst, ale řekl : dokud jest ženich
s vámi netřeba se rmoutiti a postiti, ale až odejde ženich pak se
budete postiti. Neporučil přísný půst — aby mnohé slabé ne
odstrašil od křesťanského života, ale sám Spasitel súčastnil se
bodů a pil vína — i požíval krmě, které mu vznešení přátelé
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dali, aby nám dal na rozum, že není požívání něčeho hříšné, ale
toliko nemírné, nestřídmé a nevčasné požívání že jest hříšným.
Nechtěl tedy ustanoviti tak přísná ustanovení jako sv. Jan Křtitel,
ale chtěl nás mírností svou povzbuditi, že jbo jeho není tak
přísné a těžké, jako Janovo, nebo co činil sv. ]an Křtitel bylo
sice dobré a Pán Ježíš ho za to pochválil, ale nebylo nevy
hnutelné. Půst náš jest cvičení 0 poslušnosti k církvi, jest snadný
a lehký pro každého. Vždy žíti střídmě jest lepší půst než sebe
přísnější půst, který následuje nestřídmost. Proto Pán Jtžlš nás
nevedl tou nejpříkřejší cestou, která by odstrašovala, ale cestou
mírně stoupající a ponechal na vůli, kdo chce kratší ale příkřejší
cestou do nebe dojíti.
Ano Kristus Pán jest tak mírný, že i v tom veledůležitém

dílev našem spasení: ve sv. přijímání, neporoučí
kolikrát a jak často máme Tělo Páně přijímati,
ale
ponechává ku rozhodnutí duši každého jednotlivého, kolikrát
Tělo Páně do roka přijmouti chce více — než jednou, chce nás
tou mírností sv. získati. Byli přísní učitelé zákona božího, kteří
nutili časté přijímání sv. svátostí, ale nebyli od církve schválení,
neb Pán ]ežíš jen řekl: ]ezte, ale neporučil, jak často do roka,
to ponechává lásce a potřebě každého, aby nás táhl mírností
a ne přísností. Však uvědomte si, že Pán k vůli naší duši mešká
v nejsvětější Svátosti, aby se nám dával za pokrm a se za nás
obětoval, a duše vaše sama řekne: Když Kristus Pán pro mou
spásu mešká mezi námi, musím za ním jíti, jej přijímati častěji.

Pozorujeme-liPána ]ežíše v jeho

m o d l i t b á c h, vidíme,

že nám dává povznášející příklady zbožnosti, když celou noc trval
na modlitbě, ale jakkoliv sám tak dlouho na modlitbě trvával,
po celodenní namáhavé práci, přece neporučil nám za podmínku
spasení noční bdění a celou noc trvající modlitby, ale poručil nám

toliko modlitbu,

ale neporučil jak dlouho a kolikrát modliti,

ale opět dobrotivý Spasitel přenechal nám na vůli, v naší lásce
k Bohu na rozhodnutí, jak a kolik modliti se chceme, nebo kdyby
byl řekl, že musíme celé noci stráviti v modlitbě, mnohý slabý
by pozbyl důvěry a síly někdy dojíti do nebe. Zde opakuji slova
sv. Majoly z kongregace Redemptoristů, který často říkával:
At konáme cokoliv, když to konáme z lásky k Bohu, jest to —
modlitba. Ach, jak málo lidé konají tuto lehounkou modlitbu.
Ovšem nelze v srdci potlačiti vzpomínku, že mnozí mnohou
noc str á ví v e h ř í c h u, kdežto chvíle modlitby jest jim skoro
nemožností. Ti ovšem ať sami vidí, jestli jdou aspoň tou nej:
mírnější cestou do nebe.
A tak i v jiných věcech jednal Pán. Byl nám příkladem
vznešeným, ale přikázání nám dal co nejsnadnější, abychom tím
spíše a věrněji ho následovali.
Proto vidíme a čteme v životech svatých, že často oni konali
více a tužších skutků, než sám Spasitel konal, ale v tom vidíme
jich touhu po nebi a jich lásku, ale nemusíme jich v jich přís
nosti následovati, ale povzbuzovati se, a aspoň to málo co křest,
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život vyžaduje, ochotně a rádi konati z lásky k Bohu, pak vstu
pujeme na nebe.

Tedynic neobyčejného nežádá Pán ]ežíš, ale
obyčejné věci z lásky k němu věrně konat. Ne

žádá neobyčejně drahý šat, ale jen zříci se neobyčejné nádhery,
nežádá zříci se některých nápojů docela, ale zachovati střídmos',
nežádá neobyčejné modlení, ale mysl sebranou a konati vše
z pohnutky lásky kBohu, a když tak každý den něco málo po
kračujeme, jdeme přece blíže nebi, což lepší jest než rozehnati
se najednou a pak dlouho, dlouho ničeho nedbati.
Druhdy sv. Kamill pracoval sekerou a přisluhoval mu Ber
nardino, mladý muž. Sv. Kamill se těšil po svém obrácení po
věsti svatosti. :Otče Kamillen zvolal jednou Bernardino ——.
»vy
jste svatý, naučte mne jak se státi svatýmc. »Myslíšto do opravdy,<
táže se sv. Kamill. »Mínímc »Tedy vezmi tuto malou knížku
života Pána Krista. Jestli budeš čísti denně jednu kapitolu po
zorně a pokusíš se uskutečniti, co jsi četl, staneš se svatýmlc
Dobrý Bernardino vzal knížku a dělal jak mu praveno. Denně
čítal a denně se pokoušel, aby uskutečnil v životě něco, co četl.
Po čase dosáhl Bernardina také svatosti, že sv. Kamill i sv. Ignác
očekávali na hrobě jeho zázraky.
Denně tedy jen něco maličko aspoň, a dojdeme daleko
s milostí boží. Kdo nekoná ani maličko dobrého denně, ten nikam
nedojde. Dál dojde poutník, který denně několik hodin jde, než
poutník, který celý rok říká, že půjde, ale nejde ani krok ku
předu bllž ku Pánu ježíši.
Velké skutky vykonati naskytuje se -vživotě zřídka kdy, ale
nepatrné skutky naskytují se velmi často. Tak máme hledět ty
nepatrné skutky dobré konati denně, nežli mysleti na velké
skutky, které nebudeme moci vykonati nikdy. Lepší jest dro
bounký deštíček, že se takřka mlze podobá, jen když jest častý
a dlouho trvá, než liják, který nese krůpěje jak hrách, ale přijde
jen za dlouhý čas jednou, a na krátkou chvíli.
Lépe jest sebrati na poli několik kamenů denně — než
mysliti, kterak by se najednou daly sebrat všechny. Ano my máme
maličkými věcmi počínati, abychom ku velkým dospěli. Milost
boží jest hřivna dle slov Páně, tedy jest jako peněžní poklad.
Ohledně peněz jest staré už pravidlo, že kdo nehospodaří s krej
carem, dukát nezahospodaří, protože krejcar jest starší bratr du
kátu. A s milostí boží máme také tak hospodařiti, kdo není ani
v malých věcech věrný, tím méně bude ve velkých věcech věrný.
Pán ]ežiš od nás žádá býti nad tím málem, *které nám svěřuje,
věrnými. Chce, abychom nad slovem svým hleděli panovati a
jím vládnouti, chce, abychom myšlenku ovládali a tak pokračo
vali dále. Chce, abychom oku svému uměli poroučeti, a oko, aby
sloužilo nám a ne my oku; sluchem, abychom vládli a ne
myslili, že všecko se hodí a všecko prospívá slyšeti.
Kdo pak nad malými věcmi nedovede panovat, ani nad
velkými nedovede. Kdežto ten, kdo pozor dá na řečsvou, stoupá
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výš — a dá pozor i na skutky své a stoupá ještě výše a dá pozor
na duši svou a tak stoupá až za Pánem Ježíšem. To jest škola
Páně s prvním pravidlem
S malými věcmi počínáme a s nebem máme skončit.
Počněme také my -— a sice bez odkladu i malými cvičeními
duchovními s křesťanským denním pořádkem. Začni uskutečňo
vati v životě jeho řeč na hoře, která začíná osme'rem blahosla
venství. Snaž se býti v duchu pokorný a tichý, želící hříchů
svých a lačnící po spravedlnosti. Budeš milosrdný a dojdeš milo
srdenství. Naučíš se býti čistého srdce a budeš všude viděti Boha
a jej poznávati v stvoření veškerém i v duši své. Budeš hledati
pokoj a budeš dítkem božím a rád sneseš leckteré protivenství
pro spravedlivou věc a — tvoje jest království zde a bude na
věky. Amen.

$$$

Fr. Vaněček.

Řeči příležitostné.

Památce Otce vlasti.
(Příležitostná řeč k 600. výročí narozenin Karla IV., vydaná Zemskou radou

katoliků)

' Ve svých »Levohradských pomněnkáchc obrací se nedostižný
Václav Beneš-Třebízský na matky české a tím na Cechy vůbec
s otázkou i odpovědí zároveň, které by u nás nikdy nemělo býti
zapomínáno. Píše: »Starořímské matrony vodívaly dítky své na
hroby proslulých bohatýrů, starokřesťanské matky přiváděly své
syny a dcery na hroby mučedníkův— a kam vodíte naději svou
vy, matky českéřl U nás byla ospalost národní skoro pod každým
prahem, u nás zahnízdila se národní lhostejnost a bujela rychleji
než kopřivy. U nás rozbilo své stany sobectví a účinkovalo až
běda. Pod našimi krovy drahně času byla domovem rozervanost.
jaká by byla radost, aby z českých končin vypleta byla ospalost,
rozehřáta lhostejnost, aby sobectví změnilo se v obětavost. rozer
vanost ve svornou práci, zabedněnost v probuzení . . . Jaká by
byla radost, abychom řídili se pravidlem: Dříve nežli cizinu, znejme
vždy otčinulc
Jubileum převzácné oživilo nám v paměti krásná tato slova
kněze-vlastence. Spadáť do vzrušených dnešních světových událostí
památka nad jiné významná, 6005té výročí narozenin krále Čechů
nejslavnějšího, Otce vlasti Karla IV. Ke hrobu jeho v králov. sar
kofagu, uprostřed velechrámu sv. Víta chceme v duchu ive sku
tečnosti přistoupiti s mládeží svou, celý národ přejeme si tu viděti
shromážděný, aby se poklonil před národním naším velikánem,
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bohatýrem v každém směru, zde chceme ve strastiplných těchto
dobách čerpati útěchu, posilu a důvěru v časy opět šťastnější.
Jako zářící hvězda v přiboji mohutných vln září nám odtud světlý
vzor velikého panovníka, v němž láska k rodné zemi snoubila se
s láskou k církvi Kristově a obě prozařovaly všechnu tu bohatou
činnost jeho života, neznající vřelejší touhy nad tu, učiniti lid
sobě svěřený slavným a šťastným. Či jak to sám ve svém "Maje
státě vyslowl: »Co medle jest při knížeti slavnějšího, než- má-li
poddané mravů v životě spořádaných, na statky bohaté a v míru
žijícířc Za tímto cílem šel Karel IV. po všechen čas požehnané
vlády své a proto se zapsal do všech srdcí lidu českého písmem
zlatým a nevyhladitelnou učinil památku svou pro všechnu bu
doucnost. Proto o něm plným právem napsati mohl dějepisec
náš František Palacký zlatá tato slova: »Karel IV. ze všech
králů, kteří kdy v Čechách panovali, jest nejoblíbenější. Podnes
při hlaholu jména jeho rozčílí se každé srdce české a všechna
usta oplývají úctou i vděčností ku panovníku, který v paměti ná
rodní utkvěl co representant nejvyššího rozkvětu a blahobytu
vlasti.c
jaký to tedy div, že my katolíci čeští s radostí přijali jsme
výzvu Zemské rady katolíků pro království české, davši podnět
k tomu, aby 6001etá památka narozenin Karla IV. důstojně byla
oslavena všemi věrnými echy. Prostý příkaz vděčnosti vybízí nás
k tomu, nedati minouti příležitosti tak vzácnou bez vzpomínky a
třeba strastiplná doba dnešní tlumila do značné míry jásavé nad—
šení, přece památku tu oslavíme a čeho na jásavém plesu bude
se nedostávari, nahradíme tím větší vroucností a prohloubenější
úctou.
A tak jsme se shromáždili dnes k oslavě velikého našeho
Karla, v duchu stojíme u hrobu jeho v naší velesvatyni a násle
dujících několik slov určeno je k oživení památky jeho v srdcích
našich. Není sice myslitelno podati požehnanou činnost našeho
oslavence v těchto několika slovech — na ty by nestačily celé
knihy — ale budtež slova ta aspoň hrstkou čistých pomněnek,
jež ve vděčné úctě a lásce klademe na jeho hrob.
o

*

*

Dne 14. května L. P. 1316 jest den Karlova narozeni. Ušlechtilý
květ z rodu Přemyslovců,dcera slavného krále Václava II., Eliška, pro
vdaná za krále jana Lucemburského, byla jeho mateří. Mateří a
spolutrpitelkou zároveň. Nebyloť malému králov. princi Václavu,
kteréhož jména se mu dostalo na křtu sv. a jež později za po
bytu ve Francii za biřmovací jméno Karel byl zaměnil, ani za
mládí neměl na růžích ustláno. Matka, prchajíc před prchlivým
manželem,prodlévá na hradu Lokti a zde teprve tříletý královský
princ stává se vězněm, uvrženým do tmavého sklepení. Po dvou
měsících sice děcko vazby sproštěno, ale chováno na Lokti ještě
rok jako zajatec. Ve své nevyzpytatelné moudrosti dopustil Bůh

_442 _
na ně již záhy toto utrpení, aby v něm za to tím více rostl jeho
duch, určený po letech k věcem tak velikým.
Sedmiletý Václav-Karel loučí ses vlastí a ubírá se ke dvoru
strýce svého, krále francouzského Karla, kde mu královna Marie
nahražuje mateřskou péči. Vychovatelem jeho stává se učený a
zbožný kněz Petr Roger, později na stolec papežský zasednuvši
pod jménem Klementa VLStastně plynula zde léta mladému kra
levici a jako nadějný květ rozvíjela se duše jeho, bohatící se vůní
ctností, jíž měla později naplniti svět.
V šestnácti letech opouští Karel královský dvůr francouzský
a nastupuje od té chvíle pohnutou dráhu svého veřejného půso
bení. Ubírá se do Italie, aby zde pořádal vladařské záležitosti
otce svého jana. již v tomto květu jinošského věku svého dokázal,
že »vroucí zbožnost: nikterak nevylučuje osobní statečnost. V bitvě
u San Falice prochází křtem ohně a proslavuje se jako statečný
bojovník a vojevůdce. Nezpyšněl však tímto prvním skvělým ví
tězstvím svým, nýbrž skromně vyznává, že vítězství toho dosaženo
bylo z milosti boží. Se žalmistou Páně řídí se zásadou: Ne nám,
Hospodine, ale jménu svému dej slávu!
Sedmnáctiletý kralevic vrací se po desítiletém pobytu v cizině
opět do své-vlasti. Do vlasti nevzorným hospodářstvím otce svého
zpustošenéarozervané, do vlasti, která mohla zalkati'slovy Písma:
»Učiněna jest jako vdova, paní národůc. A tu dovolte opět uví
tati jej při návratu tom slovy, jež Třebízský klade v ústa staří-'
čkému zemanu na pomezí českém, toužícím jako biblický Simeon
patřiti v tvář toho, v němž doufá spatřiti hvězdu spásy národa
v těžce zkoušené vlasti. A místo Václava přichází Karel! A se
synem paní své nemohou se smluviti. Nerozumím mu a on mně
také ne! — A ty že budeš, jasný pane, v Čechách vládnout?
My tě v téhle zemi čekáme jako vykupitele, který nám přinese
zlatý čas. Kolik takových nedočkavců chodí na pahorky nad svými
dědinami a kolik jich zírá do dálky, kdy tě uvidí, aby svolali
všecky své a radovali se, jako někdy betlemští pastýři, z příští
tvého. Kolik duší na tebe den jako den vzpomíná, kolik rukou
se za tebe k modlitbám spínává, kolik srdcí pro tebe bije .. . a
ty naší řeči nerozumíšl Místo Václava přichází Karell O cizino
zlá, olupuješ nás o všechno, zhola o všechno !.
Neboj se, starče, neoloupila! Karel záhy Opět osvojil si plynně
„jazyk český a když se s ním týž zeman po třech letech opět
setkává a spatřuje jej klečícího na hrobě matky Elišky na Zbra
slavě, seznává již patrně, že kralevič Karel neodcizil se národu
svému. Odevzdává mu proto na závitku pergamenovém slova:
»Zde, jasný pane, památku z útlého dětství tvého, když tě ma
tička čísti učívalav. Slova na pergamenu napsaná nosil pak Karel
stále již v srdci svém a řídil se dle nich celý život svůj: »Svou
zemi českou miluj jako vlastní matku svou a svůj drahý lid jako
sebe sama:.
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S kralevičem Karlem vrací se do Cech štěstí a spokojenost;
Stávát se on spoluvladařem otce svého a ve skutečnosti vládcem,
samým. Silnou pevnou rukou jme se zaváděti pořádek a bezpeč
nost v zemi. hospodárností povznáší blahobyt její, statečností po
tírá zahraniční nepřátelea jakoby kouzlemrozkvétá nový šťastnější
život ve vlasti. Sám, ač vždy v úsudku své vlastní práce skromný,
doznává o tom ve svém životopise: »Prospívalo království den
ze dne, i milovalo nás shromáždění dobrých, zlí pak bojíce se,
vystříhali se zlého a spravedlnost vládla dostatečně v království-:.
Již jako kralevič vymohl Karel na papeži povýšení biskupství
pražského na arcibiskupství, v jehož čele stojí muž proslavený, napo
tomní již stálý rádce a spolutvůrce rozkvětu království českého,
Arnošt z Pardubic.
_
Rok 1346 přináší v.bitvě u Kreščaku smrt králi ]anu, Kar
lovi pak korunu císaře římského. Následujícího roku 1347 vstu
puje Karel i na trůn krále českého a dne 2. září slaví za jásotu
celého národa svou korunovaci. Arcibiskup Arnošt předstupuje"
před trůn, na němž Karel sedí a táže se: »Chceš-li svatou víru,
kterou jsme od křesťanských mužů přijali, držeti a skutky, kře
sťanskými osvědčovatiřc. Karel odpověděl: »Chci!< Pak se tázal
Arnošt: »Chceš-li království toto od Boha tobě propůjčené podle
spravedlivosti otců svých spravovati a chránitiřc Odpověd Kar—
lova: »Slibuji, že toto vše věrně učiním, jako že mne Bůh silou
svojí posilňovati a moji věrní pomocí svojí přispívati budou.: Na
_to obrátil se arcibiskup k přítomnému množství lidu se slovy:
»Chcete-li knížete Karla za svoji hlavu a za krále svého uznati a
jeho poslušni býti Pc A chrámem zaburácelajednomyslná odpověd:
>Rádi, rádi, rádi lt
'
*

*

*

Třicet a dvě léta kraloval Karel IV. a přivedl království české
na takový stupeň moci, slávy a blahobytu, na jakém před tím
ani potom nikdy již se nenalézalo. Byl to zlatý věk země české.
Karel pečoval o povznesení národnosti české. Po sv. Václavu ná
sledovalo málo knížat a králů českých, jemu podobných. Bylo
zvykem, že knížata česká usazovala zde Němce, takže ve správě
měst a v soudech řídilo se mnoho po německu; mnozí šlechtici
oblíbili si němčinu a ve svých obyčejích napodobili cizinu ně
meckou. Karel, když králem naším se stal,jazyk svatováclavský,
jenž jeho jazykem mateřským byl, vroucně miloval a s ním svůj
národ, svou vlast. A proto mu šlo o to, aby národnost a řeč
českou povznesl. Při tom Karel vedl si s křesťanskou i k Němcům
spravedlivou spravedlností, spolu pak s krále hodnou rázností.
Pamatujme si aspoň některé prostředky, jichž se chopil. Tak na
př. potvrdil na sněmu zemském zákon, aby >veřejné úřady v Oe
chách jen Čechy, kteří by uměli mluviti-řečí, ježto slove slovanská,
osazovány bylyc. Rozkázal, aby královská přísaha |při zahájení
sněmu zemského četla se »jazykemgemě českéc. Nařídil, aby se
ve městech s německými osadníky dle potřeby úřadovala také
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česky a Němci v Čechách usedlí, aby své děti učili také jazyku
českému. ]ako císař ustanovil poměry české říše k říši římsko
německé a vyslovil neodvislost české koruny od říše německé —
a proto dal i zholoviti korunu českou, svatováclavskou. Ba ještě
více! Ustanovil jako císař, aby synové říšských knížat, kteří měli
právo volit-i císaře (kurí'irstů) od 7 do 14 roků učili se též jazyku
slovanskému.
Nejvíce vtom ohledu pamětihodným zjevem té doby však
jest, že jazyk náš český za hranicemi nabýval větší vážnosti a šíře.
Ceská řeč na př. byla v Polsku, Krakově řečí dvorskou a pře
vládala v jednání sněmovním. A jiné ještě veliké věci měl na
mysli Karel IV., císař a král náš. jsa upřímným a ve víře vzdě
laným katolíkem, těžce nesl odtržení církve s obřadem slovan
ským a řeckým od církve obecné; jsa však i Slovanem, těžce
nesl rozdrobenost nářečí slovanských. Z těch příčin založil klášter
v Emausích čili na Slovanech, kdež konali služby boží kněží slo
vanští z Bosny, Dalmacie, Chorvatska. Pomocí university, jím
rovněž v život uvedené a nejlepší pověsti v Evropě slynoucí, i toho
kláštera, chtěl, aby znenáhla Praha byla hlavním městem nejen
západu Evropy, k němuž obřadem latinským náležela, ale ivšeho
Slovanstva, kteréž by poutalak sobě jazykem slovanským. Veliký
ten cíl mohl se uskutečniti, kdyby byl Karel nalezl pokračovatelů
v díle svém a kdyby země nebyla se po něm zalila krví v bouř
ných dobách husitských.
Také o vědy a umění Karel otcovsky pečoval. Universitou
dal korunu českému školství a prováděním nádherných staveb
podpořil rozvoj umění. Dalt postaviti královský hrad, zahájil
stavbu sv. Vítského dómu, chrám Panny Marie Sněžné, Slovany
v Emausích, velkolepý Karlov, klášter sv. Ambrože a sv. Kateřiny,
hrad Karlův Týn a přemnohé jiné. Zvláště kapli sv. Václava při
velechrámu tak krásně a nákladně poříditi dal, že se nádherné
klenotnici národní podobala. Právem proto svědčí profesor dr. Ka
lousek: »Výtvarná umění nepěstovala se v Čechách v žádné
době, ani v dřívější ani v pozdější tak rozsáhlou měrou, jako za
Karla IVA A učený Aeneáš Sylvius, pozdější papež Pius II., jenž
mnoho po Evropě cestoval, a tedy povolaným svědkem jest,
napsal ve své historii o zemi české: »Domnívám se, že za našeho
věku žádné království v celé Evropě nehonosí se tak četnými,
tak velebnými, tak výzdobnými chrámy jako království České . . .
Bylo možno diviti se těm věcem netoliko v městečkách a městech,
ale i ve vesnicích.:
V sociálním ohledu dnes tolik zdůrazněném zaváděl Karel
všude spravedlivost. Poddaným dal právo, že směli pány,své
ipřed zemský soud pohnati a sám určité dny v Praze i na
cestách svých k soudu zasedal, při čemž každý volně mohl zá
ležitost svou přednášeti a spravedlivosti se domáhati. Sedlák za

doby Karlovy byl svobodný; blahobyt nevídaný rozhostil se po
vlasti naší a poddanství teprve za pozdějších dob husitských
počátek svůj vzalo. Přišla-li však následkem neúrody přece nouze
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a hlad, ani tu neustával Karel s pomocí, jak o tom »hladová
zeď: v Praze podnes svědectví dává.
*

*

*

Všechna tato požehnaná činnost Otce vlasti prýštila u něho
z jeho náboženského přesvědčení, jež bylo hluboké a upřímné.
Nezpyšněl ani jako král a císař, několika korunami zdobený,
připomínav si často slova Písma: :]á pak červ jsem a ne člověk.
Každoročně ve sv. týdnu velikonočním spěchával na Karlův Týn,
kde v kapli sv. Kateřiny o postu a rozjímání o posledních věcech
člověka trávil. Isvé nástupce dojemně napomíná v předmluvě
k svému životopisu: »Až budete po mně vládnouti, ozdobení jsouce
diademem královským, pomněte, žei já jsem vládl před vámi
a obrátil jsem se v prach a bláto červů; podobně padnete i vy,
pomíjejíce jako stín a jako květ polní. Co platí urozený rod
anebo nadbytek statků, jestliže schází čisté svědomí sdružené
s věrou pravou a s nadějí na sv. vzkříšenířc
*

*

*

Smutný, žalostný byl den 29. listopadu 1378, kdy tři ho
diny po západu slunce v kruhu žalem sklíčených svých milých
vydechl Karel šlechetnou svou duši ve věku 63 let. Lid pražský
zprávou o jeho smrti zdrcen, s počátku oněměl. Na to pak pro—
pukl v hlasitý nářek a pláč. K tomu všemu vznikl požár v kři
žovnickém špitále. Plameny ty děsně osvěcovaly zachmuřenou
oblohu nad Hradčany, nad mrtvolou Otce vlasti, takže lid v hoř—
kosti štkání svého hlasitého volal: »Pro Bůh, co znamenají tyto
plamenyřc
]edenácte dní vystavena byla mrtvola jeho v hlavní síni hradu
pražského, kamž spěchaly davy lidu nesčíslné, rozloučiti se se svým
králem — otcem. Potom nesena v slavném procesí a vystavena
po jednom dni na Slovanech, u sv. Jakuba a u Maltézů, načež
16. prosince nalezlo mrtvé jeho tělo konečný poklid v kůru
u sv. Víta, kdež i dodnes odpočívá.
*

*

*

Do pohnuté, trudné doby spadá 6005tá památka narozenin
Otce vlasti. Zármutek a žal vkrádá se přes naše prahy a veliký
jest a ještě snad bude počet synů této země, kteří za císaře a říši
položili životy své. A přece všichni chováme tu vroucí tužbu v srdci
svém, aby zase slunko štastnějších dnů zasvitlo nad naší vlastí.
Nuže, zde u hrobu Otce vlasti Karla IV. při světlé jeho památce
čerpejme sílu a útěchu, že jako u něho cesta utrpení byla před—
síní slávy, takže i nám dáno bude opět lepších dočkati se dnů.
My sami nejlépe k tomu přispějeme tím, když v duších svých
obnovíme úmysl osvojiti si ctnosti Karlovy, lásku k vlasti pevně
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kotvící v lásce k Bohu a církvi. Prosme proto Všemohoucího
slovy básníka:
'

Lásku k vlasti čistou, ryzí, vroucí
rozněcuj v nás, Pane Všemohoucí,
aby vála z paláců i chat;
její zář necht majákem nám plane
na ochranu půdy milované,
aby mohla bouřím odolat.
A ty, veliký Karle, králi, otče vzore náš, u trůnu Boha Vše
mohoucího, budiž se sv. Václavem přímluvcem ža lid svůj, za
národ náš drahý, v němž jsi zanechal nesmazatelné stopy požehna
ného působení svého. Prosiž Pána, jenž povolal nás v počet ná
rodů živých, aby ochraňoval mocí svou český lid, vděčně vzpo
mínající tvé světlé památky. Přednes tam za nás, Karle starostlivý,
prosbu vroucí, odpovidajici celému tvému snažení, jak jsi je za
pobytu ve vlasti naší uplatňoval a rci :

Za svůj národ prosím Tebe Pane,
dej mu blaho, štěstí svrchované,
vrať ho sobě, řady jeho spoj;
posiluj ho v zápase a chtění,
ukončí už jeho utrpení,
laurem věnči slavný jeho boj.
Připrav, žehnej budoucnost mu skvělou,
korunuj ho slávy immortelou.

Řeč před sv. biřmováním.
>Pracuj jako dobrý bojovník Krista
ježíšec.
(II. Tim. 2, 3.)

Drazí křesťané! Osadě naší*) dostalo se té veliké cti a ra
dosti, že po čtrnácti letech hostí opět mezi sebou svého nejdů
stojnějšího arcipastýře. Ten, jenž k vám dosud mluvil otcovskými
slovy ve svých překrásných pastýřských listech, přišel, aby se
osobně přesvědčil, jak si slova jeho k srdci béřete, jak své nábo
ženské povinnosti plníte, jak si svého chrámu Páně _vážíte, jak
své děti vychováváte, jak na své zemřelé pamatujete. Nejdůstoj
nější pan biskup přišel, aby za v Pánu zesnulé duchovní správce,
kteří na této osadě působili, jakož i za vaše v Pánu zesnulé ro
diče, příbuzné a přátele se pomodlil, vás pak živé aby ve víře
pcsilnil a utvrdil, Zvláště pak aby 842 našim osadníkům svátost
biřmování udělil.
*) Kázáno ve Švihově dne 17. dubna 1913.
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Rozmilí biřmovanci! Živvt lidský, jak sami ze zkušenosti víte,
jest ustavičný boj. Není to jen boj o tělo, o živobytí, o existenci,
kde jeden druhého předstihuje, by své postavení zlepšil — ale
jest to i boj o nesmrtelnou duši. Křesťan, který chce zachrániti
a spasiti svou duši, má volnou jen cestu ku předu. Z ostatních
tří stran číhají na něho nepřátelé. Tyto nepřátele jmenujete
v modlitbě k andělu strážnému, kde voláte: tělo, svět, ďábla pře

máhám!

Po levé straně láká nás naše tělo, t. j. tělesnost, smyslná
žádostivost toho, co tělu lahodí. ]iž sv. Pavel zakusil na sobě
spor a boj těla s duchem. »Tělo žádá proti duchu, duch pak
proti těluc. (Gal. 5, 17.) »Ne, co dobrého chci, to činím: ale činím
to zlé, kteréhož nechci. Pakli čehož nechci, to činím: již ne já
to činím, ale hřích, kterýž přebývá ve mně . . .Vidím jiný zákon
v oudech svých, kterýž odporuje zákonu mysli mé a jímá mne
pod zákon hříchu.: (Rím. 7,19.—23.) Mnohý člověk dělá jen to,
co tělo jeho chce, třeba to bylo nedovolené; žije tak, že tělo
u něho jest pánem, duch a rozum pak otrokem. Tento nepřítel
jest tím nebezpečnější, poněvadž nás všude provází.
Z pravé strany svádí nás svět, to jest zlí lidé svým špatným
životem a slovem mluveným i tištěným, a slibují nám čest, slávu,
důstojnost, bohatství a rozkoše, 'uposlechneme-li svůdného pří
kladu a hlasu jejich.
Třetím, & to hlavním a zákeřným nepřítelem, který ze zadu
a z úkrytu na nás doráží, jest zlý duch, který nám vnuká hříšné
myšlenky a žádosti, budí v nás pýchu, našeptává nám, že člověk
si sám stačí a Boha nepotřebuje.
Proti tomuto trojímu nepříteli jest třeba stále se ohánět.
stále se bránit. Kdo není dosti silný, snadno v boji podléhá
a těžko duši svou spasí.
A víte, drazí moji, kdo nám dává potřebnou sílu, bychom
tímto bouřlivým mořem života, meži tolika úskalími, bez pohromy
propluli a došli šťastně klidného přístavu věčné blaženosti? Tuto
posilu dává nám Duch sv. ve sv. biřmování. Biřmování znamená
posilnění. Tohoto posilnění potřebuje člověk zvláště ve věku
mladém, když dospívá, když opouští školu i rodný dům a chce
se domoci samostatného postavení ve světě, kde oko svědomitých
vychovatelů a starostlivých rodičů již na něho nedohlíží.
Biřmování jest doplňkem sv. křtu. Na křtu sv. stali jste se
dítkami božími a učedníky Ježíše Krista; ve sv. biřmování máte
se státi dospělými, dokonalými křesťany a bojovníky Kristovými.
Od nepaměti bývá obyčejem, že ti, kteří k vojenské službě
byli povoláni, staví se před tvář svého velitele. Zde přečtou se
jim povinnosti, které novou službou na se berou, a všichni slavnou
přísahou se zavazují, že zůstanou vždy a za všech okolností věrni
svému panovníkovi a nikdy zrádně neopustí praporu svého.
Drazí biřmovancil I vy stojíte před tváří svého nejvyššího

pastýře a laskavého vůdce. Nuže vyslechněte, které

povin
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nosti sv. biřmováním

na se béřete a který slib,přijí

majíce tuto svátost, mlčky skládáte.

Pojednání.
1. Prvá povinnost, kterou sv. biřmování vám ukládá, jest,
abyste učení Ježíše Krista vždy lépe poznávali. Mnozí lidé brojí
proti náboženství křesťanskému jen proto, že ho náležitě nepo
znali, nepochopili, neprostudovali. Křesťanská věro- a mravouka
není povídka, román anebo dějepis, který se hned při prvním
čtení nebo slyšení snadno chápe — nikoli, věro- a mravouka
křesťanská jest věda, o které člověk musí přemýšleti, uvažovati,
kterou jest třeba studovati, a čím dále a častěji o ní člověk pře
mýšlí, tím lépe poznává krásu a hloubku vznešených pravd. Proto
slovutný lékař a bakteriolog Pasteur řekl: »Mé studie přivedly
mne k vířec. Jste-li ve světnici, do které boží slunce svítí, snadno
a zřetelně rozeznáte předměty, které se kolem vás nalézají. Ale
když nastane soumrak a dělá se tma, tu již těch předmětů tak
.jasně nepoznáváte, vy ve své obrazivosti vidíte mnohdy příšerné
podoby, kterých se lekáte a děsíte. — Něco podobného děje se
v duši člověka i se články sv. víry. Dokavad myslí prostou, ne
zkaženou, milostí boží osvícenou přijímá jednotlivé pravdy sv. ná
boženství, má určitý, jasný a přesný názor o životě lidském a jeho
cíli. Jakmile však světlo milosti boží ztratí, již pravého smyslu
svatých pravd nechápe, náboženství se odcizuje, tápe ve tmách
pochybnosti, nebo se honí za bludičkami nepravé vědy, až ko
nečně propadne v úplnou nevěru.
Proto, drazí biřmovanci, dej Bůh, aby vám světlo pravé víry
nikdy nevyhaslo! Duch svatý vás osvěcuj a uděl vám dar rozumu,
abyste pravdy sv. víry vždy lépe poznávali a do nich hlouběji
vnikli; propůjč vám i dar pravé moudrosti, jejíž počátkem vždy
jest bázeň boží, t. j. úcta a oddanost k Hospodinu.
2. Druhá povinnost, kterou ve sv. biřmování na se béřete,
jest, abyste víru svou skutečně vyznávali, podle ní živi byli, za
ni se nestyděli.
Drazí, náboženství není pouhou vědou. jež otevírá člověku
vyhlídku do života věčného, nadpřirozeného; ono též učí veli
kému umění: dobře, spokojeně, bohabojně žíti na tomto světě.
»Já jsem cesta, pravda a život,: volal božský Spasitel k zástupům
(jan 14, 6.). Kdo chce býti jeho učedníkem, musí jej následovati
svým jednáním a celým životem, musí plniti povinnosti k Bohu
i k lidem, jako je plnil Kristus Pán. jaký by to byl vojín, jenž
by nosil šat a odznak svého velitele, ale rozkazů jeho by ne
poslouchal anebo přímo proti nim jednal? Nebyl by'nepřítelem,
zrádcem svého pána?
Proto, drazí biřmovanci, Duch svatý dej vám dar nábožnosti,
byste si vznešenou službu boží zamilovali; dej vám dar umění,
byste přikázání boží dovedli plniti a chodili vždy po cestách
učení Kristova. Buďte vždy a všude tak živi, byste svým odpůrcům
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se sv. Pavlem říci mohli: »Nestydím se za evangelium: (Řím.
1,16..) »Říkejte a dělejte co chcete, tupte a pronásledujte mne
jak chcete, já se za to nestydím, že sloužím Kristu, že jsem ka
tolickým křesťanem.:
Proč bychom se také měli za víru styděti? Náš Bůh, Pán
a Spasitel se za nás také nestyděl. Z lásky k nám odložil svou
božskou velebnost, sestoupil na zem, stal se člověkem, Žil v chu
době a ponížení; nedbal na to, že jím lidé pohrdali, jej proná
sledovali a tupili; jako nejsprostší' zločinec nechal se vésti na
smrt kříže ——to vše učinil pro nás, a nestyděl se za nás. A my

bychom se měli styděti za něho, jenž nám tolik důkazů své lásky
podal? S hnusem odvracíme se od dětí, které se stydí za otce
a matku, máme snad chváliti ty, kteří se stydí za svého Boha?
Nedbejte, drazí, nikdy na ohledy lidské a neříkejte: »Lidé
mne vidí, co by tomu řekli, co by 'si o mně myslili, jiní lidé
také tak dělajíc. »Lidé by se mi smáli, kdyby mne viděli klečeti
v kostele, u zpovědnice, s obnaženou hlavou se modliti klekáníc
a podobně.
Těch lidí, tvorů slabých a hříšných, kteří své náhledy tak
často mění, jichžto přízeň a pochvala jest tak nestálá: těch lidí
byste se styděli a Boha, bytost nejvyšší, která vás jednou bude
souditi, byste k vůli lidem zanedbávali? Co vám ti lidé mohou
udělati? Potupiti, pošpiniti, snad i pronásledovati, třebas i zabiti,
ale co více? »Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duše nemohou
zabíti,< volá k vám Spasitel váš (Mat 10, 28.). Co byste řekli
o vojínu, jenž uslyšev několik ran, celý ustrašen padá k zemi
nebo utíká z bojiště? Není to zbabělec, kterého stihne opovržení
a trest? A co jiného jsou ty řeči lidské, než planý a prázdný
zvuk, kterého se leká také jen zbabělec? Nezapomeňte slov Kri
stových: »Kdo by mne zapřel před lidmi: . .. (Mat. 10, 33.).
jak by vám bylo, až byste z úst věčného soudce museli slyšeti
to hrozné slovo: »Tys neznal na světě mne, já nyní neznám tebe
— odejdicl Proto žijte vždycky tak, aby o vás platilo další slovo
Spasitele: »Kdo mne vyzná před lidmic .. .
3. Třetí povinnost, kterou vám, drazí biřmovanci, ukládá sv.
biřmování, jest, abyste ve víře vytrvali a nikdy, nikým a ničím
si ji ze srdce vyrvati nedali. »Kdo setrvá až do konce, spasen
bude,: řekl Kristus Pán. (Mat. 10, 22.)
V Alžírsku byl kdysi jeden voják — nováček—postaven na
stráž a dán mu rozkaz, aby 3 místa neodcházel, dokud nebude
vystřídán. Voják stál. Ale divnou náhodou na něho zapomněli,
takže byl vystřídán až za 36 hodin. Lehko si pomyslíte, jak mu
bylo za tak dlouhou dobu na tom nebezpečném místě. Sám ge
nerál byl na to zvědav. itázal se ho, nepocítil-li chuti utéci?
Ale voják odpověděl krátce: »Byl mi dán rozkaz, abych zůstal,
dokud nebudu vystřídán, a proto jsem zůstala. To byl opravdu
dobrý voják. Generál jej také odměnil a povýšil hned za de
sátníka.
'
Rádce duchovní.

29
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Drazí biřmovanci, i vy budte pevni a vytrvalí ve víře! Ne
ustupte nikdy ani o krok, konejte vždy a všude neústupné svou
křesťanskOu povinnost a pochvala boží nás nemine!
Budiž mi dovoleno, bych několik slov promluvil i k vám,
drazí přátelé, kteří, stojíce dnes za biřmovanci svými, přejímáte
úřad kmotrů. Slovo kmotr není původu českého, nýbrž pochází
z latinského >compater,< t. j. spoluotec, druhý otec, duchovní
otec. Už z toho můžete poznati, iaké povinnosti úkládá vám tento
krásný, čestný úřad. Vy jste druhými rodiči dnešních biřmovanců.
Kmotr při sv. biřmování klade pravou ruku na rameno svému
svěřenci a jest svědkem toho, co biřmovanec potichu Bohu sli
buje: »Budu věrně zachovávati boží přikázání, nebudu se nikdy
styděti za svou víru, zůstanu do smrti upřímným katolíkem: —
tak slibuje biřmovanec, a kmotr drží pravici na jeho rameně,
“jakoby říkal: »Dobře, já to slyším, já jsem toho svědkem, co
slibuješ, já před Bohem a před svým svědomím ručím za tebe,
že svůj slib vyplníšc. — Tak musíte, drazí, pohlížeti na svoji
kmotrovskou povinnost. Nemyslete, že když svého svěřence sem
dnes doprovodíte, když ho snad potom pohostíte nebo nějaký
dárek jemu na památku dáte, že tím vaše úloha jest u konce.
Nikoli. Vaše úloha teprve začíná. Hledte, váš svěřenec jest mladý,
nezkušený člověk a stojí na rozcestí života: Bůh jej volá, tělo ho
pokouší, svět ho láká, zlý duch obchází kolem něho. ó jak mu
zde kolikráte přijde vhod vaše slovo. vaše rada, vaše otcovské
napomenutí: >Víš, co's při biřmování sliboval? Udělej mi to
k vůli, zanech toho neb onoho, začni ode dneška jinak!
jako dnes, tak i v dalším životě držte nad svými chovanci
ruku svoji. Buďte jim anděly strážnými, by vedli bohumilý a spo
řádaný život a svitte jim všude dobrým příkladem!
Ve knize »Psohlavcic vypravuje ]irásek, kterak zlopověstný
Lomikar, pán Trhanova a celého okolí, spálil privilegia svých
poddaných a chtěl spáliti i jejich starodávný praporec. Shořela
však jen látka a žerď zůstala. A tato žerd stala se Chodům po
svátným pokladem a poslední nadějí Matěj Přibek vzal ji, přivázal
na ni bílou plachtu a dva černé fábory. To byl prapor Chodů
zvaných Psohlavců. Zpěnila se krev v těle těch dobrých, statných
mužů, když spatřili tu opálenou žerd a svůj prapor. Uradili se,
že nezřeknou se svých výsad a neopustí svého praporce, dokud
poslední Psohlavec bude na živu. jednoho dne vzbouřili se proti
ukrutnému pánu svému. Vůdcem jejich byl Matěj Přibek z Oujezda.
V Pocinovicích byl sbor nejudatnějších Chodů. Vojsko panské ob
klíčilo je a vyzvalo, aby se vzdali. Vzdáti se? Ne, raději zahynou.
Vyrazili z vesnice směrem k lesu. V čele Matěj Přibek, nesa v levé
ruce bílý vlající prapor a v pravé, vysoko nad hlavou, těžký, du—
bový čekan svého rodu. Strhne se prudký,. krvavý boj. Přibek
bije se jako lev. Bílý Chodský prapor brzy vlaje vysoko, brzy
klesá, až zmizí, zapadne. Přibek zabit. Leží v zakrváceném bílém
županu, maje žerď chodského praporu křečovitě přitisknutou
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k boku ; ztuhlá pravice svírá ještě dubový starý čekan. Tak skonal
poslední chodský praporečník.
Křesťané! Dojímá snad tento truchlivý děj vaši duši? Cítíte
s těmi hrdými a statečnými obhájci svých práv? Nuže, učme se
od nich. Imy máme prapor, pod kterým kráčíme v nebeské
kraje. Praporem tím je sv. kříž. [ na tento prapor doráží mnoho
Lomikarů, mnoho nepřátel. Mnohá střela zloby vniká do něho,
mnohá slina potupy ho pokořuje, mnohá ruka bezectná chce ho
povaliti do bláta. Co jest nám tu činiti? Buďme každý Matějem
Přibkem, tím hrdinným Chodem, jenž raději zemřel, než by byl
vydal posvátný sobě prapor. Vždyť jsme krajany a potomky oněch
zbožných a nadšených Čechů chodských, kteří tak krásný dali
světu příklad. Budme upřímnými Cechy, ale také dobrými kato
lickými křesťany, věrnými Kristu a jeho sv. církvi. Jen jedno zna
mení vede nás k vítězství. »V tomto znamení zvítězíšk volal
Bůh před 1600 lety k prvnimu křesťanskému císaři Konstantinovi,
ukazuje na sv. kříž.
Znamením sv. kříže byli jsme a mnozí dnes budou biřmování.
Proto jako bojovníci Kristovi seřadme se všlckni pod prapor sv.
kříže, jděme za svým dobrým a spolehlivým vůdcem, Jeho bi
skupskou Milostí, a vitězství nás nemine. Na konci života budeme
moci se sv. Pavlem říci: »Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem do—
konal, víru jsem zachoval. Naposledy složena jest mi koruna
spravedlnosti, kterouž mi dá v onen den Pán, spravedlivý soudcec.
(11. Tím. 4, 7.—8.) *)

Frant. Zeman.

*) Použito pramenů: ]. Zahradník:
Em. Žák: »Řečicl 1., str. 647.—650.
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ČÁST PASTORAČNÍ.
Pravoslaví .
(Dokončení.)

VI.

Pr0paganda
Východní církvi vytýká se s naší strany často nedostatek
expansivní síly. Pokud týká se církve ruské, jest výtka tato úplně
nesprávná; jí není expansita a proselytství něčím cizím, jenže
mají zcela specielní charakter, ten totiž, že propaganda opírá se
hlavně o státní moc a v první řadě slouží unionistickým snahám
státu.
Ruská církev má svoje vnitřní missie na obrácení mnohých ještě
pohanských národů v Sibiři a v zemích severních. Tyto missijní
stanice jsou však zároveň prostředkem k porušťování a »obraceníc
jinověrců. Až dosud nepodařilo se pravoslavným missionářům
pokřesťaniti ony pohanské národy, buddhisty atd. Sám vrchní
prokurátor ve své zprávě za rok 1905—1907 přiznává zcela ote
vřeně, že sibiřské missie musí ještě stále bojovati s bezměrnými
nebezpečími a překážkami. Konverse jsou proto řídké a povrchní
a omezují se ponejvíce na křty bez důkladné přípravy. Následek
toho jest, že novokřestané nejvýše své dřívější modly zaměňují
za pravoslavné obrazy, křesťanské mravy a křesťanské ,pravdy
však zůstávají jim neznámy. Obraty pohanů a buddhistů vRusku
obnášejí do roka nanejvýše nějakou stovku. Také přihází se za
rok několik případů přestupů židů pravoslavných, ale to děje se
většinou jen za tím účelem, aby pokřtění židé dosáhli svobody
usaditi se ve vnitru země. Všeobecně vykazuje statistika, že roční
přestupy k ruskému pravoslaví obnáší kolem 10.000, roku 1905

1L416,r.1906 1L406,r.1912 11290.

Cizozemské missie vydržuje Rusko tam, kam sahá jeho poli
tický vliv a kde snaží se tento vliv upevniti. Známy jsou ruské
missie mezi Nestoriány v Urmiahu (Persie) a počátky takových
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missií na Korei a v Pekingu. Význačnější jsou missie v]apansku,
kde počet pravoslavných Japonců obnáší kolem 50.000 a kde
jsou již pravoslavné diecese s vlastním klerem. jest to zřejmá kon
kurrence tamním katolickým missiím. V severní Americe má pravo
slavná církev veliké biskupství s dvěma aufraganními biskupy,
jichž hlavní úlohou jest, »obráceníc haličských & uherských uni
tářů. Až dosud podařilo se jim na 20.000 unitářských Rusínů
převésti k pravoslaví. V evropských zemích vydržuje Rusko četné
pravoslavné kostely a kaple u svých vyslanectví, konsulátů, v lá
zeňských městech atd. R. 1907 vynaložil stát na tyto missie
276.225 rublů. Zvláštní zmínky zasluhuje činnost rusko-pravoslav
ného palestinského spolku, který ve Svaté zemi a v Syrii vydržuje
četné školy a útulky pro poutníky.
Také pro pravoslavné jiných autokefalních církví horlivě
Rusko pečuje. V duchovních akademiích vzdělává se velký počet
Bulharů a Srbů. Výroční zpráva za r. 1905 vykazuje také výdaje
na podporu pravoslaví v Bosně a v Praze.
Naprosto neznámý jsou obrovské sumy, které také četné
ruské spolky vynakládají k církevně propagačním účelům, tak na
př. petrohradský slovanský dobročinný spolek.
Největší propagační snahy rozvinuje však ruské pravoslaví
mezi katolíky. V letech 1839 a 1875 s bezpříkladným násilím
zničilo unii, prohlásivši zákonem všechny unitáře za pravoslavné.
jen malá část zůstala věrna katolické církvi i přes nejtěžší pro
následování. Teprve toleranční edikt z r. 1905 dal jim do ruky
zákonný prostředek přijetím římského ritu spojiti se s katolickou
církví. Tohoto prostředku použili především všichni — bez roz
dílu náboženství -—kteří jen zevně stali se schismatiky. Synodální
zpráva z r. 1905—1907 uvádí následující čísla: ku katolicismu
(t. j. jen zjevně a ofíicielně) přestoupilo 170.936, k mohamedismu
vrátilo se 36.299 a k luteránské konfessi 10.964 osob. Tato čísla
neodpovídají však nijak pravdě; jsou neúplná, poněvadž přihlížejí
jen k jistým provinciím, kde odpad od pravoslaví byl zvlášťčetný.
Nebylo činěno také rozdílu mezi těmi, kteří fakticky své pravo
slavné náboženství změnili a těmi, kteří nikdy ve svém nitru ne—
byli pravoslavnými, ale své přesvědčeni z politických důvodů
musili po léta před veřejností skrývati; mnozí také opomenuli
provésti byrokratické formality v příčinězměny náboženství. Z jiné,
autentické strany je známo, že od r. 1905 přestoupilo nejméně
250.000 osob ku katolické církvi; tyto přestupy v massách udály
se jenom v letech 1905 a 1906 (toleranční edikt); v následujících
letech děje se konverse již jen jednotlivě, leč přes to počet od
padů jest velmi značný. Synodální tabelly nás otom přesvědčují;
na př. r. 1907 opustilo pravoslavnou církev 25.615 osob, z těch
přimklo se k sektě staroritualistů 10.994, k jiným různým sektám
3747, ke katolicismu 5115, k protestantismu 1943, k židovství 54,
k mohamedismu 361, dokonce k pohanství 44, k buddhismu 147,
k armenskému ritu 147, k jiným náboženstvím 10. K tomu budiž
podotknuto, že mnohé diecese nezaslaly vůbec žádné statistiky,
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ačkoli v některých, jako v chelmské, bylo velmi silné hnutí od
padové. R. 1915 obnášel počet odpadů 13.493. V každém případě
jest prokázáno, že ruská církev stále ztrácí odpadem více svých
členů, než propagandou získává. — Dle ofňcielní statistiky, která
zajisté každý přírůstek svědomitě zaznamenává, ztráty však dle
možnosti zmenšuje, obnášel r. 1907 počet odpadů 25.615, přírůstek
z jiných církví naproti tomu 11..OO4
Největším nebezpečím státní církve jsou beze vší pochyby tak zv.
staroritualisté, (staroobriadci), kteří následkem liturgických reform
v 17. století od státní církve se oddělili. Tato sekta rozpadá se
zase ve dva hlavní směry: v ahierarchisty (bezpopovci) kteří ne
uznávají žádnou hierarchii a bierarchisty (popovci), kteří sice
principielně uznávají duchovní hierarchii, ale již s počátku nemohli
biskupa vydržovati a proto vydržovali jen jednotlivé pravoslavné
popy k bohoslužbám. V polovici minuléhp století přestoupil
k nim bývalý pensionovaný biskup z Bosny, Rek, jménem Ambro
sius. Tento zřídil na rakouském území v klášteře Fontana Alba
v Bukovině své biskupské sídlo a vysvětil již více biskupů svým
věřícím. R. 1905 vytrpěli staroritualisté v Rusku těžké pronásle
dování. Ale od proklamace tolerančního ediktu těší se jistému
klidu a s velikou horlivostí zřizují své na synodu nezávislé obce
s velkým úspěchem mezi pravoslavnými, a to právě pro svoji ne
odvislost na státní policii a pro bývalé pronásledování, které jim
propůjčilo nimbus jaksi mučednický. V posledních letech před
válkou rozšiřovaly se v Rusku četné sekty protestantského char
akteru. V první řadě baptisté podporovaní anglickými a americ
kými baptisty. Zejména v jižním Rusku je jich značný počet.
K takovým poměrům nemohla ani ruská církev býti dlouho
slepou. Na jedné straně vidí se ve své svobodě spoutánu státní
mocí, čehož následek jest naprostá ztrnulost vnitřního života cír
kevního, na druhé straně ukazují četné přestupy (od tolerančního
ediktu) velikou nespokojenost lidu. jest přirozeno, že v pravoslaví
nastala jistá reakce. již r. 1905 bylo všeobecně voláno po svo
lání ruského církevního shromáždění (sobor) a po znovuzřízení
původního patriarchátu. Všeobecně stěžováno, že církevní re—
forma Petra Velikého ochromila pravoslavnou církev, a toleranční
edikt ji téměř zardousil; záchrana jest nutná propůjčením větší
samostatnosti a schopnosti k životu. Také se něco stalo: pří
pravy dály se na všech stranách a ve všech směrech: — ale jen
přípravy. Různé komise a komitéty sebraly až dosud obsáhlý
materiál, ustanovily přesné podmínky, jak budoucí sobor má býti
svolán a sestaven, leč konečné rozhodnutí o době svolání kon
cilu vyhradil si car jako vrchní hlava církve. Do té doby však
rozhodnutí se nestalo a nynější doba jest k svolání soboru za
jisté nejnepříznivější. Ostatně vláda tyto snahy nijak nepodporuje;
obává se právem všeobecné emancipace církve od státu, čímž by
tento ztratil jeden ze svých nejvhodnějších a nejvýtečnějších pro
středků k provádění své rusiňkátorské politiky. Také biskupové
většinou vzpírají se svolání koncilů; obávají se, že by přišly na
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povrch proudy příliš radikální, demokratické a presbytoriánské,

a nastalo nové schisma . . . .
A nemohlo státi se jinak. Když stát, třeba že s námahou,
potlačil politickou revoluci vnitřní, uchopil se také v oboru ná—
boženském reakcionářských opatření a snažil se zkrátka provésti

návrat k nábožensko-politickým poměrům roku 1905. Na místo
svolání církevního soboru, svolávají se shromáždění »missionářůc.
aby nalezla prostředky zadržeti odpadlické hnutí od pravoslavné
církve. Tak podařilo se odvrátiti systematicky pozornost od vnitř
ních nedostatků a s ustrnutím poukazováno a zdůrazňováno hro
zlcí nebezpečí propagandy katolické církve. Záchranci pravoslaví
žádají nejprvé značné podpory od státu a pak zase a zase vý
jimečné zákony; jako další záchranný prostředek, od něhož si
mnoho slibují k upokojení rozčilených myslí, navrhují kanonisaci
nových ruských »svatýcbc Rychle vyhrabávají se z ruské milosti
některá zvučně znějící jména., která zdají se býti přitažlivá a
vhodná k agitaci proti cizím národům a náboženstvím a prohla
šují se synodálnimi zákony za svaté.
Ruská církev hledi temné budoucnosti vstříc. Radikální návrat
k dřívějšímu náboženskému donucování před r. 1915 jest dnes
nemožný. Ve všech směrech církevního života ruské církve jeví
se bezmocnost a mdloba. Státní výsost hájí houževnatě svoji
državu a zoufale brání se každému umenšení své moci; sahá
proto k násilným prostředkům a bezohledně rdousl všechny ži
votní projevy cirkve, nepřihlížejíc, že tím kompromituje sebe samu
a církevní kruhy před vážně myslíclmi lidmi ruské společnosti.
“Kdyby však na druhé straně stal se pokus zbaviti pravoslaví této
státní ochrany, byl by tím její pád jen uspišen. Na tento oka
mžik netrpělivě čekají mnohé ruské sekty!
Jak příznaky ukazují, světová tato válka přivodí soudný den
nad schismatickým Ruskem. Po ukončení války nastane a nastati
musí v Rusku revoluce, a všechny politické revoluční strany bez
výjimky mají ve svém programu požadavek: odluku státu od
církve. Ruské pravoslaví však, zvyklé po celé tisíciletí býti pod
ochranou tatíčka státu, bude-li této ochrany zbaveno, a samo sobě
ponecháno, musí bezmocně se shroutiti. Hluboká náboženská mysl
ruského lidu bude pak hledati nové náboženské formy. Bude
katolická církev dědičkou těchto mass? O tom třeba vážně pře
mýšleti. Četné přestupy ke katolictví zdají se opravňovati k těmto
nadějím.

'

C. M.

Na podílku
nejlépe

se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad

č. Sl.), které roz—
prodává za cenu 1 hal. kus při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
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Nové úkoly naší velkoměstské správy

duchoan

Píše —en, pražský kněz. — Pokračování.

Vedle nedělní a sváteční mše sv. a vedle povinnosti kazatelské,
považuji za nejdůležitějšíanejzodpovědnější u duchovního správce
úřad zpovědnický. Sv. zpověď a sv. přijímáni jest nejpodstatnější
součástí náboženského života katolíka a také nejjistější známkou
jeho živé víry. Sv. zpověď každoroční a velikonoční sv. přijímáni
jest přikázáno katolíku pod těžkým hříchem, proto na této povin
nosti musí duchovnímu správci velice záležeti; jako pastýř své
osady musí míti morální jistotu, že všem jeho ovečkám, i cizí
řeči mluvícím i nemocným, byla dána příležitost vyplniti svou
katolickou velikonoční povinnost. Mimo to musí se postarati, aby
horlivějši katolík měl vhodnou příležitost ve svém chrámu Páně
vykonati častěji sv. zpověď. Proto nutno tuto uvážiti: sv. zpověď
velikonoční osadníků stálých a zdravých, sv. zpověď cizinců a ne
mocných, pak příležitost k častější pravidelné sv. zpovědi a sv.
přijímání, jakož i možnost nahodile vykonati sv. zpověď.
V době velikonoční, t. j. u nás v době asi 100 dní má každý
katolický křesťan vykonati sv. zpověď, tedy v našich velkoměst
ských poměrech na př. v Praze-VIII. asi 25.000 lidí,*) k čemuž
jsou však pouze dva kněží duchovní správy ; tudíž by musil každý
zpovídati denně po celou tu dobu velikonoční asi 125 lidí!
Proto jest třeba, aby při sv. zpovědi velikonoční byli vzati
v úvahu též katecheti farnosti; v takovém případě pak by na př.
v Praze-VIII. připadlo na jednoho kněze denně asi 20 zpovědí.
Ovšem nutno uvážiti, že ve městě nemožno lid na jednotlivé dny
rozděliti : snad dobrotivě komandovat ke svaté zpovědi v určité
dny určité lidi — jako z důvodů praktických a zvykových dosud se
děje leckde na venkově — ve městě přijdou v určité dny, hlavně
o svátcích a proto v těchto dnech jest nutno míti zpovědníky.
Proto by katecheti o velikonocích neměli odjížděti, měli by vy
pomáhati hlavně ve zpovědnici, měli by ovšem míti též misto nebo
zpovědnici určitou, jako jinde je to zavedeno.**) O větších svát
cích i mimo dobu velikonoční měli by též katecheti zasedati ve
zpovědnici a duchovní správa měla by jim ovšem vyjíti vstříc a
reservovati určité zpovědnice.
Ve velikých městech žije těž dosti cizinců nebo dočasně se
tu zdržují právě v době velikonoční; tito mluví sice trochu řečí
v městech našich obvyklou, němčinou nebo snad i češtinou, ale
sv. zpověď chtějí konati ve své mateřštině. Jak těmto vyhověti?
Swoboda ve své knize (str. 387) doporoučí, aby se v hotelích a
cestovních kancelářích vyvěsila tištěná oznámení, zda a kde se
konají služby boží v cizím jazyku a kdy se možno tam cizincům
zpovídati ! U nás v Praze nesmíme této otázky přehlížeti. Po válce,
') Srovnej výše str. 124.
") Viz lm. cit. Swobodovu str. 197.
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jak doufáme,*) ruch turistický neochabne a do naší matičky
Prahy zavítá dosti cizinců nejrůznějších národů. Jest tu též více
rodin z ciziny, které nechtí se zpovídati leč v mateřštině a nevědí,
zda a kde by to bylo možno. Vzpomínám tu, kterak do jistého
kostela pražského chodilo se zpovídati několik cizineckých rodin
ke knězi znalému jich mateřštiny; na jiném pražském kostele
kdysi jsem spatřil lísteček, oznamující, že lze se tu zpovídati též
polsky a slyšel jsem, že tam přijelo až zvenkova mnoho polských
dělníků a dělnic, aby se vyzpovídali ve své mateřštině. Bylo by tedy
radno, aby se nějak oznámilo těmto cizincům, že jsou v Praze
kněží znalí jejich mateřštiny, kde jsou, aby se po případě konalo
též nějaké kázání v jejich řeči v době velikonoční.**) Způsob to
hoto oznámení bych doporučoval dvojí: v katolických novinách
upozorniti před dobou velikonoční, kdo by mohl a kde konati
kázání cizincům a je zpovídati,_aby tak duchovní správcové i na
venkově byli informováni; na dveřích kostela oznámiti, že v tomto
kostele lze se zpovídati též v řeči té neb oné.
0 sv. zpovědi nemocných zmíním se tuto jen krátce. Ve ve
likém městě jsou osoby, které pro svůj věk nebo chorobu nemohou
dobře do kostela, aniž by jejich choroba byla smrtelná. Tyto
osoby je třeba navštíviti, doma je vyzpovídati a nejsvětější Svátost
přinésti. Mnohdy nevědí, že by to bylo možno bez posledního
pomazání, proto jest dobře v kázání upozorniti na tuto možnost.
jistý praž. kněz zpovídá v době velikonočnívícetakových osob doma,
někdy i v cizích vzdálených farnostech na žádost samých nemoc—
ných a zkušenosti takto čerpané náležejí k nejlepším radostem
duchovní Správy.***) Lidé, kteří takto doma se zpovídali, nebojí se
zaopatřování a jest jejich přáním, aby kněz byl jednou přítomen
jejich smrtelnému zápaquL)
Z uvedeného patrno, že velikonoční sv. zpověď přináší du
chovnímu správci mnoho starostí a námah. ale též mnoho duchovní
radosti. Avšak povinnost zpovědní není dobou velikonoční ukon
čena pro kněze. V každé osadě najdou se lidé, kteří chtějí častěji
a to pravidelně přijímati sv. svátosti. I těmto musí býti vyhověno.
V některých farnostech se již ujal zvyk přijímati sv. svátosti každou
neděli; proto při ranní mšisv. bývají kněží ve zpovědnici v neděli
pravidelně. Ve dny všední ovšem není to možné aby kněz čekal
ve zpovědnici, zdali snad někdo náhodou se nepřijde vyzpovídati,
avšak svaté přijímání podává se každodenně při ranní nebo farní
rnši sv.

*) Názor docenta Dvorského.
' ) V Praze bývají duchovní cvičeni francouzsky u Voršilek. Kněží, znalí
cizích řečí, jsou především v klášteřích (Emausích, Dominikánů a jinde), ale
též v duchovní správě pražské.
***) Tato praxe výborně podporuje rodinnou pastoraci a seznamuje kněze
s osadou.
T) Dr. Swoboda připomíná, jakvŘímě se zachovává zvyk, volati kněze
k loži umírajícího již před tím zaopatřeného sv. svátostmi; vizme též mod
litby rituálu pro ten případ.
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Jindy zpovídává kněz jen když jest volán. Avšak stane se. že
někdo by chtěl jiti k sv. zpovědi, ale nikoho se nedovolá, kněze
nevidí, kostelník a svíčková jsou leckde neochotni, a tak penitent
rozmrzen odejde. Bylo by dobře po mši sv. a po sv. požehnání
k večeru chvíli se zastaviti u zpovědnice.
Úřad zpovědnický není tak snadný, škodí ve zpovědnici i pří
lišná morální učenost i neodpustitelná nevědomost, stejně aske
tická přísnost jako světácká povrchnost; snad někdy i zpovědník
zatvrdil penitenta místo vzpružení k životu duchovnímu ; jak hrozná
tu naše zodpovědnost před Bohem. Nechci se tu šířiti o vlast
nostech dobrého zpovědníka, jen jedné věci se dotknu. Ve zpo
vědnici musí kněz se přizpůsobiti náladě a stavu penitentovu, ne
naopak. jsou lidé, jsou ženy pobožné, které se zpovídaji týdně a
jejichž zpověď trvá hezky dlouho; o těch praví dr. Swoboda, že
se mohou zpovídati s americkou krátkosti. jsou opět lidé, kteří
přijdou ke sv. zpovědi jednou za více let, s duší rozrušenou, ne
mocnou a kněz-zpovědník nemá pro ně času, nemá pochopení,
nemá slovíčka posily a útěchy; pak ovšem se nevrátí ke zpověd
nici.V naší české městské společnosti je mnoho předsudků proti
sv. zpovědi, snad tu a tam je něco zaviněno námi samými, proto
zpytujme se a vstupujme do zpovědnice jen s posvátnou úctou

a modlitbou!

Při svátosti sv. křtu ve velikých osadách jest nutno obřady
urychlovati, což ovšem věřící ke zbožnosti nevede. Při sňatcích
zase největší rozmanitost, jenom ne mše sv. za snoubence! A oboje
obřady končí se poplatky štolovými, pro něž vznikává leckde
mrzutost. A ještě hůře při obřadech' pohřebních. Zde je nutno
zachovávati více církevní předpisy v obřadech jak křtu, tak sňatku,
tak pohřbu; otázka štoly neměla by se tak zdůrazňovati a ze
jména vybírání štoly od kostelníků mělo by se díti leckde mír
něji a beze sporů. F ormálnost obřadů bez náležité úcty laiku se
všední a způsob vybírání poplatků štolových jej odpuzuje, proto
i v těchto- věcech budiž kněz opatrný a pastýřem duší.
Zbývá mi ještě promluviti o mimořádných pobožnostech v na
šich chrámech. Ani touto choulostivou otázkou nebudu se dlouho
zabývati. je faktum, že tam, kde by měly býti častěji, kde jest
jediný kostel pro velikou osadu, tam bývají zřídka a nejjedno—
dušší ;vmenšícb městechakde více jest kostelů (na př.v Praze—I.
a II.), tam zase se koná pobožností nejrozmanitějších snad mnoho.
Všeho s měrou! mělo by snad i tu platiti! Také nelze říci, kde
a jaké pobožnosti by se měly konati, vždyť tu musejí rozho
dovati místní poměry. lenom tedy nějakou povšechnou poznámku
učiním.
jest dobřev každém farním kostele konati nějakou občasnou
pobožnost, jako jsou: májová a devitníková pobožnost, pobožnost
k Srdci Páně, některý oktáv (jako bývá v mnohých městech sv.
Jana Nep.), příležitostné nebo bratrské pobožnosti. Pobožnost za
čatá budiž pak důsledně a důstojně konána.
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Sv. missie jsou nařízeny pro jistá léta. V městech dělnictva
a kde je málo kostelů bude nutná missie častá, třeba každoročníf)
v místě, kde je více far i kláštery, missie se stává téměř zbytečnou,
stačí jistě aspoň missie po několika letech.
Důležitým činitelem v duchovní správě chrámové jsou též
bratrstva nebo spolky. I na venkově mají nyní skoro všude nějaké
bratrstvo, nejčastěji adorátorů Nejsvětějšího a ve městech někde
není dosud ničeho. V některých zase okresech máme bratrstev
a spolků nadbytek, takže členové nevědí, kam dříve jíti. I zde
bude nutno vykonati revisi. Zde jen povšechně uvádím jednak
potřebu nějakého bratrstva,jednak upozorňují na apoštolát mužů
a žen. Bratrstvo v kostele znamená velmi mnoho; jest kádrem
stálých návštěvníků, stojí po ruce duchovnímu správci při nej
rozmanitějších příležitostech a spolupůsobí při pastoraci osady.
Ovšem musí duchovní “správa také se starati o bratrstvo a jeho
pobožnosti. Z různých bratrstev a spolků zvlášť bych upozornil
na spolek mužů a žen-matek. je to pro muže tak zv. »apoštolát
mužů, o němž náš list psal v ročníku XXI., str. 181 a násl.*')
Nechtěje tu opakovati věci známé, odkazuji k tomuto článku a po
dotýkám jen asi toto: U nás by se dal zavésti tento apoštolát
a počátek by mohli tvořiti členové konferencí sv. Vincence. Vedle
tohoto apoštolátu dobře by působil apoštolát matek. ***) Doba ny
nější otvírámnohým rodičům oči, touží se po návratu k nábožensko
mravní výchově dětía mnohá měšťanská matka ráda by vstoupila
do řad uvědomělých matek katolických; ve velikých městech
mohl by spolek matek za součinnosti katechetů mnoho působiti
v duchovní správě. Ovšem předcházeti by musila přípravná práce
kléru. katolických mužů i matek.
Tak stručně naznačil jsem hlavní práci duchovního správce
v kostele; jest velmi namáhavá i obsáhlá, ale není jediná; práce
v kostele bude se dařiti tehdy, bude li provázena stejně intensivní
horlivostí i mimo kostel, především na faře, v _osaděa' ve škole.
(Příště dále.)

Evangelia & Panna Maria.
Dle Aug. Nicolas'e podává Fr. .losaphat. -—(Pokračování.)

Osud blahoslavené Panny byl v tomto ohledě ostatně určen
osudem jejího božského Syna, jenž začal tím, že se snížil, dříve
nežli byl povýšen, a jenžto svým učedníkům, beroucím si po
horšení z jeho ponížení a utrpení, řekl: »Bláhoví a zpozdilého
srdce k chápání a věření těm věcem, jež mluvili proroci! Zdaliž
') Na Žižkově pořádávala katolická beseda každoročně duchovní před
nášky, jakési misie, jaké bych i jinde dcporučoval.
")Viz též německý tQuartalschriftc r. 1916, str. 300- 319 a str. 392.
*") Myšlenka tato jest v Praze stará, ale dosud prakticky neuskutečněna
z osobních příčin.
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nemusil Kristus těch věcí trpěti, a tak vejíti do slávy svéřc V tom
tedy záleží — povšechně — onen plán křesťanství; a Maria, která byla
prvním nástrojem v něm, měla nám i zde dáti první a nejdoko
nalejší příklad. Ona, jež měla poroditi »pokorného srdcemc,
musila dle slov sv. Ambrože sama nejprvé pokoru projeviti.
Humilem corde paritura, humilitatem debebat ipsa praeferre.
Kdyby byla bývala osudem ]ežíšovým pozemská sláva, nádhera
a skvělost, byla by znamenala temnota, do nížto svou svatou
Matku pohřížil, zapření Matky své; protože však osud, jejž si
sám vyvolil, bylo snížení, pokoření a pohrdání, nemohl ji výše
vyznamenati, a k ní se zřejměji přihlásiti, leč tím, že ji ponechal
v nejhlubší temnotě. Tato temnota však, která by bývala každou
jinou ženu postavila do stínu navždy, je pro přesvatou Pannu
nejvyšším vyznamenáním, právě onou protivou k její důstojnosti
jakožto Máteře boží; neboť ta ji musila získati všecky pocty,
neměla-li jí přivoditi ještě více pokoření všeho druhu. Poněvadž
tento Bůh byl takořka zničen, spočívala důstojnost jeho Matky
v tom, aby také byla takořka zničena, i když do počtu béřeme
lidský cit. Což teprve, pozorujeme-li, že právě toto sebe ponížení
Boha je to, jež způsobilo Marii čest, státi se jeho Matkou. Jak'
by byla'mohla odvoditi z této výtečné důstojnosti nějakou před
nost pro sebe, kdyby si představila, že toto skryté narození ]ežíše
Krista je její příčinou? Místo toho tedy, aby pohled na vlastní
velikost její pokoru zmenšoval, sloužil k tomu, aby ji zvětšoval.
ím více vyznamenání vidí ve svém mateřství, tím větší ponížení
spatřuje v něm pro Boha — a v tomto pohledu cítí se svojí
důstojností, jež Syna jejího stojí takořka celou jeho velebnost
a všecku jeho slávu, Spíše stísněnu nežli povýšenu.
Takové bylo smýšlení blahoslavené Panny ; a takové tudíž musí
býti i naše! —- V evangeliu samém je konečně obsažena jedna
z nejdůležitějších poznámek, jež úplně rozptyluje předsudek, jejž
by mohl někdo zaujati ze skrytostí Marie Panny proti její veli—
kosti, a to je ta, že tato temnota a skrytost Mariina je netoliko
obdobna se skrytostí ]ežíše Krista, ale že jest pro tuto skrytost
i — nutnal Vyslovme to zřetelněji: Podle podivuhodného plánu,
jenž vyzařuje ze všeho chování Ježíše Krista, a vždy znovu se
ukazuje ve vnitřním zřízení náboženství i jeho církve od počátku
času až na naše dny, není všecko světlem, ani všecko temnotou —
nýbrž panuje tu střídavá hra mezi světlem a temnotou ve vztazích
Boha ke člověku, tak aby lidé vždy něco měli, čím by dle svého
dobrého nebo zlého smýšlení mohli býti bud osvícení nebo za
slepeni, a aby svoboda lidské duše, jež činí její velikost, vždy
byla ve svém nejušlechtilejším snažení šetřena a cvičena.
Podle tohoto plánu skrývá Kristus v celém průběhu evangelia
svoje božství právě v té míře, v jaké je ukazuje; ano zdánlivě
je skrývá více, nežli je ukazuje, poněvadž svým narozením v jeslích
a svou smrtí na kříži své božství takořka ničí, aby je nechal vy
svitnouti teprve tehdy, až by ze svého nejhlubšího ponížení všecko
k sobě přitáhl zázrakem, jejž dovedl ještě dosti zmírniti, aby,
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jakkoli byl veliký, přece pro jisté duchy ještě zbyl prostředek,
nechati se tak zaslepiti, že jej prostě — neuznají.
Je zřejmým úmysl a smíme-li tak říci, ustavičná snaha, již
ježíš Kristus během celého evangelického života projevuje, aby
vyhnul se slávozáři, již skutky jeho kol něho rozšiřují. Všude
vidíme, an vykonav zázrak, těm, na nichž jej vykonal, přikazuje,
aby toho nerozhlašovali. Zadržuje takořka, aby lesk zázraků
mírnil, pod mrakem paprsky svého božství, a jen střídavě nechává
je prozařovati nebo mizeti, aby sdělení jich zachoval pro víru,
která ho uzná — a pro věrné, kteří za ním následují, kdežto
současně pro pýchu a nepravou moudrost, jež o ježíši se hádají,
činí z nich zoufalou záhadu.
Ale mezi všemi mraky, jimiž se ]ežíš Kristus před očima
židů zakrýval, a jež jeho božství zatemňovaly, nejvhodnějším k tomu
účelu byla — María. To seznáváme ze slov evangelia: »Mnozí
slyšíce ho žasli nad učením jeho, a pravili: Odkud má tento všecky
ty věci? a jaká to moudrost, která jest mu dána — a takové
divy, které se dějí rukama jeho? Neníoliž to tesař, syn Marie . . .
I horšili se na něm.< Tak jako ho Maria po třicet let v rodinném
soužití zakrývala, tak i na veřejný život ]ežíšův vrhala ještě temné
stíny jeho mateřského původu, s tím úmyslem, a jak lze za to
míti, i podle zřejmě smluveného plánu, jehož byla nástrojem
i účastnicí.
Podle toho nemohl ježíš toto mateřství oslavovati, neměl-li
onen plán porušiti. Musil jí ponechati ve hluboké temnotě —
čímž sám sebe v ní ukrýti chtěl. A třeba i poznamenati, že to,
co zvláště toto mateřství oslavuje, co mu způsobuje veškeru
poctu, kterou my mu vzdáváme, totiž božské početí Syna božího
v lůně Mariině, tajemství vtělení všem součastníkům Kristovým
bylo úplně neznámo! Bylo to tajemství mezi ježíšem a Marií,
jež teprvepozději měio býti zjeveno evangelistům. kteří je vy
pravují dle pořádku událostí, ale nikoli .v pořadu svého poznání.
A to propůjčuje Marii značnou důležitost jak pro pokornou
a hlubokou mlčelivost, s nížto toto veliké a slávyplné tajemství
»ve svém srdci zachovávala: — ale i pro svědectví, jež 'o tom
v čase od Boha ustanoveném na zemi vydala.
Tak spatřujeme jeden z nejkrásnějších důvodů skrytosti
Mariiny v evangeliu; má totiž sloužiti skrytosti ježíše Krista, tak
že by se o něm říci mohlo: Není tento synem tesaře? Nesluje
jeho matka Maria? . . . . jedině budoucím pokolením, nám totiž,
bylo vyhražena po devatenáctsetleté řadě dobrodiní a zázraků
vždy jasněji zvěděti, že syn tesařův je Synem Nejvyššího, a že ta,
která jmenovala se Maria, byla nevěstou Ducha svatého, byla
Matkou boží.
Připomeneme-li si nyní hlavní myšlenky tohoto odstavce, že
totiž velikost Máteře boží musila míti protiváhu pokoření, jež
Marii mělo ochrániti před závratí pýchy, které byla vysazena tak
podivuhodným povýšením, a jí přivésti ve šlépějích jejího bož
ského Syna hlubinami pokory k výšinám slávy: vyvodíme ztoho
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ten důsledek, že ježto pro každého míra jeho velikosti musí býti
měrou jeho pokory, všecka pokoření, všecka skrytost a zapo
menutí, jimiž Maria v evangeliu je tak ponížena, ji právě v církvi
i na nebi pozdvihují a povyšují. Maria není hodna všech poct,
ačkoli byla ponížena a pokořena, nýbrž protože byla pokořena:
ex hoc beatam me dicent omnes generationes — a jako se
svatým Pavlem klaníme se nejen Ježíši Kristu, ale ]ežíši Kristu
ukřižovanému — et hunc crucifixum — tak i uctíváme netoliko
Marii, ale Marii ——poníženoul

Nesmíme však s očí ztratiti právě onu úvahu, jež už nám
byla představena, a jež jako blesk láme osten námitce, a mění
ji v důkaz, že totiž Maria, aby opravdu a důrazně byla pokořena,
musila býti. pokořena právě v tom, co dokonávalo její velikost
jako Mátl boží, a tudíž od toho, od něhož tato její velikost po
cházela, od Ježíše — a to konečně za okolností, jež byly nej
vhodnějšími, aby toto pokoření zřejmě vyniklo; tak na př. při
svatbě v Káně; a pak při radosti a vítězství zmrtvýchvstání. Aby
stala se podobnou obrazu Syna svého, musila býti pokořena jako
on, a aby byla pokořena jako on, musilo se to státi jiným způ
sobem než on, způsobem přiměřeným velikosti, která jí náležela.
Nejvyšší pokoření Syna božího nezáleželo v tom, že od lidí nebyl
uznán, ale ukázalo se tenkrát, když ve svém největším sebe—
ponížení zvolal: »Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustilřc
Nejvyšší pokoření Máteře boží musilo býti jiné, ale onomu po
dobné, to jest: Ona musila býti opuštěna od svého Syna, tak
jako Syn byl opuštěn od svého Otce, ale opuštěna jako on —
na zemi. aby povýšena byla k nejslavnějšímu společenství s ním
na nebil
Tak spatřujeme zde opět objasněno tajemství, a obtíž roz
řešenu.

(Pokračováni.)

WRS?

Válečná půjčka.
Pro orientaci čtenářstva podáváme zde v originále způsob,
jak lze pomocí půjčky u hypoteční banky upsati válečnou půjčku.
Rakousko-uherská banka provedla s vědomím a svolením do
zorčích úřadů při kterémsi nadačním kapitále hypoteční půjčku,
kterouž obrátila na válečnou. Výpočty odbornické podávají obraz
() obratu peněžním, který tvoří nový zisk pro upisovatele. Celý
výpočet obratu a zisku zní jak následuje:
Die Filiale der k. k. priv. Osterreichischen CREDIT-AN
STALT fůr Handel und Gewerbe in PRAG wurde von der hohen
k. k. Statthalterei als Venvalterin eines Stiftungsfondes mit der
Zeichnung von Nom.__2,000.000'—

II. 51/20/0ige, nach 10 Jahren

al pari riickzahlbare Osterreichische Kriegsanleihe vom Jahre 1915
gegen HYPOTHEK ob den Stiftungsgiitern betraut. Das Hy
pothekardarlehen wird von der Hypothekenbank des Ko'nigreiches
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Bóhmen in 40/0igen Pfandbriefen dieses Institutes zugezáhlt wer
den und zwar ist ein Kurs von 92 50 in Aussicht gestellt. Die
provisorische Gewinnausrechnung stellt sich sonach wie tolgt:

Nom. K 2,000.000'— Kriegsanleihe stellen sich
fůr den Stiftungsfonds

&94 50 auf . . . . . . K 1,890.000'—

Auf Grund des Hypothekardarlehens von der
Hypothekenbank Nom. 2,000 000'— 40/0ige
Piandbriefe dieses Institutes erhalten a 9260 . K 1,850.000'—
daher Verlust . . . . . . . . . . . . . . .K

40.000'

Da die lI. Kriegsanleihe nach 10 ]ahren zum vollen Nominal
betrage růckgezahlt wird, só wird die Berechnung nur fůr diese
10 Jahre aufgestellt. An Zinsen tržigt die Anleihe 51/20/0pro ]ahr
in Halbjahrsraten, also in 10 ]ahren 20 Halbjahrsraten zu
K 55.OOO—. Bei 50/0íger Zinseszinsrechnung ist der Gegenwarts
wert dieser 20 Raten. . . .
. . .K
857.403 80
Dagegen sind an Zinsen und mKapitalsabzahlung
fůr das Darlehen der Hypothekenbank jáhrlich
41/20/0 des gewáhrten Darlehens, also durch
20 Halbjahre je K 45.000— zu entrichten. Der
Gegenwartswert dieser 20 Halbjahrszahlungen
betrágt

. . . .

. .. . K

701.512'20

Ferner ist der Hypothekenbank
durch 8 jahre ein jahrlicher Re
giebeitrag von 1/40/0vom jeweils

restlich aushaftenden Kapitals
betrage zu entrichten, der Ge
genwartswert dieser betrágt . . K
33.350 30
zusammen also. . .K
sodass sich ein Gewinn von. .
. .K
ergibt,
abzůglich
lustes von
. . .des eingangs
.
. erwžihnten
. . . . .Ver
. .K
demnach ein Gewinn von . . . K
verbleibt.
Nach 10 ]ahren wird die Kriegsanleihe mit
K 2,000.000'— růckgezahlt, wáhrend von der
Hypothek der Hypothekenbank von ursprůngliclt
K 2,000.000'— bereits K 121.567— abgezahlt
sind, welche auf den heutigen Wert zurůck

gerechnet.................K

734.86_250
122.541 30
40.000_'Í

82.541 30

74.631'20

betragen. Es verbleibt somit ein Gewinn von . K
abzůglich der zum Zwecke der Zeichnung von
Kriegsanleihe auf die Hálfte herabgesetzten
Hypothekareinverleibungsgebůhr (5/80/0von bloss

157.172 50

.K

6.'250—

also ein Nettogewinnvon . . . . .....

K

150.92250

K 1,000.000—).
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Hiezu kommt noch eine weitere Gewinnmóglichkeit, die darin
besteht, dass das Darlehen bei der Hypothekenbank in Pfand
brieten dieses Institutes, die zum Nominalbetrage angerechnet
werden, zuri'ickgezahlt werden kann. Es ist nun anzunehmen, dass
auch zur Zeit der Rúckzahlung der II. Kriegsanleihe diese Pfand
briefe unter pari erhaltlich sein werden. Nach 10 Jahren werden
von dem Darlehen der Hypothekenbank K 2,000000— abzůglich
K 121567'— d. s. K 1,878.433'— ausstándig sein. Fur jedes
Prozent, das demnach die Píandbriefe unter pari stehen werden,

resultiert ein Gewinn von K I8'784'- (der einen Gegenwarts
wert von K 11.531' - hat). -— Dne 2. května 1916, co řádky tyto

jdou do tisku, jest kurs Hypoteční banky 9425, tedy ještě vý
hodnější.

WRS

Literatura.
Museum, časopis bohoslovců neodmlčel se ani uprostřed
třeskotu zbraní, ale vyšel v jubilejním čísle slavnostním a mohut—
ném péčí Ant. Pekárka. Růže Sušilova odchovala řady pracovníků
kněží. Skoro všichni, kdož později pracovali na církevní líše, uklá

dali své prvotiny zde, pak zajisté idnes se potkáváme s mnohou
silou slibnou, jíž přejeme nejlepšího zdaru. Psávával Manning
o kleru anglickém, že potřebuje církev »un clero colto e civilec.
Museum není zábavou, ale ranným cvičištěm budoucích pracov
níků vyspělých pro četné práce na ně čekající. Do trojčísla při—
spěli: Ant. Horský (Br): Dál do let padesát (bás ). — Ant. Pe
kárek (Br.): Museum v Museu. — F. ]. Pokorný (Lit.): Naše
korouhev (bás.). — Neumann Aug. 0. S. A. (Br.): Pramen Bi
skupcových článků z r. 1436. ——Ant. Horský (Br.): Ta láska
bratrská (bás..) — L. Krainer (PLZ) Nejnovější boj proti Lurdům
aŘímu. — Jan Maria Horkov (C. B.): Večerní reflexe (bás..) —
V. Šácha (Pr.): Křesťanský pojem zjevení — Ondrouš Fritz (Fr.):
K XXXletému založení pražské Růže Sušilovy (bás.). — Fr. Kul
hánek (Br.): Bohoslovec a filosofie, — F. ]. Pokorný (Lit.): Mi
chaěl (bás.). — Jan Absolon (OJ/): Za % Fr. kard. Bauerem. —
Ant. Mar. Hausbergský (.:Br) Má modlitba (bás.). — V. H. (Ol.):
Za T prof. drem Nábělkem — Al. Kopal (Br.): Péče bohoslovců
o vojíny v poli. — ]an Mar. Horkov (Č. B) Po klekání (bás.). —
]. Stalmach (Br.): Kde byl pozemský ráj? — jan Mar. Horkov
(Č. B): Tak sám jdu žitím . .. (bás.). — Ant. Cejpek (Br.): Za
J,—
aPrimem Novotným. — Jan Mar. Horkov (Č. B.:) Z niv Betle

.(bás.)3.
(PL:) ...(bás)
Sv. Tomáš
Aquinský. — Jan
Mar.
Horkov
(Č. —
)Ú,Reniark
):
zapomeň.
—NeumannAug.
0. S.
A.
(Br.:) Hrb aBsrdce (dokonč.). — Zprávy z jednot. — Směs. -—
Hlídka Cyr.-Met. — Nové knihy.
Nechť zůstane v budoucnosti všem mladým Sušilovcům pra
vidlem, že nosí roucho církevní, a táž ruka, která píše řádky li
terární, že jest ráno tvůrcem krále čistoty a spravedlnosti.

LISTY HOMILETICKÉ.
Na Hod boží svatodušní.
Letnice, obraz církve a její známek.
»Když se naplnilo dní padesáte, byli
všichni spolu na jednom místě.:
(Sk. Ap. 2, v. l.)

Zřejmě a jasně slovo Páně nám dí, že Duch sv. přebývati
bude s církví, že ji bude učiti, posvěcovati a chrániti. Když tedy
Duch sv. neviditelně v církvi boží jest, podle čeho poznáme
pravou církev Páně od padělků lidských? Poznáme jí, že v ní
Duch sv. zřejmě působí, její nauku, svatost, sílu, krásu a všechny
dary. Dnešní čtení sv. Písma nám dává jasný obraz, po čem

poznáme církev Páně a všechny věrné jeho, což

jest předmětem dnešního rozjímání.

PojednánL
1. V knížce, která v mládí bývala v rukou vašich, v kate

chismu, udáno jest, že církev Páně jest jedna,

štolská

a katolická,

svatá,

apo

které žádná církev nemá..Dnešní

čtení sv. Písma tak krásně tyto vlastnosti kreslí, že i my lehce
je vidíme. Tyto známky jsou také pravé drahokamy, které nikdo
napodobovati nemůže, protože jsou dílem Ducha sv. v den letnic
a po všechny věky věkův.

Vizte jak vystupuje jednota

'

církve sv.: »Když se na

plnilo dní padesáte, byli všichni spolu na jednom místě.: Duch sv.
je na jednom místě shromáždil, aby jednotu církve naznačil.
Kdyby i jen jeden apoštol nebyl přítomen, svou cestou, dle své
hlavy šel, nebyl by přijal Ducha sv. Kdož byli na jednom "místě
v jednotě Ducha sv. shromážděni, ti stali se též duchovně jedno,
že byli jedna mysl, jedno srdce, že pro tuto jednotu duše byli
prosluli. Svět dělí se na mnoho stran, církev sv. spojuje mnoho
stran v jednu sv. církev boží. Tato jednota vystupuje i v Petru sv.,
který mluví a všichni s ním jsou za jedno a velebí skutky boží.
Rádce duchovní.

30
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Všichni obklopují sv. Petra mluvícího, všichni mají s ním tutéž
víru a k němu se všichni, kdož jsou. v ' pochybnostech obrací:
»a řekli k Petru a ostatním apoštolům: co máme činiti Pc Sv. Petr
jim ukazuje cestu: čiňte pokání, dejte se pokřtíti na odpuštění
hříchů, věřte v Ježíše Krista Syna božího, který přišel nás skrze
krev svou spasit jako Beránek boží, aby sejmul hříchy světa.
Sv. Petr jim vykládá sám Písmo sv., jak jemu mají rozuměti.
Všichni tuto viditelnou hlavu slyší, jdou naznačenou cestou po
kání a křtu, nesou tutéž víru o ježíši Synu božím, přijímají tytéž
svátosti, plní příkaz. Tak jest to i dnes. Nástupce Petrův učí,
věřící slyší a nedají se másti nikým ani v učení o ]ežíši Kristu
a sv. svátostech, ani přikázáních. Církev Páně jest jedna, má
jedinou hlavu, má jedno učení, jedny svátosti, jednu oběť mše sv.
2. Co jest ve vypravování sv. Písma dále zřejmo? Že sv.

apoštolové

se svým výkladempravd zjevenýchjsou sloupem

církve. Nad apoštoly vznáší se Duch sv. v podobě jazyků ohni
vých, poněvadž úkolem jejich není psáti, ale mluviti, kázati, což
sami slyšeli, jiným ústně sdělovati. Apoštolové jsou onen učitel
ský úřad, jenž sv. víru hlásá a ústně sděluje. Písmo sv. jest
vznešená kniha Ducha sv., ale aby byla právě pochopena, musí
míti vždy živé ho vykladače, aby v tom nezměněném smyslu
boží pravdy vykládal pravdu zjevenou. Ne podle výkladů lid
ských, ale v Duchu sv. Co tu bylo vykladačů Písma sv. bludných,
takže se o něm právem dělo: že jest to kniha, v níž každý hledal
učení své. Vykladačem vždy živým jest sv. Petr a apoštolé,
církev sv. apoštolská.
3. Dnešní slavnost letnic nám líčí, jak Duch sv. údy církve
sv. posvětil,
hříchu zbavil a svatými učinil. Duch sv., duch
Otce a Syna v podobě ohně plápolajícího sestupuje na věřící.
Oheň očišťuje,plamen k nebi ukazuje. Obcování jejich jest v nebi.
Po zemi chodí nohama, ale duše jejich v nebi se zdržuje. Oheň
zbavuje kov každé přísady a čistí jej. Vizte jak očistil sv. apoštoly
od bázlivosti, malomyslnosti, pozemského smýšlení. Oheň zahřívá
předmět s ním spojený. Vizte jak hoří láskou a nadšením pro
Boha a spásu svou tak, že lidé to přičítali sladkému vínu, blouz
nění, a zatím to bylo dílo Ducha sv., jenž je volal k následo
vání Krista Pána bez smlouvání. Vizte tu svatost jejich, jak do
všech končin jdou bez ohledu na nebezpečí a obtíže. Bez ohledu
jestli svíce jejich života splane a shoří, jen když ctěn a milován
bude Ježíš a spasena duše lidská. Jejich řeč jest: čiňte pokání,
abyste spasení došli. Bez každého smlouvání nazývají hřích hříchem ;
vy jste zabili Syna božího, at si smýšlí kdo chce jak chce, jste
v hříchu a musíte činiti pokání. Tak činí církev sv. stále; bez
ohledu lidského. káže pokání na odpuštění hříchů.
Proto v kostele není jen kazatelna, ale také zpovědnice,
abychom se vyznávali ze hříchů svých a se očišťovali a posvě—

covali.>Zbavte se pokolení

tohotó zlého: (Sk.2,

v. 40) volal Petr před večeřadlem na ulici jerusalemské v den
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letnic a ochotně připojilo se jich v ten den okolo tří tisíc.

A skutkové apoštolští krásně o nich svědčí: »trvali

pak

v učení apoštolském, a v sdílnosti lámání chleba,
a na modlitbách:

(Sk. k. 2, v. 42). Vidíte obraz církve

svaté; učení apoštolské jest pravidlem víry všech, sdílnost při
lámání chleba, či sv. přijímání byla obrazem, že jsou ratolestí na
vinném kmeni Pána Ježíše a konečně trvání na modlitbách nám
připomíná všelikou bohoslužbu naši. V kostele jest také klekátko.
V církvi sv. byla vždy modlitba se všemi druhy svými: veřejná
v kostele, doma v komůrce při zavřených dveřích; pobožnost
z knihy i ze srdce v povzdechu, ústní z paměti a zpívaná v chóru,
hlučná při prosebněm průvodu a tichá v rozjímání. Všichni pak
trvali: »chválíce Boha a majíce milost u všeho lidu.<
Církev jest svatá i přes všechna pohoršení, která se dějí.
Svatá jest, protože všechny vede k svatosti, byť by všichni sva
tými se nestali, jako škola jest místem vzdělání, byť všichni
vzdělanosti v ní se nedopracovali. Kristus Pán srovnává církev
svou 5 polem, na němž jest pšenice a — též koukol, srovnává
církev se sítí, do níž zahrnuty ryby dobré i zlé, srovnává církev
se svatbou, kde naproti ženichu jdou panny moudré i nemoudré.
jest to blud domnívati se, že v církvi sv. nesmí býti ani jeden
hříšník. Teď jsme teprve na cestě k životu věčnému, ale nejsme
ještě ve hranách jeho, teď jsme církev bojující, ale ještě nejsme
církví vítěznou. Snažme se býti všichni za jedno se svatými bo
žími a odkládejme hříchy své i chyby.
4. A konečně vizte jak líčí sv. Písmo dnes církev obecnou:
Bůh ve své lásce řídil tak běh věcí, že na slavnost letnic do
svatého města ]erusalema přicházeli lidé z nejrůznějších národů,
aby vyhověli své nábožné tužbě Bohu sloužiti v pravdě. Slyšeli
jste řadu jmen různých národů, kteří nevědomky vyslali své posly
k církvi do ]erusalema. Zástupcové všech národů známého světa
se sešli. Partští, Medštl, Elamitští a Mesopotamští přišli od vý
chodu. Z Malé Asie přišli: Frýzští, Pamfilští a Kapadokové. ]ih
vypravil Araby, Attika: Egyptské, Libyckéva Cyrenské. Z ostrovů
dostavili se Kretští. Ze středu říše přišli Rímané. Přišli pohané
na víru obrácení. Přišli jako tažní ptáci, kteří neznají svůj cíl, ale
táhnou dle božího zákona. Tak zde ruka boží na počátku shro
máždila různé národy, aby utvořili první církev a nesli zvěst
evangelia do všech končin světa. Slyšte apoštoly mluviti: jeden
jazykarozuměti tolik národům. Hřích rozdvojil lidstvo na mnoho
národů, církev je spojuje v jedno srdce, v jednoho ducha do
jednoho království božího.
'
Církev hned 0 letnicích získala členů více než Pán získal
před sesláním Ducha sv. Neboť počet věřících nebyl v prvních
počátcích větší než pět set. Církev získává duše, ale ti, kdož dali
se získati, sami nejvíce získávají. Štastní vy členové první církve
o letnicích, ale šťastní i vy členové dnes, kteří v den letnic jste
přišli Hod Ducha sv. oslaviti. Přeju i vám, abyste získali dary
Ducha sv. a s nimi pracovali, aby i jiné duše jste získali.
*
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Tak i dnes naše sv. církev ze 4 stran světa shromažďuje
duše pro království*boží. Není kouta země, aby tam nesnažili se
naši missionáři proniknouti s poselstvím Páně o vykoupení všech
duši krví ]ežíšovou. O jak krásné to zprávy jsou o missiích kato
lických, krásnější než všechny smýšlené romány. které život matou.
Na dvůr francouzské regentky Anny z rodu Habsburgů v r. 1644
byl pozván missionář Isák jognes, který měl líčiti své zkušeností
mezi Irokésy a Hurony, mezi nimiž byl zmr'začen. Líčení mišsio
náře dojalo tak vladařku, že vstala s trůnu a líbala zmrzačené
prsty missionáře řkouc: >pro nás píší se romány! Ale byl některý
podoben tomu, který byl zde podán a sice tak pravdivýřc (Sv.
Fr. Xav. od L. Delploce S. ]. St. aus M. L. 1910.)
Zamilujte si drazí církev svou, která jest jediná, od apoštolů
založená, škola svatosti, pro všechny národy stavy a věky a trvejte
s ní v jednotě víry, spojeni s hlavou apoštolského náměstka,
jako ratolest na vinném kmeni, abyste hojně přinesli ovoce
Ducha sv. Amen.

Fr. I'aněček.

Na Hod boží svatodušní.
Co máme o Duchu svatém věřiti & jak se _jemu vděčiti?
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. V těch dnech, když se bylo naplnilo 50 dnů od slav
ného vzkříšení, a 10 dnů od přeradostného Nanebevstoupení
Páně, byli všichni věrní jeho pospolu na jednom místě v ]erusalemě,
očekávajíce na modlitbách slíbeného Ducha svatého. A co byl
Spasitel slíbil, to dnešního dne i splnil. Stal se náhle zvuk s nebe,
podobný přicházejícímu prudkému větru, anaplnil veškeren dům,
kde byli učedníci Páně sedíce. [ ukázali se jim rozdělení, ohniví
jazykové, a oni počali mluviti rozličnými jazyky, jakož Duch svatý
dával jim vymlouvati. Mluvili plní ohně, světla i tepla, jak Spasitel
byl před viditelným odchodem svým nařídil, řka: »jdouce, učte
všechny národy; učte je zachovávati všecko, cožkoliv přikázal
jsem vám !( Duch svatý osvítil jim zajisté světlem svým všechny
nauky Páně, jichž prvé nedosti dobře byli chápali; posílil ohněm
svým vůli jejich, aby se v hlásání pravd božských nižádnou pře
kážkou odstrašiti nedali; obměkčil ohněm svým ale i srdce po—
sluchačů jejich, že oni pravdy boží s ochotou přijímali, a velebili
z nich veliké skutky boží.
Slavnost dnešní uvádí nám živě na pamět, co vyznáváme
v osmém článku apoštolského vyznání víry, když říkáme: >Věřím
v Ducha svatého.: Každý článek víry ale učí, čemu máme vě—
řiti, a co dle víry té máme i činiti ; a proto uvažujíce dnes o tomto
článku svaté víry, předložíme si tu dvojí otázku:

a) Co máme o Duchu svatém věřitiř a
b) Co máme dle víry té i činiti?
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2. Věřím v Ducha svatého. Co to znamená?
Věřiti znamená tolik, jako za pravdu míti něco, co nám kdo
za pravdu vydává. Vydávají-li nám lidé něco za pravdu sami
ze sebe, nikdy nemusíme to vesměs za pravdu přijímati, ba
někdy ani nesmíme tak činiti, poněvadž lidé často pravdy sami
dobře neznají; anebo vědí-li ji, zlovolně pověděti jí nechtějí!
jinak ale jest u Boha vševědoucího, nejvýš svatého a pravdo
mluvného! Co tedy o Duchu svatém Spasitel sám nám zjevil,
tomu věřiti můžeme i musíme, jakožto pravdě nezvratné, takže
musíme býti ochotni i život svůj položiti za vyznávání pravd těch,
kdyby třeba bylo.
Z víry Ducha svatého vzrůstá pak i naděje na jeho milosti
a pomoci v potřebách našich časných i věčných, duchovních
i tělesných.
A z víry i naděje vychází pak i plamen lásky k Bohu moc
nější než smrt.
A co tedy máme věřiti o Duchu svatém?
O Duchu svatém nám věřiti takto: Ze Duch svatý jest třetí
osobou v nejsvětější Trojici boží. Bůh jest jen jediný; ale v by
tosti jeho jsou tři o sobě, čili tři osoby, nerozdílně spolu spo
jené, z nichž prvá, jsouc začátkem ostatních, sluje Otec; druhá,
z prvé zrozená, sluje Syn; a třetí, vycházející z obou, jako dech
obou, sluje Duch svatý. Tak to v Bohu vždy bylo a jest od
věčnosti, takže otec není starší Syna, a Syn není starší Ducha
svatého, ale všechny tři osoby v Bytosti božské jsou věčné.
Tážete se, jak to možno? Tážete se mnoho; víc, nežli vylo
žiti a pověděti dovedu; a více, nežli pochopiti můžeme. Jest to
tajemství boží, jehož svým krátkým rozůmkem zde na světě vy
stihnouti nemůžeme. Rozluštění tohoto tajemství podati nám usta
novil Bůh až na onu dobu, kdy máme za bohulibé skutky své
na zemi přijati odplatu v nebesích, kde Bůh všechny naše du
ševní schopnosti spůsobem nadpřirozeným rozmnoží i zdokonalí,
a my uzříti jej máme tváří v tvář. Pak jej také i dokonale po
znávati budeme, jako podobu člověka některého, jemuž hledíme
ve tvář.

Třetí božské osobě říkáme Duch svatý, ovšem ne proto,
jako by snad prvé dvě osoby Otec a Syn nebyly mu ve svatosti
rovní ; ale že právě Duch svatý jest rozdavatelem vší svatosti
při andělích i lidech, jež pak také svatými nazýváme.
3. Duch svatý jest zřídlem vší svatosti, a udílí ji smrtelníkům
hlavně ve svátostech. Na křtu svatém obmívá člověka od hříchu
zděděného, a činí ho dítkem božím. Ve svátosti biřmování po—
siluje ho v bojích o spasení. Působením svým při mši svaté
připravuje nám pokrm i nápoj nebeský ve svatém přijímání. Ve
svátosti pokání on odpouští nám hříchy naše, jehož dechl Spasitel
apoštolům, když jim moc k odpuštění hříchů udílel. Ve svatém
pomazání sílí Duch svatý nemocného, aby boj života šťastně do
končil. A ve dvou těžkých stavech, ve stavu kněžském a manžel
ském on udílí ve dvou zvláštních svátostech dostatečných pomocí
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a milostí, aby každý, kdo si některý ten stav vyvolil, v něm i pro
Boha i pro spásu duší vhodně působiti mohl.
Duch svatý vede nás svými niilostmi ku bohulibé moudrosti;
osvěcuje rozum ku poznání dobrého; radí ve věcech pochyb
ných; sílí vůli naši ku konání věcí obtížných; připomíná nám
včas závažné pravdy boží; naplňuje nás nábožností, jež jest ku
všem věcem užitečná; a bázní boží takovou, abychom báli se
Boha uraziti, nikoli z bázně otrocké, ale z bázně synovské, čili
z lásky k němu.
Duch svatý učí nás lásce, mírumilovnosti, trpělivosti, shoví
vavosti, i všem ostatním ctnostem. Milosti jeho jest nám. také
ku spasení nevyhnutelně zapotřebí; bez milosti Ducha svatého
nikdo ne málo, ale praničeho k životu věčnému dopomáhajícího
vykonati nemůže |
4. ]e-li ale tomu tak, že bez pomoci Ducha sv. spasení do
dčlati se nemůžeme, plyne z toho již, co i činiti máme? Jest to
zajisté všechno to, co Duch svatý, Bůh sám, na nás žádá: věrné
zachovávání přikázání jeho; věrné přidržování se učení Ducha sv.,
Ducha pravdy. Boha Ižemi, pokrytstvím, úlisností nikdo neoklamá.
Ananiáš a Safira, o nichž vypravují Skutky apoštolské, věřili
jako my ; ale chtěli podvésti Ducha svatého. Prodali své pole,
z části cenu jeho apoštolům přinesli na rozdělení chudým, a část
pro sebe uzmuli, mohouce si přece ponechati všecko. Chtěli míti
slávu u lidí pro úplnou oběť; chtěli ale i míti také aspoň z části
peníze ipro sebe. Sv. Petr jim ale prohlásil: chtěli jste tak obe
lhati Ducha svatého! A z trestu klesli oba mrtví k zemi náhle.
Z toho plyne:
Běda všem, kdo Ducha svatého oklamávají ! Při křtu sv. pro
hlásili: Odříkám se satanáše — i vší pýchy jeho -— i všech
skutků jeho; ale pak křesťansky žíti zapomínají!
Běda úlisníkům, kteří duše nevinné kazí, ze slov Ducha sv.,
ze smrti, soudu i pekla posměšky „si činí, a tak lhou proti
Duchu svatému!
Běda těm, kdo lhou ve svatostní zpovědi, anebo hříchy své
v ní zamlčují, aby ušli pokáraní od zpovědníka!
Běda těm, kdo ve sv. zpovědi slibují polepšení a křivd na
pravení; ale vrátivše se domů, ku svým hříšným souložníkům se
vracejí, společníky svůdné zase vyhledávají, uloupený statek bez
náhrady drží, stará nepřátelství udržují a na nápravu života opravdu
ani nepomýšlejíl Lhali Duchu sv. ve sv. zpovědi!
Běda všem, kdo zúmyslně na milosrdenství boží hřeší, a se
domnívají, že i bez pokání odpuštění dojdou! Běda ale i těm,
kdo nad neskonalým milosrdenstvím božím si zoufají!
Kdo Ducha svatého vzývá jen ústy, životem svým ale ho
zapírá, tomu nebude odpuštěno ani v tomto, ani v budoucím
životě. Proto Ducha sv. vroucně uctívejme, by rozum náš světlem
svým osvěcoval, a ohněm svým vůli naši sílil, bychom věrně mu
sloužili, a jednou i na věky s ním spojeni byli. Amen.
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Pondělí svatodušní.
Působnost Ducha sv. v srdcích lidských.
Obsah:

Úvod: Duch sv. působil nejen na venek skrze

apoštoly, nýbrž i vnitřně v apoštolích, kteří se touto vnitřní
změnou ukázali býti vyslanci božími. levnější působnost má za
cíl vnitřní působnost v duších lidských. Uvažuj:

I. V ní třní p ůso b n ost Ducha sv. v duši lidské jest zobra
zena ohněm, v jehož podobě Duch sv. na apoštoly sestoupil:
1. oheň osvěcuje,
2. očišťuje,

3. zahřívá; tak působil v apoštolích, tak působí v duši
lidské.

II. Prostředky,

kterými této působnosti docíliti lze, uka

zují nám apoštolé svým příkladem:
1. žití v ústraní,
2. modlitba,
3. věrné spolupůsobení.
*

*

>Vypustíš ducha svého a stvořeni
budou: a obnovíš tvář země..
(Žalm 103, 30.)

Včera jsme se zabývali podivuhodnými výsledky, které Duch
sv. skrze apoštoly na venek způsobil, jak byla církev sv. do světa
uvedena, tak slabými nástroji přese všecky překážky založena
a rozšiřována. Dělo se to za divů a zázraků, které apoštoly na
jejich cestě světem následovaly a které dokazovaly, že jsou
apoštolé vyslanci boží a jejich dílo boží dílo. Ovšem později tyto
zázraky ustupovaly do pozadí, poněvadž jich již nebylo tolik třeba.
Ale i přes to dav divů provází církev katolickou po všecka století
až dosud na důkaz, že jest dílem božím, pravou církví Kristovou.
Než apoštolé neměli se jenom zevnějšími výsledky jako poslanci
boží prokázati, měli se také vnitřní změnou jako nositelé pravdy
a Ducha sv. ukázati. Vnitřní změna člověka jest cílem založení,
rozšíření a udržování církve katolické, Duchem sv. skrze apoštoly
ve svět uvedené. Kázáním, sv. svátostmi a vedením, které se lidem
v církvi skrze apoštoly a jejich řádné nástupce sprostředkuje, mají
duše lidské v živé chrámy Ducha sv. proměněny býti. Aby se
tak stalo, působí Duch sv. na duši lidskou a v ní. 0 této pů
sobnosti Ducha sv. v duších lidských budeme dnes uvažovati
a zároveň se ptáti, kterými prostředky můžeme účastni býti této
milostiplné působnosti Ducha sv. Obojí můžeme krásně a zřejmě
na apoštolích viděti. Budeme tedy uvažovati:
I. 0 působnosti Ducha sv. v duši lidské,
II. 0 prostředcích, kterými lze této působnosti docíliti,
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Přijď Duše sv. též na nás jako na apoštoly, osvěť rozum náš,
abychom pravdu poznali, pohni vůlí naší, abychom dle poznané
pravdy se řídili a hodnými chrámy trojjediného Boha se stali.

Pojednání
1.

Jak působil Duch sv. v apoštolech, jest zobrazeno ohněm,
ve kterém Duch sv. na apoštoly sestoupil. Oheň osvěcuje, oheň
očišťuje, oheň zahřívá. Rovněž tak působil Duch sv. v apoštolích
a působí tak stále v srdci lidském.
1. Oheň rozšiřuje světlo, zapuzuje tmu a nechává poznávati
předměty, které se oku ukazují. Tak působil Duch sv. v apoštolícb.
Dokud u nich božský Spasitel dlel, neukazovali se ještě tak
osvícenými a učelivými. Zaujati předsudky nechtěli pochopovati
tajemství o království božím, které jim Kristus hlásal, takže jim
častěji předhůzky- činil a jim skrovné porozumění vytýkal. Nyní
Duch sv. na ně sestoupil a jedním rázem zmizely mlhy, které
se kolem jejich duší nakupily. Jako jasnou září sluneční ozářeny
stály jasně a zřejmě nebeské pravdy před jejich duševním zrakem
a výmluvnými ústy hlásali hned tajemství království božího, ra
dostné poselství spásy. Plni obdivu tázali se jejich posluchači:
»Nejsou-li všichni tito, kteří zde mluví, Galilejštířc Tu se na
plnilo slovo, které Pán ]ežlš před svým odchodem k apoštolům
pravil: cUtěšitel, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém,
tenť vás naučí všelikým věcem a připomene vám všecko, cožkoli
jsem mluvil vám.: (]an 14, 26.) Podobné výsledky vidíme i na
prvních křesťanech. Jako šupiny padaly jim bludy a bláznovství
pohanské před jejich duševním zrakem, poznali pravdy sv. evan
gelia. Neučení, jednoduší lidé, otroci, panny a útlé dítky hájili
oproti učeným a pyšným íilosoiům pravdy křesťanské viry a za
hanbili je. Pyšný Maximin, neuměje sám vývodům křesťanské
181eté panny sv. Kateřiny odpírati, sezval valný počet pohan
ských kněží a mudrců k veřejné hádce a rozpravě s Kateřinou.
Řečnili před císařem s nemalým sebevědomím o vznešenosti po
hanských bohů; Kateřina vyslechnuvši klidně plané řeči jejich
pomátla je rázem hned na počátku své odvety prostou otázkou,
jak možno jim dokázati, že všecko, co mluvili, jest pravda.
A když oněměli, vyvrátila pádnými důvody liché vývody jejich,
prokázala nicotnost celého pohanství a nadšenou výmluvností
dolíčila, že jest jeden pravý Bůh, Stvořitel všehomíra, a že jediná
vtěleným Synem božím zjevená křesťanská víra obsahuje pravdu,
snáší se s rozumem lidským a oblažuje duši lidskou na čas i na
věčnost. Darem Ducha sv. oplývala sv. Kateřina, že moudrosti
její byli pohanští učenci netoliko zahanbeni, nýbrž i hluboce do
jati. Milost Ducha sv. dotkla se jich mocně; i jali se přemýšleti
o tom, co jim hlásala křesťanská panna, a posléze prý uvěřili
sami. Ukázal jsem vám zde na příkladě, jak Duch sv. osvěcuje
rozum náš, duši lidskou.
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2. Oheň nejen osvěcuje, ale i očišťuje. Sežírá špínu a zba
vuje zlato trusu. Tím nám zobrazuje další činnost, kterou způ
sobil Duch sv. v apoštolích a věřících. Mnohými nedostatky
obtíženi byli apoštolé, dokud Pán Ježíš s nimi dlel. Velmi patrně
ukazovali lidské chyby. Snili stále o pOzemském království, které
Spasitel zřídí. A v tomto království doufali obdržeti přední místa.
Byli žárliví na sebe a hádali se, kdo bude v něm nejvysší. Matka
sv. Jakuba a Jana přímo na Spasiteli žádala, aby její synové
seděli v království jeho, jeden Spasiteli po pravici, druhý po
levici. jak slabými se ukázali v důvěře, jak bázlivými byli, když
byl Kristus Pán jat! A nyní, jaká změna! Zdaž to nebylo, jakoby
oheň Ducha sv. odstranil všecky slabosti jejich? Pozemské smýšlení
a mluvení zmizelo, jejich mysl byla povznášena k věcem ne
beským. A zdaž nepozorujeme tuto změnu i při prvních křestanechř
Sotva uslyšeli kázání evangelia, sotva křtem sv. vstoupili do církve,
byly pohanské neřesti a hříchy pohřbeny, nesloužili již nespra
vedlnosti, nýbrž Bohu ve spravedlnosti a svatém životě. Na
křtu sv. pochovali starého hříšného člověka a omlazení a obno
veni povstávali, hledali jen to, co vzhůru jest.
3. Konečně oheň i zahřívá. Oheň Ducha sv. dojal duše
apoštolů, že ho nemohli zadržeti. Vystupovali veřejně, hlásali
Krista ukřižovaného, povzbuzovali k víře v něho a ku pokání.
Bez bázně vytýkali těm, kterých se dříve báli, před nimiž se
dosud skrývali, že ukřižovali Syna božího. Bez únavy pracovali
na rozšiřování evangelia, nesli je do rozličných zemí, že se zdálo,
že je jim země úzká. Z úzkých hranic své vlasti šli do Syrie,
Malé Asie, Egypta, Evropy, na všech stranách rozsivali símě
slova božího, všude hleděli sdělovati srdcím lidským žár, který
v jejich srdcích planul. A tuto horlivost, tento žár nedovedlo
uhasiti žádné pronásledování, žádná bolest, žádná smrt. Sradostí
odcházeli od vysoké rady, protože byli za hodny uznáni, pro
Ježíše Krista trpěti. Tak mocně vidíme oheň Ducha sv. v srdcích
jejich planouti, že žádné vody utrpení nedovedly jej uhasiti.
A právě týž plamen vidíme planouti v srdcích věřících. Bez bázně
před pohanskými soudci vyznávali Ukřižovaného a hleděli i jiné
získati pro pravdu sv. evangelia. A při tom nebáli se ani pro
následování ani ztráty svých statků. Když láska boží v srdcích
jejich Duchem sv. rozlita byla, mohli se sv. Pavlem volati: >Kdo
odloučí nás od lásky, která tu jest v ležíši Kristuřc Tyto vý
sledky způsobil Duch sv. Tak byla obnovena tvář země. I bázlivé
duše s radostí vyznávaly Spasitele, zmužile volaly: Kristus jest
život můj a smrt pro něj jest ziskem.
Když o této změně uvažujeme, nastává otázka: Proč tomu
není tak i za dnešních dob? — Duch sv. působí i podnes. Vidíme
to na tak mnohých věřících; žijí neznámí světu, ale dobře známí
Bohu. V každém stavu jsou lidé, kteří dnes ve světle víry žijí.
Můžeš viděti, jak děti Duchem sv. na křtu osvíceny tak snadno
učení křesťanské chápou, že na malých zjevno jest, co velkým
a rozumným tajno jest. I dnes najdeš čisté, obětavé duše, které
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jméno ]ežíše zmužile vyznávají, pro něho horlivě pracují a pro
něho obětavě trpí. Ale proč tomu není tak při tak mnohých
jiných? Vždyť přece i k nim zavítal Duch sv., i jim platí slovo:
»Nevíte, že jste chrámové Ducha sv. a že Duch sv. ve vás bydlí?:
Kladou se tu překážky, že Duch sv. nemůže působiti, nebo zcela
z duše bývá odstraněn. A to se děje, poněvadž tací lidé ne
užívají prostředků, kterých užívali apoštolé.
II.

A které prostředky to byly? Žití v ústraní modlitba a věrné
spolupůsobení.
1. První prostředek byl život v ústraní. Dle rozkazu Páně
vrátili se učedníci s hory Olivetské do Jerusalema, byli ve veče
řadle, očekávali příchod Ducha sv. a připravovali se na něho.
Chceme-li se účastnými státi působnosti Ducha sv., následujme
příkladu sv. apoštolů, vzdalme se hluku tohoto světa, abychom
v tichosti a o samotě sebou se zabývali ! V tichosti mluví Duch sv.
k srdcím našim, odhaluje nám tajemství království božího, uděluje
duchu našemu světlo a porozumění. již ve Starém Zákoně praví
Pán: »Aj, povedu ji na poušť a mluvnti budu k ní: (Oseáš 2, 14).
Proto poznamenává sv. Jan Zlatoústý: »Duch sv. vyvolil si sa
motu za zvláštní své bydliště.: V ústraní poslouchá duše učení
5 nebe, naučí se znáti nicotnost pozemských věcí, cenu věčnosti,
vznešenost boží a vlastní svou nicotu. Tu se duch nebeským
světlem osvěcuje, pravou moudrostí naplňuje, která dle bl. Tomáše
Kempenského pozůstává v tom, světem pohrdati a po nebeském
toužiti. Bohužel dnes je tomu naopak. Nemilujeme samoty a bo
jíme se jí; proto se lidé vrhají do života světského a nudí se,
když zevně-jší hluk mlčí, když není zábav a novinek. V tichosti
stojíme proti Bohu, cítíme dech jeho ducha, světlo nám svítí
a poněvadž v tomto světle vidíme svou bídu. zhrozíme se sami
před sebou. Proto utíká světák před samotou a žije po leta mimo
sebe. Následek 'toho jest, že neslyší dech Ducha sv., že srdce jeho
je neschopno nebeského osvícení, že pro něho má cenu jen svět
a jeho bláznovství, smysl pro vše vyšší mu schází. Při tom jsa
dosti slepý, vydává své bláznovství za moudrosti, i naplňuje se
tu slovo sv. Pavla: »Pravíce se býti moudrými, učinění jsou
blázny: (Řím. 1, 22..) Přístupni každému bludu v ohledu nábo
ženském, jenž když jejich smyslnosti a samolásce lahodí, jdou
světem jako slepí. Na pomník takých lidí hodí se nápis: Zde od
počívá ten, který šel světem, aniž si byl uvědomil, proč na svět
přišel. jdi proto, milý křestane, častěji v ústraní, v samotu, aby
tě Duch sv. osvítil a k srdci tvému mluvil. pak budeš míti pravou

moudrost, o níž nábožný Tomáš praví: Lepší jednoduchý ven
kovan, který v prostotě svého srdce Bohu slouží, než pyšný
mudrc, který pozoruje běh hvězd, ale sebe sama zanedbává.
2. Druhý prostředek, kterého apoštolé používali, aby účast
nými se stali působnosti Ducha sv., byla modlitba. >Ti všichni
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trvali jednomyslně na modlitbě: (Sk. ap. 1, 14.), pravi se o nich.
Proto byli za hodny uznáni, že Duch sv. na ně vstoupil a je
změnil. Máme-li i my účastní se státi působnosti Ducha sv., mu
síme také modlitby užívati. Než modlitbu lidé nové doby mnoho
nemiluji. Pokládaji ji za zbytečnou věc na světě. Proto také žádná
síla v boji s vášněmí, žádná ctnost, žádná trpělivost, žádná šle
chetnost, a proto chrám Ducha sv. upadá v zříceniny. O jednom
skotském vesnickém hudebníku se vypravuje: právě obveseloval
hrou svou hosty a s radostí spěchal lesní cestou, protože jeho
taška bohatě naplněna byla chlebem a pečení. Ale když dále do
lesa zašel, viděl ke svému zděšeni, že vlk ho pronásleduje.
V úzkostí hodil mu chleba. Vlk se jen trochu tim opozdíl, ale
brzy ho zase dohonil. Nyní mu hodil kus masa, ale hltavě sebral
je vlk a byl mu zase již v patách. Když už neměl masa, sáhl po
svém nástroji a foukal z plných plic a hle, žravé zvíře rychle se
obrátilo a uteklo. Tu se hněval zachráněný na sebe sama, že
nepřipadl dříve na tento prostředek, že by si byl potravu pro
sebe zachoval. jak mnozi křesťané podobají se tomuto muzi
kantu! Bohatě byli obdařeni při příchodu na svět. Duch sv. za
vítal k ním na křtu sv. s celým komonstvem nebeských milostí.
Tu pokouší je vlk, pokušitel, házejí mu jednu milost za druhou —
hodnost dítek božích, klid v srdci, důstojnost lidskou — a ještě
dobře, když v nejvyšší nouzi sahají po hře na flétnu, k modlitbě
a tak ztracené opět najdou. Mnozí však ani tohoto prostředku
nepoužijí, vášněmí se zadusí a do věčného zavržení upadají. Kdyby
hned ze začátku modlitby byli používali, modlitba by se jim byla
stala kotvou záchrany. Nikdy by nebyli milost Ducha sv. ztratili,
byli by zůstali nevinní před Bohem i před svým svědomím.
3. Třetí prostředek, kterého apoštolé používali., bylo věrné
spolupůsobení. jakmile byli naplnění Duchem sv., ihned veřejně
vystoupili. Neznají bázně, neznají strachu. Netážou se, zdali je
na čase, zdali je na místě, již nyní vystoupiti, zdali to nebude
pro ně osudným. Všechny tyto ohledy stranou nechávajíce,“vy
týkají židům vraždu Syna božího. Tohoto příkladu i my musíme
následovatí, má-li působnost Ducha sv. v nás býti zjevna. Duch sv.
nedělá vše sám bez našeho přičinění. Bůh žádá od nás, abychom
s ním horlivě spolupůsobilí. Nepostačí, aby zahradník jen strom
zasadil, musí ho také ošetřovati, má-li přinésti krásné ovoce. Tak
i v duchovním životě musí křesťan spolupůsobiti. Všem dal Bůh
talenty, ale jen lenivý služebník, který s ním nepracoval, byl vy
plísněn a obdržel svou odměnu. Nepostačí přijmouti na křtu
Ducha sv., posilněn býti Duchem sv. ve svátosti biřmování pro
boj životní, křesťan musí také spolupůsobiti, jen tak dobude vi
tězství a shromažďuje ovoce pro nebe. Touto cestou kráčeli svatí.
Zivot jejich byl věrné, vytrvalé spolupůsobení s Duchem sv.
V březnu r. 1834 byl v Číně zatčen 70letý stařec Petr Linc
ještě s 25 jinými křesťany pro viru. Pro jeho vysoké stáří chtěli
ho zachrániti a spoutali nejprve jenom jeho syny. Petr Linc šel
dobrovolně k soudu a dokázal zde podivuhodnou zmužílost. )]e-li
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zločinem žíti křesťansky, jsem právě tak zločincem jako moji
synové a třeba proto mne právě tak potrestati. Já jsem je kře
sťanské víře naučil a v ní je vychoval. Jsem proto hlavní zločinec.
Potrestejte tedy nejprve mnelc Dvakrát ho soudce poslal zpět.
Když po třetí přišel a pravdy sv. víry hájil, poručil jej mandarin
zatknouti, jehlami obličej mu propíchnout, na znamení. že je
podvodník, konečně ho dal uškrtiti. Všichni ostatní také zůstali
víře své věrni a s radostí podstoupili smrt. Tak síla Ducha sv.
ani dnes nezmizela. Ještě dnes jsou hrdinové víry a ctnosti silou
Ducha sv. Snažme se i my, po příkladu sv. apoštolů a boha
boiných křesťanů všech časů unikati nebezpečím světa a rádi se
v ústraní zabývati spásou duše své, horlivě o milost boží prositi
a s ní věrně spolupůsobiti, a i my budeme kráčeti ve světle
pravém, v čistotě srdce žíti, v lásce k Bohu a pro Boha praco
vati a trpěti. K tomu konci prosme vřele, aby milost boží zůstá
vala s námi nyní a vždy až na věky. Amen.
jan

JVCP.703. Holý.

Pondělí svatodušni.
Účinky Ducha svatého: vede nás k dokonalosti.
»Více milovali lidé tmu nežli světlo,
nebo skutkové jejich byli zlí.c
(Jan 3, 19.)

»Bůh jest láska,c praví sv. Jan, apoštol. (I. ep. 4,16.) Kdo
by o tom pochyboval, nechť si přečte dnešní sv. evangelium.
Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného poslal, aby
žádný, kdo v něho uvěří, nezabynul, ale život měl věčný. Ne
mohl větší lásky nám Bůh prokázati, nežli že nám dal, co měl
nejmilejšího, svého jediného Syna, a co bylo pro nás nejužiteč
nějšího, jeho utrpení a smrt. Co by nám však bylo prospělo vy
koupení, kdyby se nebyl Bůh postaral o prostředky, abychom
ovoce vykoupení mohli stále zakoušeti, hříchu se zbaviti, před
novými hříchy se chrániti a na cestě dokonalosti pokračovati
a prospívatiř
Vždyť více milují lidé tmu nežli světlo, raději si libují ve
skutcích temnósti nežli světla. A přece naše povolání naznačeno
jest v božských slovech: »Buďte dokonalí, jako Otec váš nebeský

dokonalý jest.:
K dokonalosti však možno dojíti po třech stupních, a sice
po stupni očisty, osvícení a spojení s Bohem. Očisty dosáhneme
zbavením se hříchů a zlých žádostí; osvícení v poznání božských
tajemství, nadpřirozených pravd, a zalíbení v ctnostech; spOjení
s Bohem pevnou a upřímnou láskou.
Duše musí býti proměněna ohněm Ducha sv., jako se zlato
a železo rezavé čistí žárem ohně. Proto poslal Syn boží Ducha sv.,
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aby dokonal dílo vykoupení, aby nás ohněm lásky boží osvěcoval,'
sílil a očišťoval. Proto si vzal Duch sv. podobu ohnivých jazyků,
aby nám účinky svých milostí znázornil a nikdy nevymizely
z paměti naší.
Jako oheň koná své dílo plameny, tak Duch sv. svými
milostmi a dary; a sice darem moudrosti, rozumu, rady, síly,
umění, pobožnosti a bázně boží. (Isai. 11, 2.) Dvěma posled
ními — pobožností a bázní boží očišťuje nás Duch sv., dary
moudrosti, rozumu, rady a umění — nás osvěcuje, a darem síly
rozněcuje a spojuje nás s Bohem.
O tomto trojím působení Ducha sv. v jeho sedmeru darech
budeme dnes krátce uvažovati.

Pojednání.
1. Za'čátek dokonalosti jest očištění; neboť bez něho není
srdce člověka schopno ani osvícení ani spojení s Bohem. Očištění
od hříchů nabýváme ve sv. zpovědi. Abychom však do nových
hříchů opět neupadli a milost posvěcující si udrželi, vlévá nám
Duch sv. dva nebeské dary, pobožnosti a bázně boží; které nás
povzbuzují k modlitbě, kterou si můžeme všeho na Bohu vy
prositi. Pravil Pán Ježíš: »Všecko, začkoli byste prosili v modlitbě,
věříce, vezmete.: (Mat. 21, 22.) Modlitba jest rozmluva s Bohem;
kdo se rád modlí, nehřeší; kdo přestává mluviti s nebem, začíná
mluviti — s peklem. Bez modlitby se křesťan hříchu neubrání.
Kdyby se lidé více modlili, nikdy by tolik nehřešili.
A modlí-li se mnozí, nemodlí se za potřeby duše, jako spíše
za potřeby tělesnéi za zdraví, za úrodu, za zdar v práci, ba i za
věci, jež jsou spíše ke škodě nežli k užitku; a zapomínají, že duše
nalézá se ustavičně v nebezpečí, že nepřítel duše stále doráží, aby
duši jedem hříchu otrávil a Bohu odcizil. Kolik lidí se modlí,
aby byli od hříchu uchráněni, v pokušení posilnění, aby se vy
hnuli každé zlé příležitosti ke hříchu a setrvali ustavičně v mi
losti a lásce boží P

Jak mnohému více záleží na kousku chleba nežli na spáse
duše! Tuto vadu, že se buď málo modlíme, aneb prosíme jen
o věci časné, napravuje Duch sv. darem pobožnosti, kterým nás
rozněcuje, abychom u Boha hledali útočiště a za pómoc prosili
zvláště v těch okolnostech, kdy duše jest v nebezpečí, aby ne
zhřešila a věčně nebyla zavržena.

Jako však nestačí, abychom klesajícímu podali ruky, nechce-li
se jí uchopiti, tak není nám platnou pomoc boží proti nebeZpečí
duše, jestliže se jí neuchopime a s ní nespolupůsobíme. Proto
Duch sv. podává nám dar bázně boží, o němž praví Písmo sv.,
že hřích zahání. (Sir. 1, 27.) Kdo se bojí Boha, nepohrdá nabí
zenou pomocí, a bojí se uraziti toho, kterýthřích nejvíce má
v nenávisti, Boha. Hřích podobá se kousavému psu, který zdaleka
na člověka štěká, ale bázeň boží zdržuje ho, aby se nepřiblížil.
Hřích se podobá rozvodněné a vše pustošící řece; ale bázeň boží
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udržuje ji v mezích a vykazuje jiný směr; hřích podobá se
zhoubnému požáru, ale bázeň boží proudy vody ničí plameny.
Ale bázeň boží vštěpuje do srdce člověka zvláštní horlivost a
touhu zachovávati přikázání boží, spolupůsobiti s milosti boží,
a ve všem jeho sv. vůli plniti. Proto pěje žalmista Páně: »Blaho
slavený muž, který se bojí Hospodina, v přikázáních jeho má
veliké zalíbení.: (Z. 111, l.) Nejenom zachovává přikázání boží
křesťan, má—lidar bázně boží, ale i zachovává

je s velikou

ra—

dostla nemá jiné touhy, leč sloužiti Bohu, nejvyššímu svému
Pánu. Proto nazývá se bázeň boží v Pismě sv. nejen počátkem
pravé moudrosti, (Přísl. 1.) ale korunou moudrosti. (Sir. l.)
2. Druhý stupeň, po němž kráčeti nutno ku dokonalosti,
jest osvícení. Jako oheň čisti zlato a železo a dodává mu zvlášt
ního lesku, tak Duch sv. činí se srdcem křesťana, když je od po
skvrny hříchu očistil; osvěcuje je světlem nebeským, že svůj cíl
a účel, prostředky k jejich dosažení v nejjasnějším světle poznává.
Mnohonásobná tma obestirá ducha lidského a brání mu, aby
nepoznal cesty ke ctnosti, ku svému cíli, a tou tmou jsou:
zpozdilost, nevědomost, neschopnost, neprozíravost aneb ukva
penost v jednání. Toto zlo mnohonásobné léčí Duch sv. čtverým
paprskem nebeským, jež do srdce našeho vlévá, dary moudrosti,
rozumu, umění a rady. »Proti zpozdilosti, pravi sv. ehoř Vel.,
ozbrojuje nás Duch sv. darem moudrosti, proti nevědomosti
darem uměni, proti neschopnosti darem rozumu, proti přenáhlenl
a neprozíravosti darem rady.<
Veliká část lidí stůně těžkou nemoci nebezpečnou — zpozdi—
losti, jež Boha a věcí nebeských, cíle lidského nevidí a nezná.
Jak málo jest lidí, kteří Boha považuji za své nejvyšší dobro. jak
málo těch, kteří chápou velikost a krásu nebe a snaží se, aby ho
dosáhli. jak mnoho však jest lidi, kteří převracuji pořádek Bohem
stanovený, více milují tvory než stvořitele, více se starají o věci
časné a pomijejíci, nežli o věci věčné a nepomijejici.

Malá pře—

kážka stačí, aby zanedbali služby boží, za malý okamžitý požitek
vydávají se v záhubu věčnou; za malý zisk zaprodávaji blaženost
věčnou. jejich čest, jejich domnělý užitek staven jest výše nežli
čest boží & služba boží.

»Dokavadž, maličti, volá Písmo sv., milovati budete dětinstvl,
a dokavadž, blázni, žádati budete, co jest škodlivéP< (Přísl. 1, 22)
Nikdy nevybřednou z této temnosti, neosviti-li jich Duch sv.
darem moudrosti a nepřivede duši k _slunci božskému a nenasytí
leskem věčné pravdy. Duch sv. učí nás vážiti si věci nebeských
a pohrdati pozemskými — dle jejich zásluhy.
Druhá tma, jež obestírá našeho ducha, jest nevědomost, která
je příčinou, že i stvořených věcí neznáme dostatečně, nesprávně
rozeznáváme a ku své spáse řádně nepoužíváme. Odtud bývá náš
úsudek často mylný, zavrhujeme, co by nám prospělo, a volíme,
co je ke škodě.
Tmu tuto zahání Duch sv. darem uměni, jež se má k moudrosti
jako měsíc ke slunci. Moudrost jest větši světlo, jež nám svítí
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ve všech věcech, jež týkají se Boha a věcí božských. Umění jest
menší světlo, jež nám v tmavé noci tohoto života dává schop
nost ve všech věcech poznati to vyšší a čerpati z nich duchovní
a trvalý užitek.
Kdo má daru umění, může 2 nejhorší látky dělati zlato;
všeho, ať chudoby, ať potupy, at pronásledování, ať protivenství
všeho druhu, použíti ku nashromáždění velikého pokladu pro
věčnost.
Třetí paprslek, který nám vlévá Duch sv., jest dar rozumu,
kterým se pravdy sv. náboženství, pokud možno jest, stávají
srozumitelnými, pochybnosti překonatelnými, kterými můžeme
moudře a bezpečně kráčeti po cestě ctnosti i jiné po ní vésti.
Daru toho jest zvláště těm třeba, kteří jsou povoláni, aby jiné
vedli a jim příkladem předcházeli. To dobře znal mladý král
Šalomoun, který moha si vyžádati na Bohu jakékoli milosti, za
nic neprosil, leč za učelivé srdce, aby svěřený lid řádně spravo—
vati a dobré od zlého rozeznávati uměl. (3 Král 3, 9.)
]eště jiná tma a to velice častá obestírá rozum lidský, a sice
nepředloženost, ukvapené jednání, kdy člověk slepě a bez uvážení
jedná a pak za to mnohonásobně pyká. Takoví lidé jsou všeho
schopni; mění své náhledy každé chvíle podle okamžité nálady. —
Zase tu pomahá Duch sv. darem rady, abychom vše dobře uvá
žili, co může dobrého z jednání našeho povstati aneb jaká škoda
může následovati. »Chytrý všecko s radou činí, ale kdo blázen
jest, ukazuje bláznovství.: (Přísl. IS.) »Clověk bez dobré rady,
praví sv. Basil, jest jako plavec bez vesla na moři.:
3. Jako oheň zlato a železo horkem a žárem pronikne a sobě
podobným činí, že se zdá jakoby vše ohněm bylo, tak Duch sv.
prostupuje 'ohněm srdce lidské a činí je podobným sobě, samému
Bohu. ——Cíní tak darem síly, jež jest nejlepší známkou lásky;
neboť >láska jest silná jako smrt-. (Pls. Šal. 6.) Darem síly zba
vuje Duch sv. člověka bázně a slabosti, činí jej neohroženým proti
všem nehodám, mukám i samé smrti, sílí proti všem tělesným
nástrahám, světské slávě, ozbrojuje proti všemu, co by nás mohlo
od něho a lásky k Bohu odloučiti. Apoštolé jsou nejlepším pří
kladem. Dříve bázliví zavírali se před židy; posilnění Duchem sv.
nelekají se nejhroznější smrti.
Nebeský oheň, který s nebe o těchto svátcích sestoupil na
svět, může každého z nás rozehřátí a posilniti, že jsme hotovi
každé chvíle dáti život za Boha a spásu své duše.
Lidé ovšem více miluji tmu nežli světlo, poněvadž skutkové
jejich jsou zlí, a bojí se s nimi na světlo. Ale jen ku své vlastní
škodě, ku věčné záhubě. Pán Ježíš pravil: »Oheň jsem přišel
pustit na zem, a co chci, jediné aby se zapálilřc (Luk. 12, 49.)
Oheň přinesl, oheň nám sesílá skrze Ducha sv., abychom ohněm
lásky k Bohu se dostali. (Sv. August_in.)
'
Sy. František Saleský říkával: »Buď umříti aneb Boha milo
vati. Zivot bez lásky nad smrt jest horší.:
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Sv. Klement, biskup Alexandrijský měl voliti mezi poklady
zlata a drahokamů— aneb smrtí mučednickou. »Bůh můj jest
mi nade všecko: — odpověděl. Miliony mučedníků volilo a vo
lalo podobně.
Prosme Ducha sv., aby nás nejen od věcí světských a ne
užitečných vzdaloval, ale milostí svou očistil, světlem svým osvítil,
"ohněm své lásky roznítil a v ustavičném spojení s Bohem nás
udržoval.

V. M. Vdo/zal.

Neděle prvá po sv. Duchu. Na slavnost
Nejsv.. Trojice boží.
v.v,

Kterak můžeme vhodně Neisvětejs: Trojici uctívati?
Napsal dr. Karel L. Řehák.

1. Slovy svými: >]douce, učte všechny národy, křtíce je ve

jménu Otce iSyna

iDucha

svatého: jasně prohlásil Spasitel

učení, že bytost boží jest sice jen jedna; ale v té bytosti boží
že nerozdílně od sebe pospolu jsou tři o sobě, čili tři osoby. je
to nevystihlé tajemství nejsvětější Trojice boží, jejímuž oslavení
věnován jest dnešní den.
Hluboký myslitel sv. Augustin mnoho o tom přemýšlel, kterak
by toto tajemství snáze pochopitelným učinil; ale byl od samého
Boha poučen, že všechny jeho námitky jsou marné. Procházejí
címu se totiž na břehu mořském nápadným bylo pachole, jež vodu
z moře skořepinou přelévalo do malého důlku v písku mořském.
I zastavil se u něho a řekl: »Co tu děláš, milé dítě?: A pachole
odpovědělo: »Chci přelíti moře do tohoto důlku.: I usmál se
Augustin té jeho snaze a řekl: »Ale, milé dítěl Podívej se, jak
je moře veliké ; a ty že ho chceš vtěsnati do tohoto malého důlku Pc
A pachole, od Boha poslaný to anděl,jemu odpověděl: »A přece
já toto veliké moře, jež má své meze, přeleji do důlku spíše, nežli
aby ty jsi Boha, jenž žádných mezí nemá, stěsnal do svého malého
rozumUc. A na to zmizel.
Kterak jediný Bůh' může býti ve třech osobách, náš krátký
rozum na zemi nikdy nepochopí. Teprve ti, kteří v odměnu za
svůj bohulibý život přijati budou do říše nebes, obdrží od Boha
vyšší, nadpřirozené světlo, v němž budou Boha viděti tváří v tvář
a poznávati bytost jeho tak jak je. Zde na světě je věcí naší, ne
bytost boží všetečně zkoumati, ale jí se klaněti jako andělé činí,
říkajíce: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu svatému . . .
2. Církev Páně velí na počest nejsvětější Trojice slaviti trojí
kruh slavností ve svém církevním roce. A sice kruh slavností
vánočních na počest hlavně Boha Otce, jenž již prarodičům slíbil
Vykupitele, prvé nežli jich pro hřích jejich z ráje vyhnal, o vá
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nocích ale slibu svému dostál a svého jednorozeného Syna v po
době člověka na svět poslal.
V kruhu slavností velikOnočních uctíváme hlavně Boha Syna,
jenž za spásu duší našich v přehrozné smrti zemřel, ale pak
i z mrtvých vstal a tak i nám naději na budoucí vzkříšení dal.
V kruhu slavností svatodušních připomínáme si hlavně pů
sobení Ducha svatého, jenž nám milosti Boha trojjediného zpro
středkuje, ježto bychom bez milostí božích ničeho, ba praničeho
k životu věčnému dopomáhajícího vykonati nemohli.
Dnešní slavnost koná se na však počest všech tří božských
osob pospolu, čili na počest nejsv. Trojice boží.
3. Každý z těch slavnostních kruhů roku církevního sestává
z hodu božího, jakožto středu či jádra; na každý hod boží koná
se příprava, čili předhodí; a po každém hodu božím koná se
ještě doplnění hodu božího čili pohodí.
a) Na Hod boží vánoční připravuje předhodí, zv. advent. V době
té, na které připravujeme se na příchod Páně na zem čili cizím
slovem adventus Domini, máme přípravu tu konati horlivějšími
modlitbami a posty. Ctyry tisíce let nechal Bůh Otec uplynouti, nežli
Mesiáše poslal a čtyry neděle adventu konáme i my. Lidé měli
dříve všechnu bídu člověka bez Boha poznati, aby pak tím více
po slíbeném Vykupiteli zatoužili a jeho vedení snáze se podro
bovali. V době té voláme i my slovy prorockými': »Rorate coeli
desuperlc, t. j. »Oblakové dštěte nám s hůry Spravedlivého !: a
na zakončení doby přípravné máme nařízený přísný půst v den
štědrý.
O Hodu božím vánočním slavíme památku příchodu Syna
božího na svět. 0 půl noci se narodil a v tu dobu konají se
i slavné služby boží. Na památku trojího narození Páně, že Syn
boží narodil se totiž po prvé z Boha Otce od věčnosti, jakožto
Bůh; po druhé z přeblahoslavené Panny Marie, jakožto člověk; a
po třetí, že si žádá zrozen býti i v srdcích našich, každý kněz
smí o Hodu božím vánočním sloužiti tři mše svaté.
V pohodí Hodu božího vánočního konáme slavnost ObřezáníPáně,
kdy Spasitel první krev svou pro nás obětoval; dále Zjevení Páně.
na památku tří sv. mudrců i králů, kteří zázračnou hvězdou při—
vedeni, přibyli ho uctit, jemu se klaněta ho důmyslně obdarovat.
Pohodí vánoční končí se slavností Očišťování Panny Marie, ko
nanou na památku příchodu Matky boží s Ježíškem do chrámu a
obětování Panny Marie.
b) Na Hod boží velikonoční připravuje doba postní. Tato
u starých křesťanů začínala již devátou nedělí před svátky, jež
proto posud devítník sluje. Bližší příprava začíná popeleční středou
a trvá na památku 40tidenního postu Páně po 40 dnů. V této
době konají se častější pobožnosti, jako křížové cesty růžence
bolestného, postní kázání, požehnánía jsou také častější posty na
potrestání těla za hříchy. Zejména jsou přísnými posty poslední
tři dny před hodem božím a sice o Zelený čtvrtek, kdy Spasitel
nejsvětější Svátost ustanovil ; o Veliký pátek, kdy v nejhroznějších
Rádce duchovní.
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mukách život svůj za nás položil a o Bílou sobotu, kdy v hrobu
odpočíval.
V pátek a v sobotu vystaveny jsou v kostelích boží hroby,
abychom při nich tím vřeleji utrpení i lásky Páně si připomínali.
V sobotu se světí křestní voda, ježto v ten den křtěni bývali
pohané, kteří se byli do církve Páně přihlásili, načež na znamení
duchovní čistotya svatosti obdrželi roucha bílá, za kteroužto pří
činou sobota ta posud bílou slove.
V sobotu 11večer již předem koná se veliká slavnost vzkří
šení Páně, jež by se měla ovšem konati teprve v neděli ráno;
avšak pak by služby boží musily trvati nadmíru dlouho.
Hod boží velikonoční připomíná nám přeradostnou událost,
že umučený Spasitel svou mocí ze hrobu povstal; a mohl-li sebe
vzkřísiti, bude moci tak učiniti i nám. Kdyby toho nebylo, pak
marným by bylo všechno náboženství našel (I. Kor. 15.)
Pohodí velikonoční připomíná 40tidenní pobyt Pána Ježíše na
zemi po jeho vzkříšení a poučování, jež tou dobou apoštolům
dával o věcech, kterých prvé, tajemství umučení i vzkříšení jeho
ještě neznajíce, nechápali. Pohodí končí slavností Nanebevstou
pení Páně!

_

'

c) Po slavném nanebevstoupení Páně odebrali se apošto
lové dle příkazu Páně i andělů jeho 3 hory Olivetské do jeru
salema a tam se po 10 dnů připravovali modlitbami i posty na
příchod Ducha svatého. Těchto 10 dnů tvoří také předhodí Hodu
božího svatodušního a končí v posledním dnu, v sobotu, přísným
postem.
'
O Hodu božím svatodušním konáme přeradostnou památku
na sestoupení Ducha svatého na apoštolyi příchodu jeho do srdcí
věrných věřících všech, zejména ve svátosti biřmování.
Pohodí svatodušní slaví se až do poslední neděle po svatém
Duchu, jež jest však zároveň zakončením roku církevního. Po
něvadž konec roku církevního uvádí nám na paměti konec světa,
vůbec i posledního soudu při něm: proto také v neděli tuto čítá
se evangelium o konci světa.
4. Do těchto tří slavnostních kruhů roku církevního vplétá
církev svatá vedle neděl ještě i různé zasvěcené svátky, jež nám
různé památné události ze života Páně nebo svatých jeho připo—
mínají, abychom Bohu za ně děkovali a k životu Bohu milému
tím horlivěji se povzbuzovali.
Tak slavíme v době vánoční jména Pána ježíše, v době sva
todušní přeradostnou památku na ustanovení nejsvětější Svátosti
oltářní a konáme i slavná procesí ke čtyřem oltářům.
Na památku o uctívání Rodičky boží konáme slavnosti Ne—
poskvrněného jejího početí, jejího narození ijména; jejího zvě
stování andělského, návštěvy u tety sv. Alžběty, jejího nanebe
vzetí a jiné.
Na památku mučedníků Páně konáme slavnost sv. Štěpána
při vánocích, sv. knížat apoštolských Petra a Pavla; sv. jana Ne
pomuckého, sv. Václava, všech svatých v nebi i v očistci.
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Ve dnech zasvěcených máme od prací tělesných odpočívati,
celou mši svatou nábožně slyšeti, svátosti přijímati, ale zejména
o Hodech božích v pravdě duchovně hodovatil Budeme-li takto
dle vůle církve svaté zde na zemi se Spasitelem, Matičkou jeho
i se svatými přáteli jeho obcovati, budeme jednou dle zaslíbení
Páně s nimi i v nebi spolu plesati a nejsv. Trojici oslavovati.
Amen.

Neděle prvá po sv. Duchu.
Na slavnost Nejsvětější Trojice.
Důležitost tohoto tajemství.
Pooává lan Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.

>Křtěte je ve jménu Otce i Syna i
Ducha sv. !:

(Mat. 28, 19.)

Dnešní sv. sváteční evangelium je krátké, ale velice obsažné.
Kristus Pán pronesl tato slova na hoře Olivetské krátce před
tím, nežli vstoupil na nebesa. >Dána jest mi všeliká moc na nebi
i na zemi,: ta slova důležitá ukazují, že jest Ježíš Bůh všemo
houcí, a proto posílá apoštoly do celého světa, aby pokračovali
v díle, pro které přišel na svět, aby vedli lidi k“ věčnému spa
sení a propůjčuje jim k tomu účelu trojí svůj úřad: učitelský
slovy: >učte všechny národy,: kněžský slovy: »křtěte je: a pa
stýřský slovy: aučte je zachovávati všechno . . .: Aby tento trojí
úřad po všechny časy mohli řádně vykonávati, přislíbuje jim
k tomu svoji božskou pomoc: »A aj, já jsem s vámi . . ..
A když jim nařizoval křtíti, vyslovil při tom jména tří bož
ských osob, osob nejsvětější Trojice. Proto se toto krátké evan
gelium předčítá právě dnes, o svátku Nejsvětější Trojice.
Svátek tento nám připomíná jednu z nejdůležitějšíčh pravd,
jedno z nejdůležitějších tajemství naší křesťanské víry.
Abychom se o tom přesvědčili, chceme dnes uvažovati, jak
důležité jest toto tajemství.

Pojednání.
jak důležitá jest tato pravda, poučují nás dějiny všeobecné.
Jan Křtitel Weisz, který sepsal všeobecné dějiny v 22 svazcích
a v nichž pokračuje Richard Kralik, mluví o bludaři Ariovi a
při tom praví (svazek III. str. 511.): »Můžeme říci, že na článku
víry o nejsv. Trojici spočívá celá křesťanská církev. Sv. Athanáš
právem praví: »Potřebujeme Spasitele, který svou přirozeností
jest Pán náš, abychom vykoupením nestali se opět otroky některé
modly.: Bez článku víry o nejsv. Trojici byly by dějiny Evropy
zcela jiné. Kdyby byl bludař Arius zvítězil, nebylo by božství
*
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Kristovo srdce lidská nadchlo, barbaři by se nebyli obrátili,
jenom pro stvoření nebyly by se křižácké výpravy podnikly, svo
boda západu byla by bývala pak ztracena. Co přívrženci Ariovi
udělali pro umění a vědy? Nic. Co katolíci? Všechno. Důvěřu
jíce v božství svého zakladatele vystoupili kněží směle proti světské
moci, kde byla v bezpráví : ariáni však, kteří žádného Bobočló
věka neznali, vrhli se císaři k nohám, ten jim byl biskupem
biskupů. Aby státem chráněni byli, obětovali vládě všechny velké
zájmy, kdežto katolíci dovedli pro ně umírati a tím jim k ví
tězství dopomohli . .. Velikost, svoboda, bohatství duchovního
vývoje byly ve spojení s tímto sporem . . . Nejdůležitější obhájce
pravé víry byl v té době po padesát let sv. biskup Athanáš a
tím pro církev více vykonal než celá moc Konstantina Velikéhoc
Tak píše znamenitý dějepisec. Z toho vidíme, jak důležitý jest
článek víry o nejsvětější Trojici. Na něm spočívá celá křesťanská
církev, jak jsme slyšeli.
'
jak důležitý jest tento článek víry, vidíme ze slavných pro
jevů církve sv. Neboť učení o tomto tajemství nalézáme ve všech
vyznáních víry, tak již v apoštolském vyznání víry : »Věřím v Boha,
Otce Všemohoucího... i v jesu Krista, Syna jeho jediného
.. . Věřím v Ducha sv. Nejdůkladněji pojednává o této pravdě
vyznání víry sv. Athanáše: Kdokoli chce spasen býti, především
třeba jest, aby držel katolickou víru. Kterou jestliže kdo úplnou
a neporušenou nezachová, beze vší pochybnosti na věky zahyne.
Víra katolická- pak jest ta, abychom uctívali jednoho Boha
v Trojici a Trojici v jednotě. . . ..
jak učení o nejsvětější Trojici jest základním článkem naší
víry, o tom poučuje nás sv. Efrem slovy: »jako ze všech údů
těla lidského nad hlavu není přednějšího a jako bys v nebezpečí
kamenem, palicí, mečem poraněn býti, spíše všechny ostatní údy
těla svého nastavil, toliko abys ránu od své hlavy odvrátil, jsa
přesvědčen, že bez ní žíti nemůžeš, rovněž má všem článkům
víry předcházeti víra ve svatou, soujednou Trojici, poněvadž bez
této víry nelze, aby kdo vedl život opravdový.:
Důležitý jest tento článek víry; neboť je jednou ze šesti zá
kladních pravd, 'které věděti a věřiti musí každý křesťan.
Důležitý jest tento článek víry, neboť zjevení spasitelných
pravd počíná tajemstvím nejsvětější Trojice. První, čemu se kato
lické dítě ze sv. náboženství a z náboženských cvičení učí, jest
znamení sv. kříže, při němž říká: »Ve jménu Otce i Syna.
i Ducha sv.:
jak velký jest Bůh! Není třeba, aby ho a jeho podstatu
prozkoumali moudří, na svou moudrost pyšní, před těmi se
skrývá, ale zjevuje se malým, kteří nic nemají leč srdce, které
jemu věnují. Těm ukazuje nejvnitřnější tajemství svého božství,
činí je svými přátely a zjevuje jim tajemství, která jedině on zná.
A malí opět se radují, že mohou rozum svůj zjevené pravdě po—
drobiti, neboť dobře vědí, že mu nemohou nic lepšího poskyt—
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nouti než pokorný rozum a oddanou vůli, která šťastná jest ve
všem, co Bůh zjevuje a nařizuje.
A nebyli-li jste sami šťastní, když jste tímto způsobem první
Zprávu o Bohu dostali? Když jste slyšeli v dětství svém o nej—
světější Trojici, přišly vám pochybnosti na mysl, zdali je skutečně

možné, aby byl Bůh jednoduchý v podstatě a trojí v osobách?
Ani nejmenší pochybnosti jste neměli, bylo vám to samozřejmě.
Jak by také mohlo býti jináče, když Bůh nám to zjevil?
Tak důležitá jest tato pravda, že nám byla v dětství ze všeho
nejdříve v pamět vštípena.
Jak důležitá jest tato pravda, vidíme z toho, že církev sv.
skoro všechny svátosti a svátostiny uděluje nám ve jménu nej
světější Trojice.
Křest jest svátost znovuzrození: a toto znovuzrození děje se
ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.; biřmování nám dává sílu
k životu dle víry: i to se nám uděluje ve jménu nejsvětější Tro
jice; ve svátosti pokání nabýváme odpuštění hříchů: kněz nás
od nich rozhřešuje opět ve jménu nejsvětější Trojice ; církev dává
služebníkům svým velikou moc ve svátosti svěcení kněžstva: světí
je opět ve jménu nejsvětější Trojice; a když nás biskup nebo
kněz žehná, činí to opět ve jménu nejsvětější Trojice. Z toho po
znáváme, že se v církvi neuděluje milost, ospravedlnění a od
puštění hříchů jinak než vírou v nejsvětější Trojici.
V tom záleží také důvod zbožného křesťanského obyčeje,
dle něhož všem svým činům předkládáme vyznání této své víry,
když žádný čin nepočínáme leč když jsme udělali kříž a při tom
řekli: Ve jménu Otce i Syna i Ducha sv. Uznáváme tím, že
veškerá zásluha našich skutků na této víře závisí a že bez ní vše,
co bychom konati mohli, jest bezcenné píed Bohem, bez zá
sluhy pro život věčný. Sv. apoštolové naučili nás nejprve tomuto
obyčeji; církev jej pečlivě zachovávala, křesťané ve všech dobách
jej za posvátný pokládali, a bludaři nemohli jej zavrhnouti, aniž
by tím neprozrazovali; že byli rozhodní vše zavrhnouti. Či řekněte
sami, co může duchu křesťanství lépe odpovídati než že při po
čátku každého důležitějšího skutku nejsvětější Trojici vzýváme
a při tom se křížem znamenáme? A přece nemohou bludaři tento
obyčej snésti, a jeden 2 bodů jejich domnělé opravy (reformy)
v tom spočíval, že jej odstranili; ale právě tím viděla se církev
nucenou stím větší rozhodností pro něj vystupovati a jej zacho
vati. Proto také počíná své hodinky, denní modlitby vyznáním
víry v nejsvětější Trojici; proto skoro ve všech modlitbách vý
slovně jmenuje všechny tři božské osoby; proto také nezpívá
žalmu, hymny, chvalozpěvu, aniž by je tímto vyznáním neskon
čila; proto tak často volá: Sláva Otci i Synu i Duchu sv. Ví, že
nemůžeme nic bohumilejšího pronášeti, nic, co by mohlo lépe
srdce jeho nám nakloniti; ví, že "tato slova větší cenu a větší
působnost mají než mnohé jiné modlitby. Víme o jednom poustev
níku, který na vysokém sloupu bydlel, a po několik let jinak
se nemodlil než: Sláva Otci . . .
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Kdybychom všichni, vy i já. kdykoli tato slova vyslovujeme,
nebo slova: Ve jménu Otce i Syna i Ducha sv., kdybychom je
byli všichni s takovou uctivostí a nábožností vyslovovali, jako onen
poustevník, kolik zásluh bychom si tím byli získali! Vskutku,
kdybychom to vždy před očima měli, často bychom slova ta vy
slovovali a to vždy s největší nábožností, a to by nám bylo pra
menem mnoha cenných milostí. Neboť slova ta jsou krátkým
výrazem oněch křesťanských cvičení, která mezi všemi nejvyšší
cenu mají. Ale když je vyslovujeme, činíme tak bez sebranosti
ducha, bez pozornosti a myslíme při tom na jiné věci, a tu je
přirozené, že takové vyslovování těchto slov žádného užitku ne.
přináší, že nám ještě snad žádné milosti nezískalo. A co ještě
horší jest, urážíme přímo tři božské osoby, k nimž se tato slova
obrací, když je tak bez pozornosti vyslovujeme. Nejen že tak
nejsvětější Trojici neuctiváme, zneuctíváme ji ; nejen že se o cenné
milosti připravujeme, kterých bychom získati mohli, spíše Boha
ještě popouzíme. Neboť jména ta jsou božská jména, jména plna
velebnosti, jména peklu hrozná, jména, jimž nejvyšší úctu jsme
povinni, která tedy jen s uctivostí a pozorností vyslovovati máme.
A nejen to, jsou to nad to jména, jimž nejen úcty, nýbrž
ještě u větší míře lásky naší si zasluhují, neboť k nim se naše
spása, spasení duše naší vztahuje; ta jména proto ještě u větší
míře zasluhují, abychom je s uctivostí a láskou vyslovovali. A jak
se modlí církev sv. za umírající? Která jména přivádí tu ku plat
nosti, aby modlitbám svým větší působivosti zjednalař Jmenuje tu
opět jména nejsvětější Trojice. Proíiciscere, anima christiana, putuj,
duše křesťanská, z tohoto světa, ve jménu Otce, který tě stvořil,
ve jménu Syna, který tě krví svou vykoupil, ve jménu Ducha sv.,
který tě posvětil. To jsou mocná jména, která pro tuto roz
hodnou hodinku pomoc nebe a jeho milostí nám zjednávají. Ale
ještě jsem neřekl vše. Když církev Bohu umírající duši dopo
ručuje, jaký důvod uvádí, aby jí byl Bůh milostiv? Nevim. zdali
jste ten důvod kdy uvážili, ale důvod ten vás důvěrou naplní
a úctu nejsvětější Trojice zvýší. Nuže, slyšte! Licet enim pecca
verit, tamen Patrem et Filium et Spiritum sanctum non negavit,
sed credidit. Pane, je sice pravda, duše, pro niž o milosrdenství
prosím, není osvobozena od křehkostí lidských, klesla, často
hřešila. Ale buď jí milostiv; zapomeň na zlé, co vykonala; neboť
víš, že při své hříšnosti přece víru v nejsvětější Trojici vyznávala
a v Otce, Syna i Ducha sv. věřila. Víš, že horlila pro slávu
těchto tří božských osob, že se vždy těmto třem osobám v ucti
vosti klaněla, když se klaněla tobě, který jsi všechno stvořil.
Vidíte, jak víra v nejsvětější Trojici jest jeden z nejdůležitějších
důvodů důvěry, kterou _my tvorové, vůči svému Stvořiteli cho
vati můžeme.
Poznali jsme, jak důležité jest tajemství nejsvětější Trojice.
Když je tak důležité, že se barbaři obrátili, tvářnost Evropy se
změnila, srdce lidská tak nadchla, jak má působiti tato pravda
za nás? Věřme pevně v toto tak důležité tajemství, uctívejme je
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ve vší nábožnosti, vzdávejme těmto třem osobám božskou úctu,
ale také žijme dle povinností, které nám toto tajemství ukládá.
Jsme dítkami Boha Otce, Syn boží jest bratr náš, jsme chrámy
Ducha sv. jak vysoké důstojnosti jsme skrze nejsvětější Trojici
dosáhli! jak hanebné jest, když se syn neb dcera královská ne
slušným chováním zahodí. Tím hanebnější, když my křesťané
nehodným chováním hanobíme důstojnost, kterou nám nejsvě
tější Trojice propůjčila. Zijme důstojně dle své důstojnosti, bychom
jednou tváří v tvář patřiti mohli na Boha Otce i Syna i Ducha
sv. Amen.

Neděle druhá po sv. Duchu.
>I počali se všickni spolu vymlouvatic.
'

(Luk. 14, IS.)

Statky pozemské, rozkoše a radovánky tohoto světa stávají
se pozvaným ke královské hostině překážkou, že nepřišli k ho
stině, kterou zde na světě rozumí se stůl Páně v církvi Kristově,
po smrti pak blaženost věčná, 'věčné hodování. Pozvaní hosté,
o nichž nám dnešní svaté evangelium vykládá, neznali určení
tvorů, o nichž sv. Ignác z Loyoly ve svých exerciciích duchaplné
dí: Člověk stvořen jest, aby Boha velebil, jemu sloužil a tak spasen
byl; vše ostatní na světě, aby nám k dosažení blaženosti věčné
napomáhalo. Poněvadž neznali hosté pozvaní určení'tohoto tvor
stva, dí o nich Pán v dnešním sv. evangeliu: »Pravím pak vám,
že žádný z mužů těch, kteříž byli pozvaní, neokusí večeře méc.
(Luk. 14, 24.) A co nám svaté evangelium dnešní neděle líčí,
opakuje se stále ještě ve světě. Mnozí neznajíce určení tvorův a
svého poměru k nim, ztrácí pro ně statky věčné. Promluvme tedy
dnes o určení tvorstva.

Pojednání.
Všecky tvory, které jsou okolo nás, dí sv. Ignác z Loyoly,
jsou stvořeny, aby nám napomáhaly k dosažení posledního cíle, bla
ženosti věčné. jak vznešené nauky v málo slovech! Dle toho
slouží nebe, země, vše, co vesmírem zoveme, hvězdy, země se
svým bohatstvím a statky, svět se svými radovánkami a rozko
šemi, se svými strázněmi a souženími, život se svou nestálostí a
bídou dle plánu Prozřetelnosti ku posvěcení vyvolených.Tvorové
jsou nám dání, aby vedli nás k Bohu, avšak nikdy, aby v srdci
našem zaujímali místo, jež jest určeno pro Boha samého. Ale od
té doby, co vešel hřích do světa a řád Stvořitelem stanovený
převrátil, užíváme, my křehcí lidé, tvorů často, jakoby byli naším
posledním cílem.
Uvažujme onoho člověka. On hledí si statků získati. Tato
veliká myšlenka hýbá jeho nitrem, ano ona ho pronásleduje ve
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dne v noci.

Obchod, průmysl, zakázky, účty, cesty, tisíceré sta—

rosti vyplňují od nynějška jeho pečlivou existenci. Ztráta ne méně
než zisk rozrušují jeho nenasytnou povahu a v tomto víru stále
nových starostí bývá veliká záležitost spásy duše pokládána za
nic. Myslíte, že tento člověk určení tvorů pochopil ? Tot onen
druh hostů, o nichž svaté evangelium dnešní neděle praví, že se
počali vymlouvati a řekli: Ves jsem koupil a musím jíti a ji
shlédnouti; prosím tě, měj mne omluvena.
Druhý nosí své myšlenky výše; fantom ctižádostivosti ošálil
ho. Chce se povznésti službičkářstvím, pletichami získati si přízeň
vyšších anebo soupeře odstraniti. Povinnosti, svědomí, nábožen
ství, vše'obětuje ovládající sebe vášnivosti. Zda tento člověk po
ch0pil určení tvorstva?
Onen domýšlí se býti moudřejším. Povrhuje „starostí o mrzké
zlato a pachtěním po cti, on žije jen pro rozkoše. Zivot svůj stráví
tím, aby přemýšlel otom, jak by se mohl zalíbiti a vyhledává jen
toho, co se jiným líbí. Po promenádě následuje hra, po hře divadlo,
po divadle schůzky a hodování a nikde pokoje nenalézá. Tak po
míjejí dny a léta vždy stejně pusta; mládí uplyne a též zralejší
léta nepřinášejí žádné vážnosti a žádného plnění povinností. »Ženu
jsem pojal a protož nemohu přijític. (Luk. 14, 21.) Zná tento
člověk určení tvorů?
Nikoliv ani bohatství, ani cti, ani rozkoše nejsou naším po—
sledním cílem. K vyššímu zrození jsme a podle vůle boží je vše,
co nás zde na světě zaněcuje, jen prostředkem člověku ku do
sažení jeho cíle pomoci. —-Než jak má nám tvorstvo pomoci?
Předně když je uvažujeme. Pro čistou duši jest stvoření zrca
dlem, v němž se boží vlastnosti a dokonalosti odleskují zrovna
tak jako slunce v krystale. — Vše v přírodě vypravuje o Bohu,
moře ukazuje jeho neskončenost, hvězdnaté nebe zvěstuje jeho
moc, obilí na poli je důkazem jeho dobroty, pták tam ve křoví
vyzývá nás svými melodiemi, abychom spolu prozpěvovali chválu
Stvořitele, a vše dolů až k nejmenší bylině, jež námi pošlapána
bývá, mluví k duši o boží moudrosti a lásce.
Stvořitel nechtěl jen naše srdce povznésti uvažováním tvorů,
on chtěl též, když tvory člověku podrobil,o všecky potřeby jeho
pečovati s božskou štědrostí. Ano, on učinil ještě více. Aby síly
duše lidské vyvinul a aby mu občas. dal předtuchu slasti nebeské
vlasti, ponechal vesmír jeho působností a poskytl člověku na
tomto světě vyhnání radosti a rozkoše, jež ho mají obveselovati
a útěchy mu dodávati.
Než tu jest úskalí! Požívá člověk tvorů příliš, tu se připoutává
srdce jeho k nim a on se dává od nich daleko přes meze, které
vytknul mu rozum, unášeti, takže tytéž věci, jež byly určeny, aby
ho vedly kjeho poslednímu cíli, nyní překážkou se staly na jeho
cestě k Bohu. Proto musí člověk, když si chce nutnou svobodu
zachovati a s čistou láskou chce svému Stvořiteli přináležeti, ve-'
škera pouta, která ho k tvorům vížou, rozvázati a z toho důvodu
postavil Bůh vedle rozkoší starosti a soužení na zemi. Ztráta
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jmění, úpadky, nemoci, odloučení ode všeho, co jsme milovali,
co je to jiného než zkoušky, boží kříže, vyvoleny od věčné lásky,
jež nás chce skrze ně od pomíjejících věcí odtrhnouti a k sobě
táhnouti. »Vyjdi rychle na náměstíana ulice města:, dí hospodář
v dnešním sv. evangeliu, >a chudéi mdlé, a slepé i kulhavé uveď
sem (k hostině)c. (Luk. 14, 21.)
Všechny stvořené věci jsou jen prostředkem člověku k do—
sažení blaženosti věčné ; proto smíme jich jen potud užívati, pokud
nás k Bohu vedouajich se zdržovati, jakmile nás chtějí od Boha
odvrátiti. — Uvažujme řemeslníka. Mezi velikým množstvím ná
strojů volí brzo ten, brzo onen avolba jeho řídí se dle vlastnosti
nástroje samého a dle práce, již zhotoviti chce. Podobně jedná
rozumný člověk. — Podobně upírá oko své na svůj poslední cíl
a uprostřed ho obkličujícich tvorů, žádného pro sebe sama ne
hledaje, spojuje se s tím, jenž ho k Bohu vede a odvrhuje vše
pryč, co by ho mohlo od jeho posledního cíle odvrátiti. Bohužel však
jsou lidé, kteří jen tak tvorů užívají, řídcí; neboť většina táží
se jen na místě svého rozumu svého vkusu a svého rozmaru.
Rozkoš okamžitá, odpor proti všemu, co přirozenosti těžké jest,
jest jediným měřítkem jejich konů, měřítko, jež nás často do
záhuby uvrhuje. >Zádný z mužů těch, kteří byli pozváni, neokusí
večeře mé.:
Od té doby, co otrávil hřích dědičný člověka, jsou veškerý
jeho schopnosti v nepořádek uvedeny; to, co smyslům jeho 11
chotí, je nezřídka závadou spásy a co přirozenosti jeho odporuje,
nejvíce jediným prostředkem ho ke blaženosti vésti.
Zde je příčinu našich nejsmutnějších poblouzení, zdroj všech
našich hříchů hledati. Proto nespokojují se svatí tím., aby tyto
převrácené náklonosti potirali, nýbrž oni je napadali v jejich ko
řenech, aby statky pozemské a bohatství, radovánky a rozkoše
cíle posledního, blaženosti věčné jich nezbavily, toužíce po nepo
míjejících statcích v nebesích.
Ovšem že boj bývá často krutý a namáhavý, tím však jest
větší a sladší vítězství. Krásný vzor a příklad dává nám tu svatý
Augustin.
Jistě ustavičně odporoval Augustin milosti, až rozhovor se
svatým Ambrožem vzbudil pochybnost v jeho duši.Tu se obrátili
dva dvořenínové a to zvětšilo jeho nepokoj. »Co máme dělatiřc
pravil ku svému důvěrnému příteli Alypiovi. »Zpozdilí vyrvou nám
nebe a my přes všechno umění a vědění zůstáváme neřesti od
dání.: ]ako bez sebe, před vášní, jež ho v porobě udržovala a
ujařmovala, se třesa, pozvedl se Augustin hbitě, uchýlil se do
zahrady a tu pod ííkem pustil svým slzím volný proud.
Jak dlouho Pane, jak dlouho budeš se na mne hněvati; jak
dlouho ještě; zítra? Proč ne dnes, ne hned hříchu se zříci? »Přál
jsem si,: vypráví světec sám, »uzdravení duše mé a zároveň bál
jsem se ozdravěti; přál jsem si svoje pouta roztrhati a .zas jsem
se toho děsil. Na jedné straně předstupovala smyslnost se svými
vnadami a léčkami před duši a šeptala mi: Mohl bys bez nás
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žíti, Augustine? Na druhé straně odhalila se přede mnou čistá
velebnost zdrželivosti, zvouc mne nebeským úsměvem, abych ji
následoval a zatím co mně přeslavný zástup panen před oči
stavěla, zdálo se, že mi říci chce: Nemohl bys ty též, co my
dítky — ony panny mohly?
erpaly ze sebe nebo z Hospodina
svou sílu a svou moc. Vrhni se s důvěrou do náručí svého Spa
sitele, on se neukryje, _aby tě nechal do propasti padnouti. —
Než ještě jsem se neodhodlal, nýbrž plakal jsem v hořkosti jen
svého srdce. Tu jsem slyšel ze sousedního domu hlas zpívajícího
pacholete, jež stále opakovalo: »Vezmi a čtic. A svoje slzy ná
silím zdržuje vzal jsem mlčky listy sv. Pavla, otevřel je a četl jsem
slova: »Ne v bodování a opilství, ne ve smilství a bujnosti, ne
ve sváru a závisti; ale oblecte se v Ježíše Krista a nepěstujte tělo
ke dráždění žádostivostic.
Více nebylo třeba. Augustinův úmysl byl hotov a — od té
chvíle bude on svého mistra a Pána následovati po úzké cestě evange
lické dokonalosti. —- Alypius příkladem přítele unešen přidružil
se k němuaoba si přispíšili svaté Monice tuto radostnou zprávu
zvěstovati. (Vyznání sv. Augustina kniha VIII., hlava Xl. a XII.)
A zajisté opustivše statky a radovánky pozemské stali se
účastnými hostiny věčné královské v nebesích. Následujme i my
jich, abychom vešli do slávy nebeské k hostině věčné. Amen.
Dr. Antonín On:/roušek.

Neděle druhá po sv. Duchu.
Evangelium sv. Lukáše, kap. 14, v. 16.—2í.

Podobenství o veliké večeři dává čísti církev svatá v neděli
po slavnosti Božího těla, poněvadž obsahem jaksi přiléhá ku pře
památné poslední večeři Páně.
Velmi podobné tomuto podobenství jest ono u sv. Matouše
kap. 22. Mnozí vykladači Písma sv. mají za to, že obě tato po
dobenství jsou vlastně jen jedno a totéž s nepatrnými odchyl
kami. Porovnáme-li je však pozorně, shledáme dle rozličných
známek, že jsou to podobenství dvě, která Spasitel vypravoval
na různých místech a v různé době za různou příčinou.
V předcházejících verších napomíná Pán posluchače, aby
u hostiny posadili se vždy na místa poslední, a aby zvali sami
vždy »chudé, mdlé, kulhavé a slepé, kteří nemají, odkud by od—
platilic, tím že dostane se jim odměny od Boha v životě bu
doucím. Tenkrát byl totiž Spasitel pozván ku stolu jistého ná

čelníka fariseů. Uslyšev toto napomenutí jeden ze spolustolovníků,
jehož jméno sv. evangelium neuvádí, pravil: »Blahoslavený, kdo
jísti bude chleb v království božím—r.Na tato slova navázal tedy
Pán poučení o království božím podobenstvím o veliké večeři.
Poslyšte další výklad můj pozorně.
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Pojednání.
»Clověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých. I po
slal služebníka svého v hodinu večeře, by řekl pozvaným, aby
přišli, že již připraveno jest všecko.< Ten člověk, který učinil
večeři velikou, patrně jest Bůh sám, nebo Bohočlověk, Ježíš
Kristus. A »večeřec znamená bud církev bojující nebo též nej
světější Svátost oltářní, totiž život věčný, radosti nebeské, ku
kteréž hostině rajské všichni lidé jsou zváni. V tomto smyslu
značí tedy »večeřec obojí, i církev bojující i svaté přijímání, tedy
Svátost oltářní; nikdo zajisté nemá podílu na »večeři- Páně, kdo
nenáleží k církvi katolické a nepřistupoval ke stolu Páně. >Ve
čeří, totiž jmenuje se tato hostina proto, že je uchystána pro
večer života jako mzda těm, kteří po celý věk na vinici Páně
pracovali. Jmenuje se hostina ta »večeří velikou: bud proto, že
jsou k ní pozváni všichni lidé, nebo proto, že věčně trvá, nebo
konečně proto, že při ní postaráno jest o úplné nasycení naše
nejvybranějšími lahůdkami, totiž blažeností nebeskou.
Služebníkem, který zve k hostině, mínění jsou proroci
starozákonní, apoštolové i jejich nástupci, všichni služebníci církve,
skrze které Bůh v každé době a na všech místech všecky lidi
zve k hostině Beránka, totiž k bodům v životě věčném. Leč
mohl by někdo mne upozorniti, že ve svatém evangeliu stojí

»pozval mnohýcha

a nikoli »pozval všech:,

jak vykládám já.

Jest však známo, že v Písmě často se zaměňují slova »mnozíc
a »Všichnic navzájem a v našem podobenství skutečně jsou zváni
všichni lidé, nebot“ víra naše učí, že Bůh chce, aby všichni lidé
došli spasení a Ježíš Kristus zemřel na kříži za všecky lidí bez
výjimky. Kdyby Bůh nezval všecky ku hostině nebeské, pak by
nechtěl, aby všichni došli blaženosti. poněvadž ti nepozvaní ne
mohli by k němu přijíti a tím samým by propadli věčné záhubě.
Bůh zve a volá všecky k hostině nebeské přerůzným způsobem
a nikoho nevylučuje. Volal slovy patriarchů, proroků, apoštolů,
volá slovy služebníků církve; volá příkladem jiných, výčitkami
svědomí, vnuknutím vnitřním, přímo, nepřímo, knihami, obrazy,
hlasem svědomí, tisícerým, pouze jemu samému povědomým způ
sobem, ale volá, volá všecky. Kdo by nebyl volán, mohl by
říci: »Pane, nebyl jsem pozván ku tvojí hostině a proto jsem ne
mohl přijíti; proto nejsem já vinen, nýbrž ty, že jsi mne ne
pozvalc. Proto také nepraví Spasitel v podobenství, že by byl
jen jeden jediný odmítl pozvání -— jak dále uslyšíme.
Nehledě k ostatním lidem, táži se, zdali je mezi vámi jeden
jediný, jenž by nebyl dosud zván k hostině nebeské a to opět
a opět a co nejvřeleji? Nedal vám Bůh již napřed k tomu hoj
nost své milosti už tím, že narodili jste se v církvi katolické?
Neprokazoval vám lásku svoji již od kolébky: v letech dětství,
ve věku mladistvém, jinošském, panenském, ve věku mužném ba
až do stáří? Kolikrát přišel k vám služebník Otce nebeského
a volal vás, zval vás k večeřiřl A co jste mu odpověděli? Nechat
vám svědomí tu odpověd opakuje.
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Pán pokračuje v podobenství: »I počali se všichni spolu vy
mlouvati.: Víme, že odmítnouti pozvání čestné bez náležitého
důvodu je vždy urážkou a to tím větší, čím vznešenější je osoba
hostitelova. jako bys řekl: »Nestojím o čest, býti u tvého stolu,
moje zájmy jsou mně přednějšíc. — A jak vymlouvali se ti po
zvaní? První řekl: »Ves jsem koupil a musím vyjíti a jí shléd
nouti, prosím tebe, měi mne vymluvenac. A druhý řekl: »Patero
spřežení volů jsem koupil a jdu, abych je zkusil, prosím tebe,
měj mne vymluvenac. A jiný řekl: >Ženu jsem pojal a proto
nemohu přijític.
Máme zde tři skupiny lidí, kteří odmítli pozvání k hostině
a vykladatelové Písma sv. spatřují v nich zastoupenu trojí žá
dostivost, která dle slov sv. Jana vládne světem, totiž žádostivost
těla, žádostivost očí a pýcha života. A opravdu dají se všecky ty
důvody, vlastně vytáčky, pro které tak mnozí vzdalují se ho—
stiny nebeské a odmítají volání milosti boží, shrnouti do té trojí
žádostivosti.
»Což jiného znamená >ve5c, dí sv. Řehoř, »než statky po
zemské? Odešel tedy ten první shlédnout vsi, totiž všecky my
šlenky měl jen u statků pozemských.<
Milí křesťané! Zvláštní podívaná co den naskýtá se zrakům
našim. Tisíce a tisíce honí se bez oddechu za tím pozemským
mamonem: jedni v obchodu, jiní v řemeslech, jiní v hospodářstyí
shání a hromadí peníze na peníze — pro vlastní zábavu. (Ji
stvořil nás Bůh k vůli statkům pozemským? A když i statků
těch nabudeme tj'vale, nalezneme v nich štěstí, to pravé štěstí,
které hledáme? O nikoliv! Srdce naše nenasytí se, kdybychom
opanovali celý svět, nenalezneme štěstí, po kterém touží, bude
vždy neklidno a neukojeno. K čemu tedy sháněti statky po
„zemské a odvraceti se od hlasatelů pravdy Kristovy, od toho
božského hospodáře, který zve nás ku své hostině, ku požívání
statků, které nám nikdo vzíti nemůže a kterými lze ukojiti všecky
tužby srdce? Statky časné, po kterých jsme tolik toužili a la
čněli, musíme opustiti, ne-li dříve, tedy v hodině smrti jistě
a neodvolatelně a čím více jsme je milovali, tím větší bude bo
lest nad jejich ztrátou. Proto je lépe a daleko moudřejší srdce
odvrátiti od takových věcí pozemských, dříve než nás smrt ná
silně od nich oderve, a přikloniti ho ku věcem věčným, ve kte
rých nalezne pravé a úplné štěstí. Neodpovídejž tedy nikdo z nás
pohrdlivě Bohu, volá-li nás k hostině nebeské: »Ves jsem koupil
a jdu shlédnouti jia.
Druhý řekl: »Patero spřežení volů jsem koupil a jdu, abych
jich zkusila. To jsou lidé pachtícíse po statcích časných ještě
hůře než ti první, právě jako ten tažný dobytek, který jest zde
jen pro obdělávání půdy, pro tu hroudu pozemskou ajejího ma
jitele. Mezi oběma třídami těch lidí je asi takový rozdíl, jako
mezi velkostatkářem a malým rolníkem. Ti první se honosí: »My
máme statky a půdy dost, můžeme jen dohlížeti na práci:; při
tom jako bohaté panstvo procházejí se po svých pozemcích
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s pyšným sebevědomím: »Toto všecko je moje !. — Ti druzí pak
jsou dělníci, robotníci, závislí na těch prvních.
Pracovati je povinností všech lidí, a kdo se práci vyhýbá.,
porušuje přikázání, které dal Bůh již Adamovi: »V práci a v potu
tváře své jísti budeš chlébc. Leč tato práce rukama nesmí býti
na úkor práci jiné, daleko potřebnější a vznešenější, totiž práci
duševní, kterou živí se ne tak tělo jako spíše duše naše. — Před
stavme si rolníka nebo vůbec dělníka, který má na starosti jen
tu hroudu země, stále ku práci sehnutý, ten sotva vzpomene na
Boha, na modlitbu, na svou duši; pro takového je svátek jako
pátek; připomeneš—limu, že tělo a duše je dvojí, že kromě pána
pozemského jest ještě jiný větší pán na nebi — Bůh; že má
světiti dny sváteční, poslouchati kázání slova božího, modliti se,
přijímati sv. svátosti: co ti odpoví? »Máme jinou práci, na poli
nebo v dílněč. Takový rolník nebo dělník mluví jako ten vevan
geliu: »Patero spřežení volů jsem koupil a jdu, abych je zkusilc.
Milí křesťané, nejednejme tak! Volá-li nás hlas zvonu do
chrámu Páně, k modlitbě, zve-li nás církev ku stolu Páně, kde
podává se nám záruka života věčného, pospěšme ochotně za
hlasem tím. Dávejme tělu, co mu náleží, ale také dávejme rádi
duši, co jsme jí povinni.
jiný pravil: »Ženu jsem pojal, a proto nemohu přijíti<<.Sv.
Ixehoř vidí v tomto člověku, který zamítá pozvání k hostině
k vůli ženě, člověka smyslnosti oddaného. Hroznou pravdu pro
náší jistý světec novější doby, dokonalý znalec lidské společnosti,
an praví: »Ti, kdož se zkazili, zkazili se buď hříchem smyslnosti
anebo aspoň nikoli bez něho<. Kde jsou, Pane Bože náš, ti mu
žové a ty ženy, kteří a které zachovali čistou duši uprostřed
všeobecné zkaženosti? Kde jsou ty duše, které jako ona holubice
Noemova vznášely se nad kalem této země a nepošpinily v něm
bělostné peří své? Ty jediný, () Pane, to víš. O, jak vzácné jsou
ty duše nevinné před obličejem tvým!
Milí křesťané! Zpytujme na okamžik vlastní nitro, nahléd
něme do tajných záhybů srdce, a tažme se svého svědomí, zdali
nás někdy nezřízená touha po rozkoších, vášeň smyslná, kterou
sv. jan jmenuje žádostí těla, nepoutá k této zemi a nebrání účast
niti se hostiny nebeské? Jest-li tomu tak, pak honem spřetrhejme
tato pouta, spřerážejme ty řetězy, pryč od špatné společnosti,
pryč s takovými vášněmi, nehodnými lidí vůbec, tím méně kře
sťanů. Tato žádostivost těla uchvátí svou oběť tak, že kdo jí
otročí, ani dost málo'nedbá, aby se omluvil u hostitele, jako oni
druzí. Ti aspoň požádali služebníka, který je zval: »Prosím tebe,
měj mne vymluvenac, a ukázali tím jakousiislušnost, kdežto
ten poslední úsečně a hrubě odpověděl: >Ženu jsem pojal a proto
nemohu přijític. Vášeň nezřízená dusí všecky ušlechtilejší city
v srdci a dělá člověka hrubým, nevděčným, opovrženíhodným.
»Odstraňme tedy liché a špatné výmluvy,< radí sv. Augustin,
»a pospěšme k hostině, abychom duši nasytili. Nedejme si brá
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niti v tom pýchou, nedejme se zdržovati hříšnou žádostivostí, ne
lekejme se velebnosti boží, aniž ustupme před žádostí těla: po
spěšme k hostině a nasyťme se.c
Nezapomínejme, milí křesťané, že Pán vypravoval toto po—
dobenství při hostině, ku které byl pozván od jakéhos náčelníka
fariseů. Namířeno měl hlavně na spoluhodujíci, pak ale na všecky
židy vůbec; ty míní Spasitel oněmi muži, kteří pozvání zamítli
z pýchy, z lásky k mamonu a z náklonnosti k zálibám smyslným.
Pozvaní tedy odmítli účastenství na hostině. Zůstala snad proto
jidelna prázdna, stůl neobsazený k hanbě hostitele? ó, nikoliv!
»Rozhněvav se hospodář řekl k služebníku svému: Vyjdi rychle
na náměstí a na ulice města a chudé i mdlé, slepé a kulhavé
uved sem.c
T i dříve pozvaní náleželi dle všeho ke třídě bOhaté a vážené,
totiž ke třídě zákonníků a fariseů. Vůbec míní zde Pán všecko
židovstvo. Ti měli zákon a proroky, mohli tedy snadno poznati
pravdu, snáze než pohané pohřížení v bludecb. Kdežto bohatí a
učení z národa vyvoleného pohrdli hostinou Spasitelovou, zasedli
na jejich místo chudí, neučení, opovržení — to jsou ti amdlí,
slepí, kulhavíc. Tak naplní se jednou předpovědění Páně: »Pu
blikání a veřejné hříšnice vás předejdou do království božího, a
ti první budou posledními a ti poslední budou prvnímic. A také
tomu tak bylo: Hříšníci, hříšnice, celníci — tedy ti mrzáci a ubo—
žáci v podobenství, zanechavše všeho, následóvali božského Mistra,
a zákonníci, fariseové, boháči, předáci v lidu nestarali se o něho,
pohrdali jím, odmítali, pronásledovali ho. Israel ve svém velikášství,
v opojném snění () moci světské, obrátil se zády ku Kristu, za
to pohané poučení žádostiví a plni víry pospíchali k hostině jeho.
Synové tohoto královswí ve své pýše a žádostivosti opustili dům
nebeského hostitele a po nich vešli tam pohané se svojí prostou,
upřímnou vírou. A tak se dálo po všecka století a děje se až
podnes. Sv. Pavel píše v 1. listě ke Kor. kap. 1. v. 26: »Nemnozí
jsou (z povolaných k víře Kristově) moudří, nemnozí mocní, ne
mnozí urozeníc. Origenes praví totéž o dvě století později a za
našich dnů vidíme totéž. Kdož medle jsou ti, kteří plní naše
chrámy, poslouchají slovo boží, přijímají svaté svátosti, žijí podle
víry? Z větší části je to lid prostý, ta tak zv. pracující třída, zá
možných, at učených a tak zvaných »vzdělancůc pramálo vyznává
veřejně víru svoji. A přece i tito poslední bývají zváni — důraz
něji než ti první — k »veliké večeřic, ale jejich pýcha, domý
šlivost, různé vášně a mamon odpovídají za ně: »Nemůžeme při
jític. Milí křesťané, necht vás tací křesťané nepohorší, neodvrátí
od návštěvy hoStiny nebeské.
»I řekl služebník: Pane, stalo se, jak jsi rozkázal a ještě je
místo:. Zajisté jen Bohu samému je znám podrobný počet vyvo
lených, kteří zasednou k veliké večeři v království nebeském.
Proto zpráva služebníkova, že ješte je místo, nesmí se vykládati
tak, jakoby Bůh nevěděl, kolik vlastně má vyvolených, nýbrž musí
se rozuměti jako jakási ozdoba řečnická toho smyslu, že Bůh
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různým způsobem zve lidi ku věčné blaženosti, uděluje milost
svou tomu více, onomu méně.
'
»I řekl Pán služebníku: Vejdiž na cesty a mezi ploty, a
přinut vjíti, až se naplní dům .můjc. To jest už třetí pozvání,
z něhož je patrna dobrota hospodářova. Služebník měl projíti ne
jen náměstí a ulice města, nýbrž prohledati i ploty a polní cesty
za městem a všecky žebráky a mrzáky nejen pozvati, nýbrž při
nutiti, aby vešli k hostině. Celé toto dnešní podobenství učí, že
Bůh chce, aby všichni lidé došli blaženosti věčné a proto volá všecky
opět a opět a všude bez ohledu na jejich postavení nebo 'bědy.
Ale při tom pozorujme to nařízení hospodářovo: )přinuť vejític.
Či snad Bůh nutí ku vstoupení do církve, do blaženosti nebeské?
či snad činí násilí naší svobodě? Č), nikoliv! Svoboda člověka
je dar boží a Bůh nebéře nikomu to, co mu daroval, on zajisté
dle slov Písma zacházís námi co nejšetrněji. Kdyby Bůh jakkoliv
obmezoval nebo skracoval naši svobodu, nemohli bychom dobýti
si zásluh nijakých u něho, bez ceny byla by všecka naše zbož
nost, všecko plnění vůle boží. Víra naše učí, že člověk může od
pírati milosti boží a může souhlasiti s ní docela svobodně. Výraz
)přinut vejíti< znamená tedy jakési důrazněiší pozvání, totiž mimo—
řádné působení milosti boží, nikoli však nějaké násilné nucení na
křivdu Bohui nám. Člověk má svobodnou vůli, může chtíti dobré
nebo zlé, je pánem svých činů a to právě je veliký dar boží, tím
stáváme se Bohu podobní. Takovou svobodou se můžeme právem
honositi a říci: Běda tomu, kdo by ji chtěl rušiti aneb ohrožo
vati! Kdož dnes nevelebí a nevynášía nehájí »svobodyc ve všem
všudylř A hle! Přes to všecko velebení svobody vyskytují se
dosud učenci — a není jich málo — kteří duši vůbec upírají a
ve všem vidí jen hmotu; jako prý vychází z těla teplo, tak také
vycházejí z něho myšlenky a chtění a vůbec všecky úkony, které
my přičítáme duši. Tím arci takoví učenci popírají i svobodu
člověka a snižují ho na bytost, která nemůže .jednati jinak než
jak jedná ; jako na př. strom, který se zelená, kvete a nese ovoce
—ať dobré ať špatné, nebo jako to pudem vedené zvíře, takové
onačejší hovádko. Je v tom jen špetka důslednosti: vynášeti do
nebe svobodu: a zároveň ji popíratiř Nikdo z nás nepopřeje
sluchu takovým >učenostemc,které se příčí vířeirozumu, naopak
vážiti si budeme vždy toho nebeského daru svobody. To přísné
slovo hostitelovo v evangeliu »přinut vejític dlužno vyložiti jako
nucení laskavé, jako vlídné, opětované pobízení, arciže nikoli na
újmu svobodě a volnosti člověka. Stane se na př., že nás pozve
někdo k sobě, kdo je nám milý a koho si vážíme. Zdráháme-li
se pozvání vyhověti, zvou nás znova, ba prosí, za ruku táhnou
tak dlouho, až učiníme po vůli. Nikdo nebude takové pobízení míti
za omezování osobní svobody, nýbrž spíše za přívětivé, láskyplné
,iednání, kterému nelze odolati, nelze nevyhověti. To »přinut ve
jític praví nám zřetelně, jak toužebně si Bůh přeje — arci po
llidsku řečeno — abychom všichni účastnili se jeho veliké večeře
v nebesích.
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. Podobenství dnešní končí vybrůžkou Spasitelovou: »Fravím
pak vám, že žádný z mužů těch, kteří byli pozváni, neokusí ve
čeře mě<. Byli pozváni; pohrdli pozváním, odmítli, právem tedy
odepře se jim účastenství na hostině, ku které přijíti nechtěli.
Zde míní Pán patrně život věčný v nebi. Tarn nevejdou zajisté,
kdož dobrovolně a svévolně se vyloučili, odmítnuvše opětované
vybídnutí nebeského hostitele.
9

*

*

Milí křesťané! Dbejme toho, aby nikdo z nás neocitl se mezi
těmi nešťastníky, kteří opovrhnuvše skvělým pozváním nebeského
hospodáře, vyslechnouti musili své odsouzení: »Pravím pak vám,
že žádný z těch, kteří byli pozváni, neokusí večeře mé!< Spíše
snažme se, abychom zasloužili v odměnu vybídnutí Pána: »Slu
žebníče dobrý a věrný .. vejdi v radost pána svého !<

Ku hodům nebeským pozvánu býti
cílem bud celého našeho žití.

Amen.

Z Bonomelliho přel. dr. 905. zlícrgl.

Na Svátek sv. Petra a Pavla.
O papežství.
>Ty jsi Petr, to jest skála, a na té
skále vzdělám církev svou..
(Mat. 16, 18.)

Světíme dnes památku mučednické smrti knížat apoštolských
sv. Petra a Pavla: kteří téhož dne obětovali život za Krista.
Církev sv. velebí dnes v hodinkách církevních Rím, místo
jejich utrpení a smrti: »O šťastný Ríme, který jsi byl skropen
drahocennou krví tak velikých knížat, nebot zásluhami jejich vy
nikáš nade vší krásu světa!: Proto dnes oslavuje se památka
knížat apoštolských okázalou slavností. Sv. Otec koná slavné
služby boží obklopen všemi kardinály a uděluje z balkonu chrámu
sv. Petra slavnostní požehnání urbi et orbi, měštu a celému světu
křesťanskému. Večer jest kopule kostela-, největšího na celém
světě, ozářena nesčetnými světly.
Zbožní křesťané zaletají dnes všichni duchem do věčného
města, posilujíce se ve víře a lásce k náměstku sv. Petra, sv. Otci,
papeži, a volají k nebesům, aby ho Bůh sílil a všecky šlechetné
snahy ku blahu církve a spáse duší nejhojnějším požehnáním
provázel.
Za doby dnešní, kdy svobodou tisku možno posuzovati
všecky záležitosti státní i církevní, kdy zvláště nepřátelé církve
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Kristovy svobody zneužívají ku zmenšování vlivu církve sv. a zni—
čení úplnému, kdy neštítí še nejhorších lží a pomluv, aby lid
o víru připravili a křesťanství se světa vyhladili, za takových dob
třeba jest nám zvláště, abychom ve víře byli utvrzeni a posilnění,
o námitkách & útocích poučeni a k lásce k apoštolské stolici
rozníceni.
Proto chci dnes promluviti o původu, účelu a významu pa
pežství a povinnostech našich k němu.

Pojednání.
1. Nejmocnější oporou církve sv. jest nejvyšší její hlava,
papež, na němž jako na skále vzdělána jest církev sv. Bez papeže
nebylo by v církvi jednoty, pořádku. Proto ustanovil Kristus
Petra hlavou malé ještě tehdy církve — všech věřících, když mu
řekl: »Pasiž beránky mé, pasiž ovce méc (jan 21, 15.) >Ty jsi
Petr, to jest skála, a na té skále vzdělám církev svou, a brány
pekelné ji nepřemohou. Tobě dám klíče království nebeského.
Cožkoli svážeš na zemi, bude svázáno na nebi; cožkoli rozvážeš
na zemi, rozvázáno bude i na nebi.< (Mat. 16, 18.)
Petr si také počínal jako hlava apoštolů a církve sv., 3 tito
Petra za hlavu svou uznávali. O letnicích kázal hned jménem
apoštolů, nařídil volbu 12. apoštola, hájil před soudem apoštoly,
svolal sněmcírkevní. Petra jmenují apoštolé a evangelisté na
prvém místě; Pavel se Petrovi v svém obrácení představuje, aby
mu Petr vykázal místo působiště. Když pak po 25letém úřado—
vání zemřel Petr v Rímě smrtí mučednickou, byl ihned ustanoven
nástupce, který byl zároveň hlavou církve. Přednost a veškerá
moc sv. Petra přešla na každého biskupa římského. Biskupové
římští moc tu také vykonávali a od věřících křesťanů byli za
nejvyšší hlavu církve uznáváni. Už za III. nástupce sv. Petra,
Klementa, vypuklo nedohodnutí v Korintské církvi mezi ducho
venstvem a lidem.
Ačkoli toho času žil v Efesu ještě sv. apoštol Jan, neobrá
tila se obec Korintská do Efesu k ]anovi, ale ku sv. Klementu,
biskupu římskému, a prosila o urovnání sporu. Papež Klement
spor urovnal, a v církvi Korintské nastal klid a pokoj; podro—
bili se autoritě biskupa římského.
»Rím promluvil, záležitost jest ukcnčena,< to bylo zásadou
křesťanského světa. Biskupové římští předsedali aneb dali se za
stupovati na všech sněmech církevních. Biskup římský nazýván
byl biskupem biskupů, knězem nejvyšším; stolec biskupský v Římě
stolicí sv. Petra, aneb svatou, apoštolskou stolicí. Biskup římský
nazývá se papežem, svatým Otcem, Otcem křesťanstva,náměstkem
Kristovým.
Papež má v církvi nejvyšší důstojnost a nejvyšší moc nad
celou církví sv. Dává si nové jméno, jako první papež dostal
jméno od Krista; nosí tiaru, biskupskou čepici ozdobenou trojí
korunou, jež připomíná trojí jeho nejvysší úřad, učitelský, kněžský
Rádce duchovní.
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a pastýřský či královský. Má pastýřskou berlu s trojnásobným
křížem a bílý hedvábný talár. Papež má plnou nejvyšší moc
v církvi ve věcech viry a mravů.
Papež jest neodvislý od každé moci světské, poněvadž žádná
světská moc nemá nejmenšího práva na řízení církve. Neodvislost
papežovu uznávají všecky světské státy, že přijímají velvyslance
papežovy a své vyslance posílají do Říma, aby vlády zastupo
vali. Velvyslanec papežův zaujímá mezi vyslanci světskými první
místo. Poněvadž Kristus jest jediným svrchovaným pánem všech
křesťanských národů, proto uznávají všichni vladařové křesťanští,
že svrchovanost ta náleží i náměstku Kristovu, papeži. Na svět
ské neodvislosti papežově mají zájem i rozliční národové a říše.
Kdyby byl papež podřízen některému vladaři, stal by se snadno
nástrojemvrukou vladařových, jemuž by byl poddán, a mohl by
pak rozhodnouti ve mnohých věcech v neprospěch jiných říší
a národů. Proto světští vladaři ve vlastním zájmu již dávno za
bezpečili papeži neodvislost tím, že mu darovali církevní stát.
Papežové sedmnáctkrát pozbyli zlobou nepřátel církve sv. státu
církevního, ale vždy ho zase obdrželi. Církevní stát velice pro
spíval cirkvi, zabezpečoval její neodvislost, dodával autority proti
mocnářům světským, poskytoval potřebných peněz k řízení cirkve.
R. 1859 pozbyl papež násilím všecek majetek mimo jediný Řím,
a r. 1870 vyrvala mu vláda italská i Rím a ponechala toliko
palác Vatikánský.
Proto katolické sjezdy důrazně ukazují stále na tuto loupež
a vyzývají své vlády, aby svým vlivem působily, by se církvi
dostalo, co jí právem náleží, a papež nebyl cizincem, ba zajatcem
ve vlastním území. Vláda italská zaručila sice tak zvaný garanční
zákon, jímž uznává svrchovanost papeže s Italii, ale nemá moci,
aby toho prosadila, aby papeže proti zběsilosti nepřátel ochránila.
Zákon byl dán na oko, na upok'ojení křesťanského světa;
za nynější světové války se ukázalo, že papež nemá svobody
zaručené, že i garanční zákon nemá více platnosti, poněvadž
každá jiná vláda může ho zrušiti. -— Svrchovanost svou dává
papež na jevo, že má své vlastní dvořanstvo, dvorní stráž, gardu
švýcarskou, šlechtickou, jež chrání život papežův a zastává palá—
cové služby; že dává raziti mince, uděluje řády, má svůj prapor
bělozlatý, své vyslance u světských vlád. — Papeži líbá se také
kříž vyšitý na střevíci nohou papežových, což nevěrcům a ne
zasvěcencům zdá se příliš předpojatým a ponižujícím. Základem
toho jsou slova sv. Pavla: »jak „krásné jsou nohy zvěstujících
pokoj, zvěstujících dobré věci.: (Rím 10, 15.) Kříž líbali dobro—
volně císař justinian, císař Karel Veliký, Bedřich Rudovous
a jiní. Papež sedí na trůnu na stupních. Kdo se k němu přiblíží
po stupních, má nejblíže nohy papežovy, kdo vidí v papeži zá
stupce Kristova, náměstka božího, jeho svrchovanost, neštítí se
prokázati poctu, která v osobě papežově náleží samému Kristu
a Bohu. jak se mnozí snižují a prokazují přemrštěné pocty
herečkám všelijaké pověsti i mužům bezkarakterníml Nikdo není
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k políbení střevíce papežova nucen, učiní-li kdo tak z piety, proč
se tolik horšiti nad tím?
Přistoupili k papeži největší nevěrci a překvapení jeho zjevem —
padli k jeho nohám a učinili, co dříve za nemožné považovali.
Papežové mají největší zásluhy nejen o udržení pravé víry
křesťanské, ale i o vzdělanost a blaho lidstva. Sami jinověrci
učenciveřejně vzdávají papežství za to chválu. Německý filosof
Herder praví: »Rím se povždy staral o jednotu církve, o čistotu
učení a nikdy bludařům se nepodrobil. Bez papežů byla by se
stala Evropa kořistí despotů, divadlem věčných různic, mongol

skou stepí.:
jan z Můllerů praví: »Bez papežů byli bychom zůstali tím,
čím jsou dosud Turci, barbary.< — Francouzský spisovatel Ancillon
napsal: »Papežství zachránilo Evropu jediné snad úplné sveře
posti; bránilo a překáželo despotismu císařů a zmírnilo nehody
vlády íeudální.<
Protestant Bóhmer napsal: »Celá vzdělanost novější má své
kořeny v křesťanství. Církev katolická nikdy se nesklonila před
násilnictvím mocnářů světských a stála vždy proti každému
barbarismu.<
Francouz Coquerel napsal: »Moc papežská jediná spůsobila,
že desnotismus nevybočil 2 mezi. Tiberius nový stal se nemož
ným. Řím by jej byl zničil.< Protestant angličan Gladstone napsal :
>Po 15. století od prvních tří století pronásledována kráčela římská
katolická církev v čele lidské vzdělanosti; její velikost a vzne
šenost jest jedinou chloubou celého vzdělaného světa.: Protestant
francouzský Guizot napsal: »Kdyby nebylo církve katolické,
celý svět byl by podlehl moci hmotné. Ona jediná prokazovala
vliv ušlechťující a vzdělávající. Ona vyslovila zásadu a při ní
setrvala, že všichni lidé mají přístup ke všem úřadům a důstoj
nostem.< — Leibniz, německý, filosof, napsal: »Chceme-li míti
opět zlatou dobu, musime v Rímě postaviti soudní stolici a pa
peže učiniti přĚdsedou. Řím jediné hájí práva rozumu lidského.c
Pán ježíš slíbil papežství trvání až do skonání světa — proti
největším bouřím nepřátel, proti branám pekelným.
Povinností naší jest, abychom církev sv., papeže, náměstka
Kristova, ctili a poslouchali a ve všech šlechetných snahách pod
porovali, jeho práv hájili a za něj se modlili. Když r. 1888 slavil
blahé paměti sv. Otec Lev XIII. své 50leté kněžské jubileum
a po 5 letech 25leté jubileum biskupské, závodili panovníci všech
říší, katolíci i jinověrci i pohanští mocnáři v prokazování úcty
všudy oblíbenému knížeti církevnímu. Když sv. Otec Pius VI.
byl nucen opustiti sídlo papežské a provázen republikánskými
jezdci blížil se k Toskáně, vybíhal lid z dálí i blízka v cestu
a prosil za požehnání a dával na jevo bolest nad potupou, jíž
se sv. Otci dostalo. Podobně když Pius VII. do Francie byl za
vlečen, prokázal mu lid největší úctu a vděčnost. Nosili papeže
na rukou, prosili za požehnání, líbali mu ruce a nohy i jeho šat
jako nejvzácnější relikvie. jaké úcty požívá nynější sv. Otec, kníže
*
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míru! a jaké teprve bude požívati, až svět se dozví, co vše pro
mír vykonal.
Nejen ctítisv. Otce, ale i podporovatí jest naší svatou po
vinnostíl Musí vydržovati missie mezi pohany, nutné úřady do
mácí, vyslance u cizích vlád, má ohromná vydání a jest odkázán
pouze na almužnu věřících. Podporujeme tím úmysl samého Ježíše
Krista, přispíváme ku rozšíření království božího na zemi a ku
spáse duší lidských. Pán Ježíš bude sám naším odplatitelem.
Konají se během roku sbírky kostelní na missie mezi po
hany; každý haléř jest vítaným a přinese mnohonásobné požehnání.
Dále jest povinností naší, abychom na poslancích svých žá—
dali,- aby se dovolávali práv pro sv. Otce, jež mu byly časem
od nepřátel odňaty, aby vlády všech křesťanských říší se sjedno
tily a nejen úplnou neodvislost ale i církevní majetek v příhodné
příležitosti od nepřátel církve opět vymohly a zajistily.
im většího vlivu bude míti sv. Otec, tím více duší bude
církvi Kristově získáno, tím větší bude sláva naše a jednou tím
větší odměna na věčnosti.
V. Str/t.

Na svátek knížat apoštolských sv. Petra
a Pavla.

Jejich obrácení, činnost a smrt.
Podává lan Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.

»Ty jsi Petr (to jest skála) a na té
skále vzdělám církev svou.:
(Mat. 16, 18.)

Již od nejstarších dob slaví církev sv. po "veškerém světě
dne 29. června svátek knížat apoštolských, sv. Petra a Pavla.
Kdo je sv. Petr? Od Krista Pána jest ustanoven vrchní hlavou
církve, jest skálou a základním kamenem, na němž stavba církve
se pozvedati, od 'něhož neochvějnou pevnost obdržeti má, jest
zástupcem Krista Pána na zemi, jest nadán nejvyšší mocí, plností
všech duševních mocí, jest ustanoven pásti ovečky i beránky.
A kdo je sv. Pavel? Vyvolená nádoba Ježíše Krista ku roz
šiřování evangelia, učitel národů, apoštol světa. Ze všech apoštolů
nejvíce pracoval na vinici Páně, jak sám svědčí: >Pracoval jsem
více než všichni apoštolé; ale nikoli já; nýbrž milost boží ve
mně.: Také sotva který jiný apoštol při svém vznešeném povo—
lání tolik útrap a pronásledování vytrpěl jako sv. Pavel.
Památka obou knížat apoštolských koná se v jeden den,
neboť unemáme je od sebe odlučovati,< praví sv. Lev Veliký,
»poněvadž jejich vyvolení od Boha, jejich práce pro Boha, jejich
konec a nanebevzetí stejné jest.: »Jeden, sv. Petr,: praví sv.
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Augustin, »jest zvláště pastýř církve, druhý, sv. Pavel, učitel
církve. Prvnímu svěřil Bůh klíče moci, druhému klíče vědy.:
Také my nechceme dnes sv. apoštoly od sebe odlučovati;
chceme je dnes oba uctívati, proto chci vám příklad obou k ná
sledování před oči předvésti. Chci to učiniti dle zmíněných slov
sv. papeže Lva a proto předvedu vám příklad sv. knížat apo
štolských :
I. v jejich obrácení,
II. v jejich apoštolské činnosti a
III. v jejich smrti.

Pojednání.
I.

Obrácení obou apoštolů stalo se pohledem, který Ježíš na

ně vrhl.

Sv. Petr nazýval se původně Šimon, toto jméno změnil Pán
Ježíš ve významné jméno Petr, t. j. skála, když ho ustanovil hlavou
církve své.
Hřešil kdysi těžce proti svému Pánu, třikrát ho zapřel a ještě
k tomu křivě přísahal a to právě v době, kde by bylo zmůžilé
vyznání velikou útěchu zarmoucenému srdci Spasitelově spůso—
bilo. Příliš velká důvěra v sebe sama byla příčinou jeho pádu,
bázeň před výsměchem lidí dala k němu podnět. Ale za svůj těžký
hřích činil také tuhé pokání a je vzácným vzorem pro všechny
pravé kajícníky. Milostným pohledem Páně bylo jeho srdce obrá
ceno, »vyšel ven a plakal hořce.: Ale nejednou plakal; po celý
život nepřestal tento pád oplakávati a litovati. ojednou zapřel,
povždy plakal,c dí sv. Augustin, A jako slzy jeho stále se řinuly,
tak vedl neustále tuhý život kajícný. jak dlouho po nanebe
vstoupení Páně žil — a byla to dlouhá leta — hleděl za hřích
svůj dostiučiniti a záliby ježíše Krista si získati svou činností
a trpělivostí, pokorou a sebezáporem, postem a bděním, když
pro jméno Pána Ježíše byl bičován, v žaláři úpěl a na smrt
veden byl.
Vizte zde vzor pravých kajícníků. Zapřeli jste Krista nejen
slovy, ale i špatným životem, a to nejednou, nýbrž častěji než
Petr; hříchy svými spůsobili jste hořké bolesti láskyplnému Srdci
Páně. Nespokojte se polovičním, povrchním pokáním; litujte svých
hříchů srdečně po celý život, byste jich jednou příliš pozdě na
věčnosti nelitovali. Jest také spravedlivo, aby i tělo, jehož údy
hříchu sloužily, přísným pokáním trestáno a v poddanosti vůči
duši udržováno bylo. I když nemůžeme tak přísně se káti jako
sv. Petr, nemáme si přece dáti ujíti tak mnohé příležitosti k menším
skutkům kajícím. Jak často si můžeme dovolenou zábavu ode
příti, v jídle a pití se uskrovniti. Kdo nedovolené konal, musí si
za pokání i dovolené odepříti, míní sv. Řehoř Veliký. Také můžeme
káti se, když trpělivě a s odevzdaností do vůle boží snášíme denní
útrapy, obtíže a námahy, které nám povolání ukládá, utrpení a
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nemoci, které Bůh na nás sesílá. I obrácení sv. Pavla je slavné
pro něho a poučné pro nás. Tento apoštol nazýval se také zprvu
jinak, totiž avel a jako učený fariseus horoval pro zákon ži
dovský a krutě pronásledoval křesťany. Byl podivuhodné 'obrácen
a ihned nejhorlivějším hlasatelem evangelia. Na cestě do Da—
mašku stihla ho milost a učinila z pronásledovatele církve hlasatele
Kristova. Nebeský blesk svrhl ho osleplého k zemi, a když po
kořen na zemi ležel, byl od Krista k apoštolátu povolán, jako
vlk byl poražen, jako beránek povstal. Několik dní na to jest
pokřtěn, a jeho obrácení je dokonáno. Jak podivuhodné obrá
ceníl »Sv. Pavel byl kdysi oslepen, ale slepota jeho byla osvětle
ním celého okršku zemského.: (Sv. Chrysost.) Jeho obrácení bylo
nejen dílem milosti, ale i ovocem jeho spolupůsobení, jak sám
vyznává: Milostí Boží jsem, co jsem . . .- a milost nebyla ve mně
marná. Vizte tu podivuhodnou sílu milosti! Vizte, jak i vy máte
s milostí boží spolupůsobiti. Tím i vy budete vyvolanými nádo
bami, jestliže však někdo milosti boží odpírá a ji od sebe za
puzuje, i Bůh ho opustí a na věky zavrhne. Kéž se vš.chni právě
tak dokonale obrátí jako sv. Pavel. Kéž hříšníci, když se jednou
s Bohem smíří, také vytrvají a opět ve staré hříchy neupadají.
To je pravé obrácení: jako sv. Pavel svléknouti starého člověka
s jeho hříchy a žádostmi a jen nový život milosti vésti.
II.

Co činili sv. apoštolové po svém obrácení? _čím projevili, že
jsou zcela změněni v Duchu sv.? Vizte nyní v apoštolské činnosti
ty, kteří Pána zapřeli a pronásledovali. Pozorujte jejich neúnavnou
činnost na vinici Páně, jejich vřelou horlivost v rozšiřování krá
lovství božího na zemi a pro spasení duší.
Osvícen a povzbuzen Duchem sv. mluvil sv. Petr hned
0 letnicích k lidu tak dojemně, že se dalo tři tisíce pokřtíti.
Brzy na to ještě pět tisíc bylo pokřtěno. Když uvážíme, že působil
jako biskup v Antiochii několik let, v Pontu, Galacij, Kappadocii,
Asii a Bithynii evangelium hlásal a konečně po 25 let jako
biskup Římský pro spasení duší pracoval, můžeme si učiniti
představu, jak mnoho ke cti a slávě boží pracoval, kolik tisíc
lidí Kristu získal a do lůna' církve sv. přijal a pro nebe nadchl.
V pravdě, slavná to činnost apoštolská, kterou si první hlava
církve sv. lásky svého božského Mistra v nejvyšší míře zasloužil.
Ne méně pracoval sv. Pavel. Pán o něm řekl (AA 9, 15.):
»Jest mi vyvolenou nádobou, aby nesl jméno mě před pohany
i krále i syny israelské.< Nikoli pro jednu zemi, nýbrž pro celý
svět byl sv. Pavel vyvolen. Chcete—livěděti, kam až jeho horli
vost sahala, slyšte, co sám praví v listě k Římanům: »Od Jerusa
lema kolem až do Illyrie vše jsem naplnil evangeliem ježíše
Krista.: Tak působil sv. Pavel zvlášte v pohanských provinciích
římské říše, v řecko-římském světě, pro který ho jeho řecké vzdě
lání, římské občanské právo a jeho mezinárodní duch a povaha
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uschopňovala. Jak veliké pole působnosti! Ale Pavel je úplně
ovládal. Můžeme jen sledovati jeho tři apoštolské cesty, které
jsou ve skutcích apoštolských popsány, a čtvrtou a pátou, o nichž
zmínky činí listy svatých, vidíme, že mimo Afriku v římské říši
sotva větší země byla, kde by nebyl Pavel víry hlásal. Stačí jme
novati Jerusalem, Atheny a Rím. které se synedriem (AA 21, l.),
s areopagem (17, 22.), praetoriem (Filip. 1, 13.) a palatinem
(tamtéž 4, 22.) skoro celý tehdejší svět představovaly.
Pravým dobyvatelem světovým v duchovním smyslu a roz
šiřovatelem království Kristova prvního řádu je sv. Pavel.
»Jako před vycházejícími paprsky slunečními temnota se
zapuzuje a divoká zvěř se skrývá a do svých doupat utíká,
loupežníci ustupují, vrahové do brlohů zalézají . . ., jak potom vše
jest jasné a zářící . . ., tak byl tehdy při prvé záři křesťanského
kázání a rozsévání evangelia skrze sv. Pavla blud zapuzen a pravda

na trůn povznesena, popel pak a kouř chrámů a veškeren po
hanský zlozvyk. . . a hanebnosti . .. zmizely jako vosk, který se
horkem rozpouští, a jako stéblo slámy, které plamen sežírá.<
(Sv. Chrysost.)
Kolik pronásledování, trestů žalářních, nebezpečí smrtelných
při své apoštolské činnosti zakusill Sám o tom mluví v listu ke
Korintským, který církev o první neděli po devítníku předčítá.
Ale vše to překonal sv. Pavel vřelou láskou k Bohu, neunavnou
horlivpstí pro spásu lidí.
Cemu se učíme ze slavné apoštolské činnosti sv. Petra a
Pavla? Především poznáváme, jakou cenu má duše naše, a proto
máme horlivě o spasení duše své pracovati. Spasiti duše, to bylo,
k čemu se celá jejich apoštolská činnost vztahovala; by duší pro
nebe získali, nelitovali námahy a obětí. Co činíme, bychom svou
vlastní duši spasiliř Jaké oběti pro to přinášíme? — Kdo jest
o ceně lidské duše správně přesvědčen, nalezne dosti četné pří
ležitosti duše spasiti a tak příklad sv. apoštolů následovati. Máš
děti, služebné, příbuzné, přátele, známé, jak bohaté pole působ
nosti se ti tu otvírá, bys duše Kristu získal slovem, radou,
modlitbou a zvláště dobrým příkladem. K tomu nás vybízí slavná
apoštolská činnost sv. Petra a Pavla.
III.

Knížata apoštolská zakončila na činy bohatý, slavný život
i čestnou smrtí. Za panování císaře římského Nerona, který
křesťany co nejkrutějí pronásledoval, dosáhli oba koruny mučed
nické v týž den, téhož roku, v témž městě Rímě. »Slavná knížata
země, jak se vzájemně v životě milovali, ani ve smrti se od sebe
neodloučili,< pěje dnes církev sv. Sv. Petr byl ukřižován; zajisté
to bylo veliké vyznamenání, že první zástupce Pána Ježíše na
zemi směl touže smrtí zemříti jako jeho Mistr. Z pokory si přál,
aby byl ukřižován hlavou dolů, a tak se také stalo. Sv. Pavel
byl jako římský občan stat. Jak slavná to smrt. Jestliže oslavu
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jeme ty, kteří pro císaře a vlast zemřeli, jaké úcty a vyzname
nání zasluhují teprve ti, kteří pro Krista, krále králů, a pro jeho
království rádi mučednickou smrt podstupují. Kristus sám blaho
slaví ty, »kteří protivenství trpí pro spravedlnostc; tím více
blahoslaviti máme sv. apoštoly, kteří nejen po dlouhá leta pro
víru a Spravedlnost všechno možné protivenství vytrpěli, nýbrž
i to nejdražší, život svůj, ochotně obětovali. Mučednická smrt
sv. Petra a Pavla jest ještě dále pozoruhodná pro město, ve
kterém zemřeli. Zemřelit v Římě, který byl tehdy sídlem nej
mocnějších císařů, hlavní město celého tehdejšího světa, který
od té doby se stal sídlem nástupců sv. Petra a tím středištěm
celého světa. A jaké úcty a vyznamenání dostalo se sv. Petru
a Pavlu po jejich smrti! Jim ke cti konají se každoročně zvláštní
svátky, při každé mši sv. několikráte výslovně se jmenují, jim
ke cti vystavěny byly četné chrámy, jako i chrám náš, kde dnes
pout konáme, zvláště v Římě jsou nádherné jejich chrámy. Nesčetní
křesťané putovali a putují k jejich hrobům do Říma. Tak se jim
v celém křesťanském světě vysoké pocty vzdávají, a kdo vylíčí
teprve jejich blaženost, které v nebi požívají?
Nás neočekává snad mučednická smrt, ale neschází nám
příležitosti, bychom o své víře svědectví vydávali a tak si zásluh
nekrvavého mučednictví získali. Zijeme v době, která jest Kristu
nepřátelská, která víru, bázeň boží a ctnost pronásleduje. Zmužilé
vyznání víry přináší katolíkům také nenávist a posměch, ano
i pronásledování. Ale stojme jen pevně k Bohu a ke Kristu, když
pro něho, pro spravedlnost protivenství trpíme, také jednou od
platu věčnou za to dostaneme a pronásledovatelé naši zahanbeni
budou před celým světem.
Proto upevněme opět dnes svou víru a konejme stále věrně
své náboženské povinnosti. I když se nám posmívají a nás pro
následují, máme přece útěchu dobrého svědomí, pokoj s Bohem,
křerý převyšuje veškeren pojem. Při smrti své budeme potom
se sv. Pavlem moci řiCi: »Dobrý boj jsem bojoval, běh dokonal,
víru zachoval. Naposledy složena jest rni koruna spravedlnosti,
kterouž mi dá v onen den Pán, spravedlivý soudce: (II. Tim. 4,
7, 8). Po smrti pak přijati budeme do ráje, do něhož již sv. Pavel
za života na několik okamžiků vzat byl; sv. Petr, kterému jsou
klíče království nebeského svěřeny, otevře nám zlaté brány ne
beské a uvede nás do blaženosti věčné. Amen.

Na podílku
nejlépe se\hodí „SLOVA PRAVDY“(Vyšehrad č. Sl.), které roz'
prodává za cenu 1 hal. kus při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.

—505—

Na neděli třetí _po sv. Duchu.
Napsal dr. Karel L. Řehák.

O neskonalém slitování božského Srdce Páně oproti
hrísníkům.

1. Slavili jsme minulý pátek památku božského Srdce Páně,
a jsme posud v oktavě této slavnosti. Zaslibovali jsme se před
vystavěnou nejsvětější Svátostí tomu sídlu neskonalé lásky Boha
Všemohoucího k nám ubohým lidem, a připomínali si při litanii
všecku tu moc, moudrost, dobrotivost i lásku božského Srdce Páně
]: nám, prosíce za slitování, bez něhož by nikdo z nás hříšných
života věčného nedošel. Ba právě toto nevystihlé slitování bož
ského Srdce Páně jest nejutěšenější vlastností jeho pro nás, kteří
jsme všichni více méně hříšní, a tudíž i slitování potřební.
Ale ku podivul že právě tato vlastnost Páně měla poha—
něna býti od fariseů i zákonníků. Nebo ti vidouce, že publikáni
a hříšníci k Pánu Ježíši přicházejí, aby ho slyšeli, a o pravé cestě
ku spasení od něho se dověděli, za zlé mu to měli, reptajíce
a řkouce: »Tento přijímá hříšníky, a (docela i) jí s nimilc
za
jisté, spravedlnost pravá má slitování s chybujícími, a hledí je
Bohu a spáse získati; spravedlnost ale nepravá, domnělá, pokry
tecká nezná slitování, leč odsuzování, jak je patrno z jednání
fariseů.
Aby tedy Pán Ježíš tuto lichou farisejskou spravedlnost po
káral, a pravý způsob chování se k chybujícím naznačil, jak on
sám jednáním svým vlastním ho ukazoval, vyprávěl obě podo
benství, jež jsem právě ze svatého evangelia přečetl; a sice:
a) o ovci ztracené, a
b) o penízi ztraceném.
]aký že jest smysl podobenství těchto?
2. Pán Ježíš porovnává hříšníka ku ovci ztracené, a sebe sa
mého ku pastýři, jenž ovci ztracenou hledá, až ji nalezne. Sám
o sobě dí: »Syn člověka přišel hledat a spasit, co bylo zahy
nuloc (Luk. 19, 10. 16); :já jsem pastýř dobrý, i život svůj
dávám za ovce své. A jiné (ještě) ovce mám, kteréž nejsou
(z mého) ovčince; i ty musím přivésti a hlas můj slyšeti budou:
(Jan 10, 14. 16).
O své nevýslovné lásce a slitovnosti ku hříšným lidem vy—

pravuje Spasitel i v druhém podobenství o ztraceném penízi. Pe
níze, jež za času jeho ve vlasti jeho pozemské v oběhu byly,
měly obraz i nápis císařův. Ale i duše lidská každá má v sobě
vtisknutý obraz, ne císaře, ale samého Boha. Nebo prve nežli
stvořil Bůh prvního člověka, řekl: »Učiňmež člověka k obrazu
a podobenství svému !. (I. Mojž. 1, 26.) I dal mu rozum i svo
bodnou vůli a učinil duši jeho nesmrtelnou, tak aby navždy žila,
jako i on sám. Pán Ježíš přirovnává sebe ku ženě, jež peníz
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ztracený s největší pílí hledá, a pak z nalezeného velice se ra
duje. I doznává tak, že i on sám s největším úsilím duše ztra
cené hledá a z nalezených velice se raduje.
Avšak Spasitel užil v dalším vypravování o svém nesko
nalém slitování ještě jednoho podobenství, a sice o synu marno
tratném. V tom přirovnává hříšníka synu nezdárnému, jenž
promrhal celý svůj podíl ze statků bohatého otce svého, živ jsa
prostopášně, až posléze nouzí dohnán přijal místo pastýře vepřů.
Při službě své ale pak tolik bídy zkoušel, že nemohl se nasytiti
ani tím, co bylo pokrmem vepřů. Teprve touto hroznou bídou
poučen, poznal, jak velice se byl proti dobrému otci provinil,
a ustanovil se na tom, k němu se vrátiti, ho odprositi, a za službu
u něho prositi. Když pak ho otec zdaleka přicházejícího spatřil,
milosrdenstvím hnut, sám jemu šel vstříc, úplně na milost ho
přijal, ba i hostinu na počest šťastného návratu jeho vystrojil.
A tak činí Spasitel. Dopouští na hříšníka utrpení, aby on se
v hřlších poznal; a když se tak stalo, sám milostmi svými při
chází mu vstříc, aby mu návrat usnadnil; ano i hostinu mu strojí
v nejsvětější Svátosti oltářní.
3. I jest stav těch, s nimiž Spasitel hříšníky porovnává, věru
neutěšený!
Zivot ovce ztracené jest nejsmutnější; nebo nemá vůdce, nemá
ochrany, nemá společnosti, vystavena jest loupeži, zavraždění od
lidí zlých, roztrhání od zvěře dravé. vydána jest vší nepohodě
počasí, a jde jisté záhubě vstříc. A podobně i hříšník, když se
odcizil Bohu a nebi, propadá všem nepřátelům duše, bloudí po
poušti světa, vystaven jest bez ochrany všem bouřím náruživostí
i pokušení, a může každé chvíle ztratit i život těla a upadnouti
do propasti pekla. Bez pomoci nenalezne ovčince ani pastýře.
Podobně peníz ztracený jest bez ceny, bez užitku, pokud
leží v prachu země. A. rovněž i hříšník nemá ceny pro nebe.
Všechny jeho, jinak dobré skutky, nemají ceny před Bohem,
pokud on sám v hříchu trvá -; ale skutky jeho jsou mrtvé.
Syn marnotratný, jakožto tvor rozumný, ve svém hříchu byl
nejhůře na tom, pokud nepoznal bídy své duchovní, a nepočal
vzdychati po společnosti dítek Otce svého. Vydán byl bouřím
svých hříšných žádostí; měl společnost se spustlými lidmi;
a pachtě se po smyslných radovánkách, ani těmi 'nasytiti se ne
mohl, an pásl vepře, a nemohl se nasytiti při nich! Č) kéž' by
každý marnotratný syn poznal duchovní bídu svou, a navrátil se
záhy v náručí slitovného pastýře duše své!
4. Těmito třemi obrazy hříšníků, ztracenou ovcí, ztraceným
penízem a ztraceným synem znázorněni čili vypodobeni jsou ale
také různé druhy hříšníků.
Ovce jest zvíře bez rozumu, jde jen za svým pokrmem a
nápojem, snadno se ztrácí na pastvě, a pak nemůže nalézti cesty
zpět. Nepřijde-li pro ni pastýř, zahyne. Ovci se podobají ti
hříšníci, kteří nedbají víry v Boha, ani hlasu svého svědomí, ani
rozvahy rozumu, ale jako ta nerozumná němá tvář jen o to péči
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mají, aby dobře jedli, pili, se bavili a dle převrácených žádosti
svých žili.

Neujme-li se jich nebeský Pastýř zvláštním spůsobem, oni
cesty k nebi nenajdou, ale v žádostech svých zhynou.
Peníz jest z kovu, nemá tedy života, nemá citu, nemá ro
zumu, a ztrácí se jen z nedbalosti nebo zloby lidí. A peníz ta
kový podobá se oněm nešťastníkům, kteří byli zanedbání již ve
svém mládí od nehodných rodičů, učitelů, vychovatelů, pokud
ještě nedovedli rozeznávati dobré od zlého. l přivykli dle zkažené
přirozenosti lidské spíše zlému, a jednou mu uvyknuvše, pak
v něm trvají idále, když snad se jimi poučení dostalo. Zahynou
bez zvláštní milosti slitovníka nebeského.
Marnotratný syn ale vědomě i dobrovolně otce opustil, statek
jeho zmrhal, a do nesmírné bídy upadl. A ten jest obrazem těch
lidí jinak vzdělaných, kteří ve své pýše Bohem, Otcem svým po
hrdli, aby mohli jen žíti dle převrácených žádostí svých; Boha
samého v pošetilosti své až i popírají, ač se skutky jeho všude
se setkáváme, pohlížíme-li k bání nebes, anebo do prachu země,
od tvora nejvyššího k nejnižšímul Ne bez příčiny pěje žalmista
Páně: »Blázen pravil v srdci svém: není Bohalc Nebude-li jich
Bůh hledati, jsou ztracenými.
5. Kdo že zasluhuje ale více politování, nežli hříšníci, kteří
ani na světě pravého štěstí nedocházejí, poněvadž ono bez Boha
není možným ; a kteří i neštěstí neskonalému po smrti jdou vstříc?
A hle! fariseové a zákonníci ve své nepravé, domnělé spra
vedlnosti výčitky činili přelitostivému Spasiteli, že on maje útrpnost
s bídou hříšníků, přijímal je u sebe, poučoval je, a na získání
důvěry jich, až i s nimi stoloval!
V nebi radost jest nad hříšníkem pokání činícím; Otec neo
beský plesá, když syn, jenž mrtev byl pro nebe, kajícně se vrací.
O nechtějme býti necitelnými farisey a zlovolnými zákonníky,
kteří bližní své v hříších ponechávají; ale kdo jsi otcem, matkou,
pěstounem, a máš svěřené duše, ochraňuj jejich nevinnost, utvrzuj
jich v ctnosti, zamezuj iim příležitosti ku hříchu, a jednej tak dle
příkladu neskonale slitovného Srdce Páně! Pak i na tobě se Splní
v hodině poslední přípověd prorokova, že vkdo v Boha doufá, za
hanben nebude na věky.: Amen.

Neděle třetí, po sv. Duchu.
(Božského Srdce Páně. — Navštívení Panny Marie.)
Milosrdenství boží.
»on přijímá hříšníkyc. (Luk. 15, s.)

Jakou radostí musi naplniti dnešní evangelium všecky, kdo
se ve hříchu nalézají ! Farisové vyčítají Pánu ježíši: »Hle, co při
jímá hříšníky, jí s nimi a obcuje s nimi,: a právě tato výčitka
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jest pro všecky hříšníky pramenem nejsladšího pokoje a útěchy.
Ježíš přijímá hříšníky. Jaká to nebeská útěcha pro všecky, kteří
byli tak nešťastni, že do hříchu upadli! Kdyby se nám té útěchy
nebylo dostalo, v jakém zoufalství a nepokoji by se nalézali všichni,
kteří těžce zhřešili!
Pán Ježíš přijímá hříšníkya jak něžně a láskyplně ! Celé dnešní
evangelium nám znázorňuje jasnými obrazy obdivuhodné milosr
denství boží. Každý list Písma sv. líčí nám nevystihlé toto milo
srdenství ve Starém zákoně, jež dostoupilo takořka svého vrchole,
že na kříži za nás vykrvácelo do poslední krůpěje krve v Zákoně
novém. O milosrdenství božím chci dnes promluviti a sice odkud
ho poznáváme, a kdo se může z něho radovati. —

Pojednání.
1. Kdykoli vzpomínáme na jakékoli slitování boží, musíme
plni vděčnosti zvolati s královským pěvcem, žalmistou Davidem:
»Dobrořeč, duše má, Hospodinu a všecko, co ve mně jest, jménu
svatému jeho. Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nezapomínej
na všecka dobrodiní jeho, kterýž milostiv jest všem nepravostem
tvým, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé, kterýž vysvobozuje
od zahynutí život tvůj, kterýž tě korunuje milosrdenstvím a slito
vánímc. (102, 1—4.) — Pohledněte jen do kolébky dějin lidstva,
na naše prarodiče v ráji. Zhřešili pýchou, neposlušnosti a vzpourou
proti nejvyššímu Pánu a dárci všeho dobra, ač věděli, jak trestá
Bůh hřích, že'neušetřil ani andělů a na věky je zavrhl do tem
nostíahrůz věčných. Spravedlnost boží nešetřila ani prvních lidí,
vyhnala je z ráje a vydala mnohým trestům časným. Milosrdenství
boží však slitovalo se nad nimi, zaslíbilo Vykupitele, který na—
praví, co bylo pokaženo, ukáže lidem, jak se má Bohu sloužiti,
jak pracně království božího si dobývati; dalo jim času, aby za
hříchy své činili pokání.
Když pak lidstvo se rozmnožilo a v bujnosti odcizilo se Bohu,
sloužilo chtíčům nezřízeným,zželelo se Bohu, jak praví Písmo sv.,
že vůbec člověka stvořil,že nehoden je dobroty boží. Spravedlnost
boží ustanovila, aby byl vyhlazen s povrchu země. Milosrdenství
boží však skrze Noema spravedlivého napomíná lid ku pokání,
čeká přes sto let, aby lid před záhubou se zachránil; ale vše bylo
marné.
Když národ israelský byl v Egyptě hrozně utiskován, poslal
Bůh Mojžíše, aby národ vyveel odtud do země zaslíbené. Jak
tvrdošíjně počínal si Farao, stavěl se proti vůli boží. Spravedlnost
boží mohla ho ztrestati okamžitě; milosrdenství však různými
tresty přiváděla zaslepeného ku poznání, že všechen odpor jest
marným, proti Bohu že nejmocnější člověk jest pouhým listem,
který padá se stromu a vítr odnáší, kam mu libo. — ]ak veliká
je shovívavost boží, jak nevystihlé milosrdenství! — Ale toto uka
zuje se ještě v krásnějším světle.
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Bůh nečeká pouze, ale vychází vstříc a hledá zbloudilého
člověka. Podobá se dobrému pastýři, který zanechává devadesát
devět ovcí a hledá jedinou, která se ztratila a neustává, dokud
ji nenalezne. Vystupuje na nejvyšší hory, sestupuje do nejhlubších
údolí, prochází houštinami lesními, volá, dává různá znamení, aby
ovečka poznala dobrého pána, ruče se vrátila a zachránila před
zkázou. — Milosrdenství boží podobá se chudé ženě, jejíž celé
jmění záleží v deseti haléřích, z _nichž právě jeden ztratila; a co
činí? Rozsvěcuje svíci, hledá pilně ve všech koutech, prohledává
celý dům a neustává, dokud ztraceného peníze nenalezne.
A jako dobrý pastýř na všech cestách hledá ztracenou ovečku,
tak na různých cestách hledá Bůh milosrdný každého hříšníka.
Hříchem odtrhl se člověk od svého dobrého“ pastýře, nejvýš
dobrotivého Boha. A co činí Bůh? Ne ku svému prospěchu, ale
ku spáse člověka nadchází nešťastnému, aby ho zachránil. Nej
prve mluví k němu hlasem svědomí: 'Co jsi to učinilřc Hlas ten
ozývá se častěji a důtklivěji. Běda, kdo hlasu nedbá a ve zlobě
se zatvrzuje. Bůh pronásleduje člověka hříšného nepokojem, že
leká se lidí, bojí se i vlastního stínu; a kdyby člověk hleděl ne
pokoje jakkoliv se zbaviti, nepodaří se mu to nikdy. Bůh volá
dále hlasem kazatele, příklady zbožných křesťanů,dobrou knihou,
neštěstím, smrtí přátel, nenadálou smrtí bezbožných, dojemnými
slavnostmi a bohoslužbami, hlasem zvonů, výstrahami dobrých
lidi, různými úkazy přírodními, povodní, požáry, válkou, neúrodou
atd. Cesty boží jsou nevyzpytatelny a tak i volání milosrdenství
božího.
Nejkrásněji se však ukazuje milosrdenství boží v přijímání
hříšníka na milost. Dobrý pastýř nalezna ovci béře ji na ramena
svá a pospíchá ku svému stádu a doma svolává sousedy a známé,
aby se s ním radovali. jak něžně jednal s hříšníky Pán Ježíš,
dokud byl zde na zemi.
K jeho nohám vrhá se plačící Magdalena, kterou svět po—
hrdal, fariseové poukazují na ni, šeptají si,že by ji měl Pán Ježíš
od sebe odstrčiti. A Syn boží ve svém milosrdenství, znaje její
lítost a bolest i upřímnou vůli se polepšiti, odpouští jí hříchy.
Zacheus, vrchní celní, byl u světa považován za nešlechet
níka, který se obohatil cizím a nespravedlivým jměním. Zacheus
touží po Pánu ježíši a Pán ježíš jde k němu, aby mu oznámil,
že se spasení dostalo jemu a odpuštění. — Přivádějí cizoložnici
k Pánu ježíši, jež měla býti ukamenována. Pán ježíš propouští ji,
znaje všecky okolnosti a lítost její a záludnost nepřátel: :jdi a
nehřeš více! < Samého ]idáše, zrádce, šetřil Pán ježíš do poslední
chvíle, aby ho zachránil.
Milosrdenství boží znázornil Pán ježíš v podobenství o marno
tratném synu, o fíkovém stromu, který už dlouho ovoce nepři
nášel a měl býti vykopán a 'na oheň uvržen, v podobenství o mi
losrdném Samaritánu. Sám milosrdenství viditelně prokazoval. Ale
to vše nestačilo ještě milosrdenství božímu Nestačilo, že sebe
sama za nás obětoval a své nejsvětější Srdce milosrdenství plné
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za nás do poslední krůpěje vykrváceti nechal, aby nám ošklivost
hříchu a hrozné tresty věčné důrazně připomenul, ale zanechal
nám tu na světě nejsvětější Matku svou, Matku milosrdenství, aby
nikdo, kdo u ní bude se ucházeti o pomoc, nebyl opuštěn. A Panna
Maria, kterou Bůh učinil matkou vtěleného milosrdenství, pocho
pila svou úlohu v plné míře, prokazujíc milosrdenství a vyprošujíc
každému, byť se již nalézal nad propastí zoufalství a záhuby věčné.
Proto volá sv. Anselm v nadšení: »Bůh náš jest vskutku
naším milosrdenstvím a ty, Maria, jsi téhož Pána našeho opravdová
matka. Jestliže ty, Matka boží a tím i skutečně Matka milosr
denství a milosti, jestliže ty nám odepřeš milosrdenství, jehož jsi
se tak přepodivně stala Matkou, co učiníme, až týž Syn tvůj při
jde, aby všecky soudil soudem rovným? Přispěj nám tedy, Paní
nejmilostivější.< Největší zatvrzelci, kteří byli již ztraceni a o Bohu
v zaslepenosti slyšeti nechtěli, byli na přímluvu Panny Marie,
Matky milosrdenství, zachráněni, že se poznali a v slzách pokání
činili. »Nikdy mi neodporoval hříšník, říkával blahoslavený Ludvík
Grignion, missionář, šel-li jsem proti němu svým růžencemc. Uctí
vejme vděčně nejsvětější Srdce Páně a přemilostné Srdce Panny
Marie a poznáme i na sobě velikost milosrdenství božího.
'
2. Milosrdenství božího se nám dostává ne, abychom ho zne
užívali, na ně se spoléhali a dle libosti hřešili, ale abychom se
hříchu báli jako největšího neštěstí a když ze slabosti zhřešili, ne
zoufali, nýbrž ku prameni milosrdenství se obrátili. Bůh nebývá
posmíván.
Dostane-li se nám milosrdenství jednou, nemáme jistoty, že
se nám ho dostane po druhé. Milosrdenství si musíme zasloužiti,
s milostí pomáhající spolupůsobiti. Hřích zaslepuje, otupuje rovněž
člověka.

Pyšným se milosti nedostane. Spravedlnost boží musí býti
vykonána na tom, kdo sám vlastní vinou se stal nehodným milosr
denství, kdo přerušil všechen styk s Bohem, se svým Spasitelem,
s Matkou boží a spoléhá pouze na své síly a pošetilé náhledy.
Zhřešili pýchou andělé mnozí a Bůh svrhl je na věky do
propastí; zhřešilo lidstvo za dob Noemových. setrvalo ve zlobě
a Bůh vyhladil je potopou; zhřešili obyvatelé Sodomy a Gomorhy
a Bůh ztrestal je ohněm a zničil; zhřešil národ israelský zřeknuv
se Spasitele a hroznou smrtí ho odstraniv — a Bůh vyvrátil je—
jich chloubu, město Jerusalem a rozptýlil zbytky obyvatel do ce
lého světa. Dnes rouhají se mnozí, setrvávají tvrdošíjně ve hříchu
a Bůh připravuje jim — peklo. Ani se nenadějí a hněv boží
stihne jich.
jediné, kdo včas se zachrání lítostí, pokáním, polepšením a
nápravou pohoršení, kdo včas se obrátí k Matce milosrdenství a
dovolává se slitování, bývá také zachráněn.
Srdce Ukřižovaného žije a stále bije pro své nepřátele: »Otče,
odpust jim, oni nevědí, co činía. Odpouští vrahům, kteří hříchy
ho opět na kříž přibíjeli. Srdce Ukřižovaného Krista otvírá se
stále pro všecky, kteří jsou s ním ukřižování, kteří trpí za své
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viny, jakmile se poznávají a dovolávají se milosrdenství, volá
k nim: >]eště dnes budeš se mnou v ráji:. Srdce ležíšovo bije
stále pro své nejmilejší na zemi a volá: »Hle, syn tvůj, hle, matka
tvác. Srdce Ježíšovo bije za všecky, kteří dosud nejsou vykou
peni a ovoce vykoupení nezakusili; »žíznímc, volá k nim, toužím
po spáse vaší, po štěstí vašem.
Srdce Ježíšovo bije stále za všecky, kdo jsou vykoupení a
v milosti se nalézají, a volá k nim: »Dokonáno jeste, aby upa
matovalo na vážnou pravdu: »Kdo setrvá do konce, spasen budet.
Srdce ježíšovo pro hříchy opuštěné od nebeského Otce, aby za
dostiučinění bylo plné a lidé poznali hrůzu a velikost hříchu, volá
konečně: »Otče, v ruce tvé odevzdávám duši svou'c, aby nás na
učilo umírati, když jsme celý život dříve zasvětili Bohuapokáním
za sebe a za jiné.
Když r. 1906 nastalo v San Francisku v Americe ohromné zemětře
sení a domky padaly jakoby z karet byly postaveny, stál ještě klášter
sester božského Srdce Páně neporušen. Bylo tu 22 sester, jež
měly na starosti výchovu dítek. Když lidé za rachotu domů vy
bíhali zděšeně na ulici, utekly se sestry do kaple klášterní a litanií
k božskému Srdci Páně dovolávaly se ochrany a pomoci. Venku na
ulici volal lid zoufale, vše bylo jako v jednom ohni, kláštera se
všech stran ohněm zastíněného — nebylo ani viděti. Každý se
domníval, že jest bud' spálen nebovssutinách jako všecka ostatní
obydlí a všichni jeho obyvatelé, řeholní sestry s představenou,
že jsou dávno již mrtvolami. Jaké bylo překvapení, když vítr se
utišil, plameny vyhasly a klášter stál neporušen, ba ani jediné okno
nebylo porušeno. -_-—Ikolem nás zuří požár a zemětřesení hříchů
a vášní lidských. Štasten, kdo se včas obrátí k tomu, odkud jistá
záchrana přichází, k božskému Srdci Páně, k božskému milosr
denství. Zatím co jiní ve zmatku hynou a umírají, zůstává ctitel
nejsvětějšiho Srdce Páně bez úhony.
Uctívejme často a denně Srdce Páně a Panny Marie, a do
stane se nám milostí, jež Pán Ježíš skrze blahoslavenou Marii
Marketu Alacoque ctitelům přislíbil: potřebných milostí každému
stavu, pokoj rodinám, útěchu v protivenství, požehnání ve všech
podnicích, hříšní dojdou milosrdenství, vlažní naplnění budou hor
livostí, h0rliví stanou se dokonalými ; jména ctitelů zapsána budou
v božském Srdci Páně a nikdy nevymizí z něho; kněžím dostane
se daru, že pohnou i nejzarytějšími hříšníky; všem bude nejsvě—
tější Srdce útočištěm zvláště pakv hodince smrti nejbezpečnějším.
V. M. Vat/zal.
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Na slavnost Navštívení Panny Marie.
Maria Panna znamení pravověrnosti.
Mluvil jsem o svátku sv. Petra a Pavla o církvi sv., že právě
pronásledování církve jest znamením, ze jest církev z Boha a ne
dílo lidí.
Dnes jest památka Navštívení Panny Marie. Evangelium vy
práví nám sedmou neděli po sv. Duchu o falešných prorocích,
kteří se do ovčího rouna zahalují, aby tím více klamali. Tak
jako pravověrný katolík církve sv. učení má za pravdu boží, tak
opět úcta Marie Panny jest význačným a velice spolehlivým
znamením pravověrnosti. Kdo jest vpravdě Kristův, také ctí Marii
Pannu. Dle toho, jak kdo soudí o Marii Panně poznáte proroka
pravého od proroka falešného.
'
Kdo nectí a nehlásá čest Marie Panny, nemá známku pravo
věrnosti.

Pojednání.
Známo vám, že Bůh způsobil mnohé podivné věci, aby ukázal
vůli svou a jí potvrdil zázraky.
Tak když posílal Hospodin proroky své a muže vyvolené
ku lidu na svědectví jim podivné věci způsobil. Otevřete-li kde
koliv biblický dějepis, všude Bůh činí na svědectví poslanců svých
zázraky. Tak Mojžíšovi, Eliášovi a všem ostatním.
Když pak se měl Syn boží vtěliti, tu učinil Bůh, co proro
koval Isaiáš: »Aj, Panna počne a porodí Syna a jméno jeho
bude Emanuel: Bůh s námia.
V tom jest právě ono Bohem dané znamení, že Panna
Maria panenství neposkvrněné spojila s mateřstvím slavným při
činěním Ducha sv. Toť jest onen veliký div, kterýž má nám
sloužiti za důkaz pravdy.
Když Gedeon, muž vesnický v lidu israelském, čistil obilí
na humně svém, anděl Páně oznámil mu, že skrze rameno jeho
vyvede lid israelský z rukou Madianských, kteří utlačovali isra
elské. Byl pak Gedeon člověk nepatrný a prostinký, vynikající
toliko důvěrou v Boha. I chtěl se přesvědčiti je-li vidění, které
se jemu dostalo od Boha či ne. Gedeon modlil se a prosil:
>]estliže vysvobodíš skrze _ruku mou Israele, jakož jsi mluvil,
položím toto rouno vlny na humně; bude-li rosa toliko na rouně
a, na veškeré zemi sucho, viděti budu, že vysvobodíš skrze ruku
mou Israele, jakož jsi mluvil. I stalo se tak a vyždímal Gedeon
rouno ovčí a naplnil nádobu vodou, kdežto vůkol sucho bylo.
'I nechtěl ještě Gedeon věřiti, že by andělské to bylo poselství,
a modlil se znova: »Nehněvej se prchlivost tvá na mne, jestliže
ještě jednou zkusím, hledaje znamení na rouně. Prosím, at jest
samo rouno suché a všecka země mokrác. I učinil Bůh noci té,
jakož byl Gedeon žádal, i bylo ráno rouno suché a rosa po vší
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zemi. Tak měl Gedeon býti přesvědčen, že anděl boží poselství
činil jemu.
Tak i Marii Panně anděl Páně znamení svého poselství
učinil, a ona panenství nezrušivši, matkou se stala, tot důkaz ne
beský o andělském poselství. Proto, kdo o Panně Marii nevěří —
nemůže věřiti ani v Božství Pána ]ežíše. Akdo ctí Pána Ježíše —
musí ctíti a uctívati Pannu Marii. „Který člověk by jinak učil, již
tím se prozrazuje, že není prorok pravý, ale lživý ——
vlk v rouše
beránčím. Podle tohoto článku o Marii Panně poznáte, jak da
lece jest kdo pravověrný křesťan.
Co soudíte o tom, ctíme-li my katoličtí křesťané Pannu Marii
proti vůli boží? My činíme to, co činí andělé, a co činí andělé
boží z vůle boží. To nemůže býti chybou, tím méně hříchem.
Poslyšme. Několikráte do roka se čte evangelium: »Poslán byl
anděl Gabriel od Boha do Nazareta k Panně, jejíž jméno Maria
a všed k ní anděl řekl: Zdráva Maria . . .( Tedy andel Páně od
. Boha poslaný Pannu Marii pozdravil a nazval ji milosti plnou ——
jest tedy chybou, když my, katoličtí křesťané, Marii Pannu ctíme,
ji pozdravujeme těmitéž slovy, kterými anděl z vůle boží ji po
zdravil? Není chybou, nebo zde by byl chybil anděl, konající
vůli boží. Proto jest to vůle'boží, abychom Marii Pannu ctili,
a kdo ji nectí, není pravověrný.
A dnešní evangelium sváteční zase nám dává na rozum, že
jest naší krásnou povinností ctíti Marii Pannu, když Panna Maria
s chvátáním odešla přes hory do města ]udova, aby navštívila
tetu svou, sv. Alžbětu, tu Alžběta naplněna jsouc Duchem sv.
(praví Písmo sv.) volala: »Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný
plod života tvého<. Kdo sv. Alžbětě toto uvítání do mysle vložil?
Písmo sv. samo praví, že Duch sv., který jí byl Osvítil. A tak
my, katoličtí křesťané, uctíváme-li Marii Pannu, činíme totéž, co
činil anděl boží a co činila sv. Alžběta, Duchem sv. osvícená.
My říkáme tatáž slova po ní: »Požehnaná . . .c
Důkaz to nový, že ctíti Marii Pannu není proti víře, ale že
jest to vůle boží. Anděl i sv. Alžběta, Duchem sv. osvícená, nám
jsou vtom příkladem. Kdo nectí Marii Pannu, není pravověrným.
Toho důkazy máme v Písmě sv. také. Když Pán Bůh prv—
nímu člověku slíbil Vykupitele, který chybu jeho, ke které ho
ďábel svedl napraví, řekl ďáblu: »Nepřátelství položím mezi
tebou a ženou — a ona potře hlavu tvou a ty budeš úklady
strojiti patě její.< Zde výslovně praví Pán Bůh, že bude mezi
-ďáblem a ženou (Panna Maria) nepřátelství a proto kdo nectí
Pannu Marii, jest na straně ďáblové, a kdo ctí Marii Pannu, jest
na straně boží.
Ten, kdo chce ze sebe dělati křesťana, ale nectíti Pannu
Marii, ten se podobá obyvatelům v Betlemě. Betlemští také oče
kávali, že se má naroditi každé chvíle slíbený a od proroků
oznamovaný Vykupitel, ale když Panna Maria přišla do Betlema,
aby se dala zapsati při sčítání lidu v domovské své obci z poko
lení Judova, tu betlemští pro Marii Pannu neměli jiného místa
Rádce duchovní.
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než chlév za městem. Tak jsou rozličné bludařské sekty, které se
také nazývají křesťany, ale pro Marii Pannu žádné úcty nemají,
pro tu Marii Pannu, kterou pozdravil Anděl Páně, kterou žehnaía
Alžběta Duchem sv. osvícená, proto nejsou pravověrnými kře
sťany ti, kteří nectí Rodičku boží, Matku Páně.
Proto shledáváte v životě všech pravověrných, že byli vrou
cími ctitely Panny Marie, a mezi světci nalézáte miláčky Matky
boží. Bez úcty k Panně Marii nelze křesťanům dospívati k do
konalostem v pravdě křesťanským.
Národové a osoby vznešené i jednoduché, jakoby mezi
sebou závodili v uctívání Matky Páně. jděte dvě neb tři hodiny
cesty, zdaliž nenajdete všude aspoň dosti malou památku, která
má nás kolemjdoucí připamatovati na slávu a moc Marie Panny,
abychom i my byli jejími c_titely. (_Ielá království

dala se pod

ochranu její, tak i naše království Ceské. Matce boží dáno pod
ochranu království Uherské a Francie ji jako matku svou ctí;
Portugalsko zavedlo v sobotu půst na úctu Panny Marie. Vla—
dimír Hrozný nosil obraz její na svém štítě, dóžové benátští ne
dávali se jinak malovati leč klečíce před Marií Pannou. Rakousko
dáno od císaře Ferdinanda III. pod ochranu Matce boží, Anglie
před svým odpadem nazývala se věnem Marie Panny. Tak bychom
mohli stopovati všecky katolické národy pravověrné v jich úctě
ku Matce Boží.



Tak můžete i vy rozeznati každého pravověrce od bludaře,
proroka Kristova od lžiproroka, podle toho jak soudí o Matce boží.
Na konec dám příklad ze života sv. Františka Xaverského.
Ten hlásal evangelium v ]apanu, jak jsem při křesťanském cvi
čení kdysi vykládal. Po smrti jeho při různém pronásledování
vyhynovala křesťanská víra v ]apanu. Ale jako réva i po létech
se ještě ukazuje tam, kde byla pěštována, tak i s Věrou svatou.
Když znova v minulém století přišli missionáři do japanu, báli se
k nim domorodci přiblížiti pro strach před lidmi a zejména před
vládou. Později dali se s nimi do řeči, aby poznali jich učení.
Tu jim předkládali domorodci některé otázky, aby věděli srov
nává-li se učení jejich s učením sv. Františka Xaverského, který
tam evangelium hlásal i na pronásledování a na bludy různé
pozorné je učinil. Ptali se, kdo jest Ježíš Kristus dle učení Fran
tiška Xaverského, z kohože se narodil a co věří a učí o Marii
Panně? Když poznali, že učení jejich se s učením sv. Františkem
Xaverským hlásaným srovnává, tu ještě měli důležitou otázku, kdo
je poslal. Odpověď zněla: »biskup římskýp a tu přesvědčili se
domorodci japanští, že jsou to praví proroci, zvěstovatelé evan—
gelia Pána Krista, a že proto přicházeli k nim, aby se učili od
nich dále, neboť jen tolik věděli z věrouky, co jim otec a matka
vyprávěli, protože neměli mezi sebou žádného kněze. Sami udě
lovali sobě křest sv. a sami ústně si podávali pravdy sv. nábo
ženství. ——Japanští katolíci sdělili, že k nim přišli věrozvěstové,
ale že neměli úcty k Panně Marii a z toho poznali, že jsou to

bludaří a falešní proroci. Že nectí syna, kdo nectí matku.
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Když missionáři naši ukázali Japoncům oltář Matky boží, tu
byli domorodci rozradostněni a uspokojení, neboť byli v lůně
pravé církve a v lůně Marie Panny zároveň. Sv. Otec Pius IX.,
když mu missionáři příběh tento sdělovali, radostí zaslzel a po
ručil pro Japan svátek konati, který by připomínal nalezení víry
zaseté sv. Františkem Xaverským.
Tak jako ti domorodci japanští podle úcty Panny Marie
rozeznávali pravé apoštoly Páně od lžiproroků, tak čiňte i vy.
Žádný duch, který zlořečí Pánu Ježíši není z Boha — kdo pak
nectí Matku Pána Ježíše, kterak by ctil Pána Ježíše samého?
Lehce poznáte pravověrnost křesťanskou dle učení o Panně Marii.
Kdo k vám přichází, koho ty navštěvuješ. dobře viz, jak se
chová k Matce Páně. Vyhneš se mnohému bludu a mnohému
pádu. Když ji ctíš, opakuješ slova andělská, slova Ducha svatého,
slova církve, slova svatých, slova vyvolených. Amen.
Fr.

Vaněček.

Sv. apoštolů slov. Cyrilla a Methoděie.
Svět zpozdilý rybář.
»Vez na hlubinu.: (Luk. 5, 4.)

Světíme dnes památku věrozvěstů našich, sv. Cyrilla a Metho
děje, kteří jako jasné hvězdy vyšli kázat evangelium národům
slovanským. Zželelo se jim toho dobrého lidu, že byli dosavad
jako ovce bez pastýře, a seděli ve stínu nevědomosti a smrti.
Opustili milý domov, stali se prvními dělníky na veliké vinici
Slovanstva, na níž pracovali až do úpadu, aby národ náš obla
žili statky nejdražšími, věrou a osvětou křesťanskou. Dějiny nám
zachovaly svědectví, s jakými obtížemi bylo jim bojovati, že i žalář
a okovy museli snášeti; ale láska k Bohu a nesmrtelným duším
neleká se překážek sebe obtížnějších. Za dobrodiní tak veliká
máme býti vděčnými. Poznáme teprve na věčnosti, jakých milostí
nám nabízelo sv. náboženství, a jak jsme jich měli použíti. Ve
víru světa, kde peklo chce pro sebe nejvíce obětí uloviti, kde
jeho pomocníci rozhánějí stádo Kristovo nevěrou, bludy' a lhostej
ností náboženskou, zaslepují lesklými frásemi, strhují do bahna
prostopášnosti a bezuzdnosti, jest třeba veliké opatrnosti ahorlivé
modlitby za pomoc boží, aby křesťan obstál, proti zlobě se uchránil
a v dobru setrval.
Pán Ježíš jest hlubokým mořem a nevyčerpatelným všech
pokladů a milostí, jež srdce lidské jedině mohou uspokojiti a uči
niti šťastným. Všichni nalézáme se na moři toho světa, všichni
máme loviti pro sebe potřebných věcí pro blaho duše i těla.
Chceme-li hodně zaloviti milostí božích, musíme zajeti na hlubinu,
k samému Kristu, a loviti jeho jménem, »Na hlubinu zajeď, volá
*
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sv. Ambrož, ke Kristu, on iest hluboký i vysoký, Duch sv. sám
nazývá jej Nejvyšším. Ke Kristu zajeď, chceš li bohatý lov uči
niti.: — Synové světa vrhají však sítě do mělkých vod, u samého
břehu, kde není velkých ryb, ale pouze malých rybiček a různé
havěti vodní. Jak nadarmo loví, jak všecka práce jejich jest marnou,
jak sebe snižují a činí směšnými, chci dnes krátce několika
obrazy ukázati.

Pojednání.
1. První rybář už vrhnul síť na mělčině a zalovil — zlatou
rybičku. V jižních vodách totiž jest zvláštní druh malých ryb,
které, dokud jsou ve vodě, lesknou se do zlata, venku pak ne

mají více lesku zlatého a podobají se ostatním. Po takové zlaté
rybičce honí se lidé světa; po zlatě, penězích vrhá svět své sítě.
>Kéž bych měl, co má ten a onen; kéž bych také zdědil, co
zdědil ten a onen; kéž by se na, mně také usmálo štěstí, jako
se usmálo na toho a onohoí Zil bych bezstarostně a užíval
světa!: — Ale zlatá rybička tě oklame; jen s ní ven, a poznáš,
že lesk je svůdný, zdánlivý a klamný. Poznáš, že zlaté rybičky
celého moře neučiní tě šťastným, jako suchem vypálenou zemi
neuspokojí 10—12 kapek dešťových. Srdce lidské po zlatě toužící
neřekne nikdy': >už mám dosti.: Už pohanský mudrc Seneka
pravil: »Zádného dosud zlato neučinilo úplně šťastným; čím více
kdo má, tím více touží, aby ještě více získal.: — Zlato učiní
šťastným, kdo "ho umí moudře užíti — pro Boha, spásu duše
a blaho bližního. Čím více kdo má, tím větší má zodpovědnost;
bude 'muset vydati počet, jak ho užíval. Kolik lidí bylo otroky
zlata, klanělo se té moclle do únavy, na Boha zapomnělo a bídně
skončilo. Cosimo z Medici ve Florencii, nejbohatší kupec, velice
vzdělaný, vedl správu republiky celých 30 let. Byl miláčkem lidu,
nazýván otcem chudých. _Peněz používal ke slávě boží, stavěl
a okrašloval kostely, nemocnice a chudobince. Na sebe byl velice
přísný. Když umíral r. 1464, bylo mu líto, že ještě málo vy—
konal, že na věčnosti zanešen do počtu dlužníků.
jaké bylo asi překvapení, když tam nalezl všecky své po
klady, jež rozdal, s velikými úroky a s nimi korunu slávy věčné!
Nešťastný král anglický. jan, chtěl býti nejbohatším na světě.
Skládal poklady do beden a vozil sebou, aby o ně nepřišel. Na
jednom válečném tažení proti Ludvíku VIII. ztratil ve vlnách
všecky tyto tak starostlivě nastřádané klenoty. Plakal bolestí,
roznemohl se a skonal brzy; stal se obětí své lakoty. Co si
odnesl na věčnost?
Saladin, nejbohatší vládce východu, nevěděl kam s penězi,
kde jich uložit; před smrtí poručil, aby rubáš, bílé plátno, do
něhož bude jeho mrtvola zabalena, bylo nošeno na holi a voláno
všudy: >To jest vše, co si vítěz celého východu nese sebou na
věčnost.:
Proto na hlubinu, ke Kristu, vrzme sítě, v něm jsou všecky
poklady, jež duši nasytí a srdce upokojí. Nebaž hříšně po peně—

—5l7—
zích; máš-li jich, užívej jich tak, abys mohl vydati počet ku spáse
své duše.
2. Jiný rybář vrhá síť na mělčinu; a hle, ulovil rybu zvlášt
ního druhu, která umí také létati. Jest to zvláštní druh, který,
aby unikl nepříteli, vynoří se z vody a přelétne často i delší
prostoru nad vodou a zase se ztrácí ve vodě. Takovou rybu
uloví si ti, kteří touží po slávě a přízni lidské. Všecky myšlenky,
žádosti a snahy směřují k tomu, aby se stali něčím velikým, aby
došli vyznamenání a slávy u světa, staví stupeň ke stupni a vy
stupují po něm, ale najednou chybný krok — náhlý pád a leží
zase na zemi. A zdaří-li se komu, že dosáhne vysokého místa,
pozná i tam, že všecky snahy a námahy jsou přece špatně
odměněny.
Filip II., král španělský, zavolal před smrtí k sobě svého
syna, obnažil prsa, královským rouche'm pokrytá a ozdobená,
ukázal mu červy ohlodaná a hnijící místa a pravil: »Hle, milý
synu, jak velikost a sláva světská umírá a zaniká..: Neodnese-li
si člověk na věčnost slávu ze svědomitého plnění povinností
a dobrých skutků, bude na 'věčnosti mezi nejmenšími a nejne
štastnějšími, ve věčném zavržení a zahanbení.
Světská sláva a přízeň lidská jsou kouř a větřík rychle pře
cházející. A kdyby měl kdo slávu všeho světa až do své smrti,
tím více bude pykati na věčnosti, čím více jí zneužíval ke hříchu.
Slavný na světě, ubožák po smrti. Věčně bude naříkati, jako bě
doval jistý francouzský nevěrec před svou smrtí: »Králem jsem
chtěl býti, a teď jsem žebrákem.:
Pýcha strhne člověka do prachu, kde pozná svou nicotu.
Proto na hlubinu, k Pánu Ježíši, který sebe snížil, služeb—
níkem všech se stal, aby nás povýšil. V následování Pána Ježíše,
v pokoře stává se člověk velikým, bohatým a Bohu milým.
»Cím jsi větší, praví Písmo sv., tím více se ponižuj, a na
lezneš milost před Hospodinem.: (Kaz. 3.) »Každý, kdo se po
nižuje, bude povyšen.: (Luk. 14.)
3. Jiný opět rybář vrhá síť a zahrnuje opět jedinou rybičku,
ale zvláštní, jež nemá vůbec žádných kostí, která jest pouhé
jen maso.

.
Jest to zvláštní druh, který se nalézá ve vodách čínských.
Proto slídí po ní nejen rybáři, ale i vodní ptáci. Takovou rybu
loví ti, kteří hýčkají své tělo, činí z něho modlu a snášejí mu,
po čem se mu zachce.
Všecka jejich starost záleží v tom, aby se dobře najedli a
napili, hezky si pohověli a pak za požitky se honili. Tělo jest
hýčkáno a duše hyne hladem. Seneka, filosof římský, šel jednou
kol krásného domu a ptal se, kdo tu zůstává. Odpověděli, že
Servilius Vaccia, který jen jí, pije a veselí se. Seneka pak řekl:
>Neříkejte tedy,'že tu zůstává, ale že jest tu pochován. Vždyť
rozumný člověk v něm odumřel, ale jen tělesnost zůstala, kterou
se rovná zvířeti.: — »Zíému pánu otročí, kdo tělu jen slouží,
praví sv. Ambrož; neboť toto stále jen žádá a nikdy se nena
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sycuje.< Nestřídmost otupuje rozum, převrací vůli člověka, strhuje
do propasti hříchů. Vez na hlubinu ke Kristu, který je vzorem
střídmosti a sebezapření. »jako ve dne poctivě choďme, ne v hodo
vání a opilství, ale oblecme se v Pána našeho Ježíše Krista.<
4. Opět jiný rybář vrhá síta zalovil červenou škebli. Červené
barvy z ní užívá se ku barvení šatů. Toť obraz lidí marnivých,
kteří mají zálibu v nádherných šatech, aby se líbili lidem a stá-.
vají se proto směšnými. Má-Ii malé dítě něco nového, otáčí se,
hledí na sebe. každému to ukazuje. Tak si počínají lidé marniví.
Doma stojí před zrcadlem, venku se staví na oči jiných. V tom
hledají radost a štěstí. — Císař Karel V. pravil k jednomu kní
žeti, který přijel k císaři v nádherném obleku a s velkým ko
monstvem: »Zdá se mi, „že nepřicházíš, abys mne spatřil, ale
abys sám se dal vidětic Cím více se člověk ukazuje lidem, tím
více odvrací se Bůh od něho. — Zajeď proto na hlubinu ke
Kristu. který tě okrášlí šatem slávy. milostí boží, a nebe bude
se obdivovati tvé kráse. Světští lidé chlubí se chvíli, pak odloží
vše a nazí ulehají do hrobu; šat věčné slávy trvá věčně, nesetlí
a nesestárne.
5. A zase jiný rybář vrhá síť.a vynáší rybičku, která vesele
poskakuje a mrská sebou. Je to druh z Egypta, zvaný thrýse;
ryby toho druhu bývají lákány zpěvem a třením mušlí. Přiskakují
tančíce do sítě.: — Těmto podobají se lidé, kteří tance a zá
bavy vyhledávají, v nich si libují. zdraví nešetří, duševně hynou
i tělesně, jak Job praví: »Poskakují a do hrobu sestupují.:
(21. 13.) — Dějepisec Prokop vypravuje o Vandalech, že se od
dávali tanci, divadlům, zábavám, pití a hodování; což bylo jejich
hrobem a koncem slávy. — Co lidí uhnalo si předčasně smrt
náruživým tancem, hýřením a honbou za zábavami.
Zajeď na hlubinu ke Kristu. V něm nalezneš pravou radost
a život.
_
6. A jiný opět rybář vrhá sítě a zalovil rybu, hvězdici, která
liší se od jiných ryb, že je teplou; kdo se jí dotýká, pociťuje teplo.
títí se ta ryba světla, libuje si v kalné, bahnité vodě. Toť
obraz lidí, kteří hoví chtíčům tělesným a nezřízeným žádostem,
hoří ohněm smyslnosti a dopouštějí se nejnesmyslnějsích věcí.
Podobní „jsou sovám a netopýrům, hledají tmu, aby zakryli
svou hanbu.
Když národ israelský obcoval s dcerami pohanů, poručil Bůh
Mojžíšovi: »Vezmi všecka knížata lidu a zvěšej je proti slunci
na šibenicichx (4. Král. 25.) Proč proti slunci? Poněvadž skutky
temnosti musí býti ztrestány světlem, poněvadž nestoudnosti, jež
na nějaký čas zahaleny jsou příkrovem noci, musí býti vyneseny
na světlo denní. V den soudný vzejde nad nečistými slunce
spravedlnosti, Ježíš Kristus. a ve světle božském spatří celý svět
všecky hanebnosti před světem skryté! Pak budou volati nečistí :
»Hory, padněte na nás; pahrbkové, zasypte nás.< — Vezte
na hlubinu ke Kristu, který naučí, jak krotiti se mají žádosti
nezřízené.
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Alexander Veliký bojoval s Peršany mnohem četnějšími.
Vida však, že se příliš oddávaji chlípnosti, řekl svým vojínům:
»Patřte na ně, stojí proti nám mnoho nepřátel, ale málo vojínů.: —
Tím chtěl říci: »Lidé chlípni jsou zbabělci, pro boj neschopní.:
Veliký zápas vedeme všichni, bojujeme o království nebeské. ——
jedině, kdo jsou čistého srdce, budou Boha viděti.
Clověk nečistý neubrání se ďáblu, už je spoután a k boji
neschopen.
Ejhle, svět lovil, a již pere sítě. Co ulovilP
Celou noc, celý život, marně se namáhal, ničeho nepolapil,
hořce zklamán vypírá sítě & odkládá.
Máš-li ještě trochu zdravého rozumu, nehoň se se světem za
tretkami. jež nemají ceny a jež jsou tvojí záhubou. Vez na“ hlu
binu ke Kristu, jeho jménem rozestírej sítě, požehná ti. a naplníš
obě loďky, tělo i duši, hojnými statky a milostmi, že opojen
blaženým požíváním toho zvoláš: :]ak veliké jest množství slad
kosti tvé, o Pane, které jsi schoval bojíclm se tebe !<<(Zalm 30, ZO.)
V. M. Vzít/zal .

Svátek sv. Cyrilla & Methoděje.
Jak si máme vážiti dědictví jejich?
Podává lan Nep. 108. Holý O. Praem., farář v Holišově.

»Po veškeré zemi rozchází se zvuk
jejichx

. (Žalm 18, 5.)

»Kristu lid náš krátkým časem získali svým mocným hlasem:
pěje Starodávná píseň o dnešních oslavencích našich. sv. Cyrillu
a Methoději. Oba jsou největší dobrodinci našeho českého národa.
Právě v nynějších smutných dobách potřebujeme jejich ochrany.
Obrátili předky naše na víru křesťanskou, upravili jim zvláštní
písmo, vložili do rukou jejich první knihu, zakládali první kře
sťanské školy, byli prvními spisovateli slovanskými a získali si
o rozvoj našeho jazyka velikých zásluh, zušlechtili veškerý život
rodinný a občanský, byli též prvními zakladateli umění výtvar
ných, stavitelství, řezbářství a malířství, k nimž vzory z Řecka
přinesli Tak se stali bratří soluňští největšími dobrodinci národů
slovanských jakožto apoštolští věrozvěstové a původcové jejich vzdě
lanosti a osvěty křesťanské, kterou zaroubili u nás na kmen staré
vzdělanosti domácí »Po veškeré zemi rozešel se zvuk a sláva je
jich. . Památka jejich děje se po celé katolické církvi, jak sv. Otec
Lev XIII. svou okružnicí ze dne 30. září 1880 nařídil. Sv. Otec dal
tím na jevo, jak velice mu na srdci leželo blaho národů slovanských
a jak si přeje, aby se vždy více rozmáhalo uctívání těchto světců,
kteří hlásáním víry katolické zachránili Slovany od záhuby. Kéž
se naplní vroucí touha jeho, aby svatí věrozvěstové naši vyprosili
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svými přímluvami u_Bohanetoliko vytrvalost u víře Slovanům katolié
ckým, ale ižádosí po opětném návratu do církve katolické Slovanům
od církve té odštěpeným. Tento účel má také zbožný spolek
>Apoštolát sv. Cyrilla a Methodějec s ústředním sídlem na Vele
hradě.
Vzácného dědictví se nám od sv. věrozvěstů dostalo: pravé
víry. Od pradávna naši předkové zpívali k nim: »Vyproste nám
svaté víry světlo . . ., aby v církvi boží blaho kvetlo lásky a vša
kého pokojec. A jak nejlépe ukážeme, že si vážíme dědictví na
šich největších dobrodinců? Tím, když všemožným způsobem se
přičiníme, by hlásaná jimi víra v národě našem vždy více se roz
šiřovala a upevňovala. Tak také nejlépe posloužíme národu na
šemu, který byl nejšťastnější v době, kdy se této víry věrně při.
držoval. A jak můžeme tuto víru rozšiřovati a upevňovati? Po
slyšte pozorně, když k vám o tom krátce promluvím.

Pojednání.
Já mám víru rozšiřovati a upevňovati? Ptáš se. já, jedno
duchý muž? Já, ubohá žena? Já, dělník? ]á, služka? Já, dítě?
A přece můžete tak působiti všichni, třebas jste byli v nízkém
postavení. Otecamatka mají ve své rodině a ve svém okolí býti
jako apoštoly. Dělník, služka, děti a sourozenci v podřízeném po
staven'í mají býti také věrozvěstci. Pán si vyvolil za apoštoly chudé
rybáře, vyvolil si slabé, aby zahanbil silné. Zdaž nebyla sv. Mo—
nika apoštolem syna svého, sv. Augustina? Svatá Klotilda jest
apoštolem celé Francie, získala svého manžela a s ním celý fran
couzský národ pro Krista. Sv. Irena, chudá otrokyně, získala celý
národ iberský pro Krista. Než ptáš se ještě, jak mohu rozšiřovati
a upevňovati víru? Dobrým slovem, zvláště přidáš-li k němu
dobrodiní a přátelskou službu. Vždy však modlitbou a dobrým
příkladem. To jsou nejpůsobivější apoštolské činnosti a každý je
může snadno provésti. V první řadě máš tedy víru šířiti modlitbou.
Modliti se může každý člověk, jakmile do rozumu přišel, dítě
i stařec, muž i žena, panna ijinoch, chudý i bohatý,.učenýi ne—
učený, zdravý i nemocný. Modleme se za to, pro co sv. věrozvěstové
Cyrill a Methoděj mezi námi pracovali: modleme se za rozšíření
a upevnění katolické víry, jak se umírající svatý Cyrill v Římě
modlil: »Hospodine, Bože můj, vyslyš modlitbu mou a zachraň
věrné stádo své, k němuž jsi byl ustanovil mne, nezpůsobi
lého a nebodného služebníka svého. Zbav všecky od bezbožné a
pohanské zloby i od všelikého mnohomluvného a rouhavého ka
cířstva a rozmnož velice církev svoji a shromáždí všecky v jedno
myslnosti a stvoř lidi vzácné, smýšlející jednostejně o pravé víře
tvojí a vdechni v jich srdce slova učení svého. Když jsi přijal
nás nehodné ku hlásání evangelia Krista svého, odevzdávám ti
všechny od nás pravdě získané. Opatruj je silnou pravicí svou a
pokrývej je krovem křídel svých, aby všichni chválili a slavili
jméno tvéc. Modleme se za vítězství naší sv. církve nad jejími ne
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přáteli a pronásledovateli, taká modlitba jest apoštolská, takou
modlitbou budeme všichni spolupracovníky na vinici Páně. Bůh
se nedívá při tom na postavení a důstojnost, na vznešenost, bo—
hatství a moc, na vzdělání a učenost modlitba zbožného, pokor
ného člověka, která. vychází z čistého srdce, ze srdce, které Boha
miluje, taká modlitba proniká nebesa a nalézá vždy vyslyšení.
Krásný příklad, jakou moc má modlitba, dal Bůh již ve Starém
zákoně, když Israelité musili s nepřítelem bojovat, klečel Mojžíš
na výšině hory a modlil se s pozdviženýma ramenoma o pomoc.
Pokud měl ramenak modlitbě pozdvižená, vítězili Israelité, jestliže
mu však ramena klesala, zvítězili nepřátelé. Proto podporovali
dva muži ramena Mojžíšova tak dlouho, až konečně nepřátelé
úplně přemožení byli.
Ve XIV. století žila v Italii chudá klášternice, sv. Kateřina
Sienská. Svou modlitbou prospěla sv. církví, která právě tehdy
11veliké tísni se nalézala, mnohem více než sra kněží. Prosto
pášný boháč Ondřej Naddino roznemohl se r. 1370 těžce a zdráhal
se smířiti s Bohem. Uslyševši o tom sv. Kateřina, jala se konati
horlivé modlitby za něho a vyprosila mu daru kajícnosti. jindy
byli na smrt odsouzeni dva lotři, kteří se i cestou k popravišti
Bohu rouhali. Když je Kateřina s okna světnice spatřila, začala
se vroucně za spasení jejich modliti. A sotva odsouzenci k městské
bráně přivedeni byli, projevili náhle žádost po zpovědníkovi, při.
jali sv. svátosti a zemřeli kajícně.
Proto také zvolal jednou nezapomenutelný papež Lev XIII.:
»Dejte mi veliký zástup křesťanů, kteří se řádně modlí a pře
mohu nepřátely církve:. Teprve v den posledního soudu zjeví
se před celým světem, jak mnoho modlitby zbožných lidí ke cti
a chvále božíake spáse nesmrtelných duší přispěli,jak tak mnohý
jednoduchý křesťan ku rozšíření víry pomohl.
Nejen modlitbou, nýbrž i dobrým příkladem může každý
křesťan přispívati k rozšiřování království božího. Sv. věrozvěstové
působili kázáním v srdce lidská, ale ještě více svým zbožným
životem, ctnostmi a dobrými skutky. Zbožný život vésti, ctnostným
býti a dobrý příklad dávati jest však každý křesťan povinen,
neboť božský Spasitel řekl: »Tak svěť světlo vaše před lidmi,
aby viděli vaše skutky dobréachválili Otce, který je v nebesíchc.
Dobrým příkladem stává se každý křesťan živým, snadno pocho
pitelným, hluboko do srdce spolubližních působícím kazatelem.
již za prvních křesťanských dob působil dobrý příklad účinně na
pohany, dívali se na život křesťanů a pravili: »Vizte, jak se mi
lují< a tak rostla a mohutněla církev sv.
Nic však není zhoubnějšího nad špatný život těch, kteří se
křesťany jmenuji. Za učené hádky namítali Agarjané sv. Cyrillu,
že mezi křesťany jsou roztržky u víře a že jejich život nesrovnává
se s vírou křesťanskou. Na to řekl Cyrill: »Bůh náš jest hlubina
mořská. Mnozí chtějíce bytost jeho vyzkoumati, vydávají se na
hlubinu tu; ale jen ti, kdo jsou duchem silni, poznávají ho s mi
lostí jeho a přeplavují se vírem pochybností ku pravdě; kteří pak
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jsou rozumu slabého aneb se plaví na zpuchřelých korábech po—
rušené vůle, ti utonou. Vaše (mohamedánské) náboženství je však
úzkým potůčkem, jejž může každý pohodlně překročiti. Váš Mo
hamed neuložil vám nic těžkého, ale povolil vám oddávati se
hněvu i žádostem tělesným. Jinak Kristus; on povznesl člověka
od země k nebesům a proto žádá od člověka těžkých věcí, aby
sebezáporem a přemáháním tělesných chtíčů přibližovalse andělůmc.
Když svatý Otto, apoštol slovanských Pomořanů. přišel do

města Stětína hlásat evangelium, odpověděli pohané štětínští:
>Nechceme míti žádného společenství s křesťany, poněvadž víme,
že mezi nimi jest mnoho zlodějů, lupičů a jiných zločinců, jichž
u nás neníc. Takové námitky slýchali missionáři iv jiných zemích
pohanských. Náčelníku kmene jihoamerického indiánského vy
kládal horlivý missionář vznešené učení Kristovo, že, uslyšev 0 ne
beských radostech, jež po smrti věrným křesťanům kynou, slíbil,
že on i jeho poddaní dají se pokřtíti, avšak s tou výhradou, že

se do nebe žádný Španěl nedostane. Tehdáž plížili se za missio—
náři španělští dobrodruhové, kteří z ohavné lakoty Indiány olu
povali a vraždili. Odtud vzešln neuhasitelná nenávist Indiánů proti
Španělům. Věru, svět by byl již dávno lépe křesťanský, kdyby
všichni věřící žili povždy dle příkladu prvních křesťanů. Přísloví
dí, kde si Bůh buduje chrám, že i blízko ďábel staví kapli. A ďábel
nemá horších pomahačů nad špatné křesťany, kteří kromě jména
nic křesťanského na- sobě nemají.
Dobrým křesťanským životem, který na jiných pozorovali,
obrátili se již mnozí na víru. Německý generál Radowitz navštívil
kdysi na cestě po Belgii ve společnosti kostel velikého města,

který pro umělecká díla byl veleslavný. jakmile vstoupil generál
do kostela, první bylo, co udělal, že poklekl a nábožně se klaněl
Kristu v nejsvětější Svátosti oltářní přítomnému. Protestantská
jedna paní, která to pozorovala, byla tím tak dojata, že to bylo
pro ni prvním podnětem vrátiti se do lůna Qírkve obecné.
Slavný hrabě BedřichLeopold Stolberg, který se stal r. 1880
katolíkem, doznal, že dobrý příklad katolického obyvatelstva ve
Vestfálsku učinil z něho katolíka. Kolikráte se stalo, že muž ne
znaboh neb u víře vlažný stal se Opět věřícím a bohabojným svou
zbožnou ctnostnou ženou. Jeden kněz sešel se ve vlaku se starým
pánem, dal se s ním do řeči, ten mezi řečí vypravoval, že jeho
zbožná zemřelá manželka na smrtelné posteli ho prosila, aby šel
ke správě boží, u níž již 20 let nebyl. Slíbil jí to a dostál svému
slibu. Zdaž nebyla tato žena pravým apoštolem svého muže?
Ano, nezřídka jest již malé nevinné dítě pravým apoštolem
ve své rodině. Kdesi při missiích bylo první kázání pro děti. Tu
jim missionář řekl, aby se nábožně modlily, aby i jejich rodiče
přijali sv. svátosti. Mezi dětmi bylo také desítileté děvčátko, velmi
zbožné dítě, které mělo hodnou matku, ale otce neznaboha, který
se zkazil ve špatné společnosti a byl nepřítelem všeho, co s ná—
boženstvím souviselo. Když šli muži společně ku stolu Páně, scházel

otec dítěte toho. Nad tím děvčátko truchlilo, navštívilo missionáře
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a vypravovalo mu, co je souži. »Dítě,< odpověděl kněz, »pros
důvěrně Rodičku boží, snad přece srdce otce tvého obměkčíc.
S vroucí zbožností modlilo se dobré dítě k útočišti hříšníků a hle
posledního dne sv. missií bylo viděti u zpovědnice onoho muže,
který po léta nevstoupil do kostela. Tak dítě zachránilo otce
svého.

——

Jak snadno jest rozšiřovati víru modlitbou a dobrým příkla
dem, jak často máme všichni k tomu vhodnou příležitost, jak
blahodárné jest však také činnost, jak blahodárná jest pro naše
bližní. jak blahodárná jest však také pro nás samy!
Ano v pravdě mnohý nechce to neb ono konati, protože
mu to nepřináší užitek. Ale když" péče o Spasení bližního veliký
užitek přináší nám samým, nechceme-li získati bratra svého?
A získati duši bližního jest v řeči Spasitelově veliký zisk.
Pro nás věřící je jistou pravdou, že již jediný bezbožec může
hněv boží na celé město a i na celý lid svésti. Jak často vidíme,
že poklesek jednoho člena rodiny uvádí celou rodinu v hanbu a
neštěstí; podobně se může díti ve veliké rodině církve sv. Jest
tomu tak: Hřích jednoho člověka přivádi nezřídka neštěstí na celé
okolí. Pravda jest: Jakmile jedna duše jest v nebezpečí, nejedná
se o ni samu, nýbrž všichni v tom účastensth. A tu jest třeba,
by se jiní snažili získati ji Bohu. Pomyslete jen: když dům sou—
sedův hoří, počkáte s hasením, poněvadž ještě u vás nehoříPTak
je tomu s bližním. Věř mi: je-li nevěřící, máš oheň v největší
blízkosti. A proto se všemožně přičiň, abys ho pro Boha získal.
Bližního pro Boha a víru získati jest jeden z nejlepších do
brých skutků. Svatý Jan Zlatoústý dí: »Kdybys dal ohromné
almužny chudým, větší cenu má obrácení jedné duše:.
Viděli jsme, jak si máme vážiti dědictví sv. věrozvěstců Cy
rilla a Methoděje. Viděli jsme, že máme rozšiřovati víru, kterou
hlásali a to prostředky jednoduchými, modlitbami a dobrým pří
kladem. Viděli jsme také veliký užitek z této činnosti, uchráníme
se tím nebezpečí a škod. prospějeme tím bližnímu, vlasti i sobě.
Proto vroucně se modleme dnes a častěji dle pisně k sv. Cyrillu
& Methodéji:

'

Chraň nám v pokoji a míru
samospasnou v Bohu víru.
Amen.

Ý

ČÁST PASTORAČNÍ.
Evangelia & Panna Maria.
Dle Aug. Nicolas'e podává Fr. losaphat. — (Pokračování.)

V.

Ale poslední vysvětlení, které je ještě obsažnější a důmysl—
nější, a jímžto vnikneme ještě hlouběji v toto tajemství skrytosti
Panny Marie, v nás doplní porozumění této veliké pravdě Toto
vysvětlení jest zcela prosté, jako všecko, co je zcela pravdivo —
a záleží v tom, že velikost Mariina nejen stojí v poměru k jejímu
ponížení, tedy úměrná tomuto, ale že velikostí její jest její poní—
žení samo. Její velikost záleží v tom, že jest Matka boží, ale to
není její nejvyšší velikost. Tato nejvyšší velikost záleží v tom, že
jako Matka boží sama svoluje k tomu, aby byla tvorem co nej
více poníženýml Neboť z tohoto ponížení stává se _zMateře boží
důstojnou Matkou boží.
Třeba tuto důležitou úvahu velmi dobře promysliti; neznáme
hned druhé, kde by rozum a víra, filosofie a náboženství krás
něji navzájem souhlasily.
Vynalézavý duch pochlebenství byl u příčině, že pohan, jenž
všecky hranice chvály na císaře ve svém panegyricu chtěl pře
kročiti, pochopil tak hluboce mravní pravdy, a tím ani nevěda
dotkl se půdy křesťanství:
»Tomu, praví Plinius mladší ve své řeči na Traiana, jenž do—
stihl vrcholu Výsosti, zbývá tak jediný prostředek, aby se ještě
více povýšil — totiž ten: sebe sama ponížiti a nebáti se nijak
o svoji pravou velikost; nebot mezi tolikerým nebezpečenstvím,
jemuž osud velikána jest vysazen, spočívá ono, jehož se nejméně
mají báti, v tom, že se pokoří, tím, že se poníží.*) Cui nihil ad
augendum festigium superest, hic uno modo crescere potest, si se
ipse submittat securus magnitudinis suae. Neque enim ab ullo pe
riculo fortuna principum longius abest quam ab humilitatisc.Tato
krásná pravda obsahuje leccos, co si musíme vyložiti.
Podle Plinia chce tato pravda asi říci: ukazujeme se povzne
senými nad velikost, ovládáme-li ji tolik, až ji můžeme odložiti
*, Panegyr. Traj. 71.
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a opět na se vzíti — bez bázně, že ji ztratíme — a tím také do
kazujeme, že onu velikost nosíme v nás samých v osobní ceně,
jež svítí vlastním světlem a vydrží zkoušku ponížení. — A ještě
krásnější myšlenka jest obsažena v oněch slovech: mezi. všemi
velikostmi jest dobrota srdce nejvyšší ; neboť ta překročuje takořka
její hranice a šíří se dále — a protože zvláštní vlastností dobrotivosti
je skláněti se k jiným, je to nejvyšším důkazem velikosti, pakliže
se tak skloníme. Nechceme arci říci, že v těchto slovech Plinio
vých leží myšlenka na pokoru, ačkoli v nich tento výraz jest.
Tato ctnost byla starým neznáma. Ale ležívnich aspoň myšlenka
skromnosti, ctnosti jen lidské, jež odmítajíc přednost, na niž má
právo, vyvolává přiznání její se strany jiných. To jest vše, co je
v oněch slovech obsaženo. Ale lze je přece znamenitě obrátiti na
pokoru a tím nabývajív plného významu, ba, smíme-li tak říci,
svého dokonalého zaokrouhlení.
Pokora (jejížto fysiologii jsme se pokusili v několika rysech
načrtnouti v prvém svazku tohoto díla), je ctnost tak bohatá, že
může dobře velikosti postrádati; pravá velikost však nemůže po
strádati pokory, spíše od ní vypůjčuje si nejbohatší ozdobu. »Po
kora ve cti, praví křesťanský filosof,*) jest poctou cti a její dů
stojnosti — a žádná důstojnost nezaslouží toho jména, zhrdáli
pokorou. Humilitas in honore honos est ipsius honoris et dignitatis:
et omnis dignitas eo ipso dignitatis nomine indigna est, si hu
milia dedigneturc. >Neboť, dokládá, pokora bez pocty stačí sama
sobě ke cti, ale čest bez pokory vede k hanbě. Humilitas autem
sine honore ipsa sufficit ad honorem — honor vero sine humi—
-litate se perducit ad confusionemc. Tato krásná pravda má důvod
v tom, že ctnost je nejvyšší ze všech velikostí a pokora nejvyšší
ze všech ctností — tak že pakliže se vzdáváme z pokory jakékoli
velikosti, dosahujeme vyšší velikosti, totiž velikosti největší ctnosti.
Tak praví sv'. A'mbrož:**) »Kde se nalezne ta nejhlubší pokora,
tam shledá se i nejvyšší důstojnost; neboť když se sám od sebe
ponižuješ, byváš povýšen právě touto ctnostíc. Ubi profunda hu—
militas, ibi excelsa dignitas . . . ubi ex te ipso deiectio magna,
ibi ex virtute dignifícatio maxima-.
(Pokračování)

Nové úkoly naší velkoměstské správy

duchoan

Píše —en, pražský kněz. — Pokračování.

2. Duchovní správa na faře.
Fara jest nejen soukromým příbytkem farního duchovenstva,
nýbrž též veřejnou úřední budovou a sídlem duchovního správce
*') Balduinus in catena Tilmani Godefridi.
') Třetí kázání na Zvěstování Panny Marie.
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osady; z těchto tří hledisek nutno posuzovati duchovní správu
na faře.

Příbytek, jeho zařízení a domácnost duchovenstva musí býti
vzorný, neboť laikové přísně hledí na soukromý život knězův.*)
Proto napomíná provinciální koncil (tit. I. cap. VII.): Vitae sacer
dotalis honestas postulat quoque, ut domus Clericorum tum quoad

ordinem et munditiem, tum quoad domesticorum pietatem et
modestiam emineant. Monemus itaque viros ecclesiasticos, ut in
aedibus et habitaculis suis munditiae et disciplinae nitorem res
plendere íaciant. Supellectili utantur modesta, fastum in apparatu
saecularem aeque ac sorditudinem abhorrentes. Tedy v příbytku
kněze budiž vše v pořádku, prosté a ušlechtilé; zaráží laika jak
přílišná nádhera a pohodlí, tak i zanedbanost a nepořádek v bytě
duchovního. Mnoho tu záleží na tom, kdo vede domácnost kně
zovu; přicházím tu k choulostivé otázce farních a vůbec kně
zových hospodyň.
Není snadnou úlohou pro kněze nalézti vhodnou hospodyni,
a není opravdu záviděníhodné postavení takové hospodyně. Za
jisté dobře jsou stanoveny církevní zákony o této věci a jistě
důkladně uvážena a promyšlená slova, jichž užívá náš provinciální
koncil, když připomíná kněžím: Procuratrices domus et ancillas
non eligant, nisi integerrimae famae sint, aetate et moribus, vere—
cundia et sobrietate graves, ut qui ex adverso est revereatur,
nihil habens molum diccre de nobis. Mensae cum ipsis non assi
deant, in earum cubiculo sen loco, ubi rebus domesticis vacant,
absque necessitate non morentur. Cum procuratrice nunquam ad
convivia invitati accedant, neque eodem cum ipsa etiamsi con
sanguinea sit, curru vehi praesumant . . . Famulas, quas expe
rientur garrulas, cultus muliebris studiosas, non in silentio discente's
cum subjectione, sed dominatrices, quaeque vel parochiali admi
nistrationi sese immiscere velint vel immodesto consortio deli
querint, continuo dimittant. Tedy opatrnost největší se doporoučí
a odmítá se jakékoliv vměšování se hospodyně do správy du
chovní. Správně píše farář Gushurst **): »Nikdy nesmí být hospo
dyně. ikdyby nejbližší příbuznou byla, od osadníků spatřena
v kancelářské místnosti. Budiž jí nařízeno, by návštěvníky slušně
vítala, do přijímacího pokoje, po případě do úřadovny uváděla
a potom ihned do svých místností se odebrala. Farář sám nechť
nikdy s ní nemluví o záležitostech farnícb.*") V našich velkoměstech
zpravidla nepřijde vůbec hospodyně ve styk s kanceláří farní
a ani nemusí vítati přichOzí, je-li kancelář oddělena od bytu;
avšak mimo kancelář mají tu a tam hospodyně nepřímý vliv na
správu duchovní a značně působí na poměr íarářův ke kaplanům
i jiným osobám při chrámu zaměstnaným. Také finanční otázka
nesmí se tu přehlížeti. jest zajisté povinností knězovou, aby se
*) Srv. výše str. 185.

**)Duchovní Správa a XX. století. Srv. Věstník kat. duchovenstva XIV.,
strana 20.
***) Srv. též linecký Quartalschrift r. 1916, str. 271.
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též staral o budoucnost své hospodyně, a každý extrém jest tu
nezdravý. Na př. žena stráví velkou část svého života ve službě
knězi, ale ten nepostará se o její budoucnost, snad ani pravidelně
neplatí služné, nedá jí žádost o domovské právo v obci, a po
jeho smrti žena jest odkázána na dobročinnost jiných. ]iný extrém
jest, jestliže se hospodaří a tisíce odkazují hospodyni. Doporučuje
se řádně platiti služné, dbáti o životní pojištění a pojištění pro
případ invalidity; založení nadace pro chudé nebo studenty
v testamentu s podmínkou, aby hospodyně do své smrti užívala
úroků takové nadace. Jiných otázek soukromého života knězova
pomíjím a přistupují k otázce farního úřadování.
Farní úřady jsou u nás zároveň úřady církevními istátními,
a proto farní úřadování jest velice důležitou složkou činnosti
knězovy v duchovní správě, ano, někde tato činnost pohlcuje vše,
a pro interní duchovní správu nezbývá času. Nelze popírati, že
se ukládá farní kanceláři mnoho psaní, mnohdy malého významu
praktického, někde si duchovní správa ještě přidělává zbytečné
psaní; snad dalo by se leccos zjednodušiti, farní tiskopisy mnoho
usnadní a také psací stroj ve velkých farních kancelářích by se
mohl uplatniti.*) Přední prací kancelářskou jsou matriky a ma
triční úřední výtahy, kde nutno každý akt průměrně čtyřikráte
psáti; přirozeno, že se toto mechanické psaní přenechává ve velké
kanceláři i laikům; avšak myslím, že by mohli tu vypomáhati
kněží jiní, i katecheti, kdyby práce jejich byla uznána a aspoň
poněkud odměněna.
Ve vedení úředních knih jest naše duchovenstvo téměř všude
velmi přesné a pečlivě, pokud se týče zákonodárství státního
i církevního, a také ovšem právem požaduje taxy, zákonem mu
přiznávané. Ovšem farní kancelář nesmí na laika činiti dojmu
berního úřadu, proto musí duchovní správce v kanceláři přihlížeti
též k duši svých oveček, nejen ke kabátu. A věru farní úřado
vání poskytuje často příležitost knězi, aby ukázal, že jest tu nejen
úředníkem, nýbrž též duchovním správcem své osady, dobrým
pastýřem svých oveček.
Mnoho jest osadníků ve velkoměstech. které duchovní správce
nespatří jindy, než když musejí přijíti na faru v úřední záležitosti.
Těmto osobám musí se věnovati mnoho pozornosti a pastýřského
umění. Bó'hužel ne. vždy a všude jedná se ve farních kancelářích
s lidmi laskavě a šetrně, takže mnohý velmi nerad vstupuje do
farní kanceláře. Zvláštní naší pozornosti zasluhují snoubenci. Při
vstupu do stavu manželského jsou mladí lidé přístUpni duchov
nímu působení knězovu mnohem více než jindy. Bohužel ve ve.
liké osadě nebývá času ani vhodného místa, aby kněz mohl se
věnovati snoubencům tak, jak toho'vyžaduje důležitost úkonu;
velmi často odbude se vše úředně, suše, listinami a několika
slovy poučení, tu a tam snad i s mrzutostí, zvláště u snoubenců
chudých a neznalých církevních předpisů. A přece již při snub
*) Srv. o této věci návrhy Svobodovy v cit. knize str. 138 a jinde.
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ním protokolu, zvláště pak při »katecbism'u: a sv. zpovědi může
kněz tolik duchovně působiti a ukázati svou pastorační horlivost
i zdatnost.
Bývá různá prakse na různých farách: někde snubní proto
koly skoro výhradně vede farář, katechismus pak se přenechává
kaplanům a zpověď nejraději cizím kněžím; jinde zase jest zvyk
opačný, katechismy koná farář, protokoly a zpověď kaplani; ko
nečně někde týž kněz duchovní správy vykoná se snoubenci
protokol, katechismus i oddavky. Myslím, že tato poslední prakse
nejvíce odpovídá přání svoubencův, srovnává se též s církevními
předpisy a zanechává nejlepší ovoce v duchovní správě. Zvláště
»katechismusz a zpověď snoubenců úzce souvisejí, a podle mého
soudu měl by je konati týž kněz. Katechismy snoubenců, ať in
teligentních nebo nejprostších, a sv. zpověď snoubenců, ode mne
katechisovaných, náležejí k nejkrásnějším mým vzpomínkám na
duchovní správu velkoměstskou. At již se volí ten či onen
postup v různých farnostech, vždy budiž »katechismus: snou
benců a sv. zpověď konána s největší svědomitostí a opatrností.
bez jednotvárné formálnosti, s láskou k duši nesmrtelné a po
chopením stavu snoubenců. Přál bych si _též, aby náš list přinášel
,častěji pokyny k této praksi a ukázky řečí katechismových.*)
]est patrno, že nestačí na všechno 2—3 hodiny denně far
ního úřadování, že musí býti fara přístupna a duchovní péče se
vykonávati i mimo úřední hodiny; proto bych neschvaloval, aby
fara byla uzamčena mimo úřední hodiny, jak tu a tam se děje.
Fara měla by býti i ve městě místem, kde se vykonává péče
o duchovní a náboženské dobro osadníků; zde mohly by se ko
nati schůze vincenciánů, jak se skutečně někde děje, schůze apo
štolátu mužů, schůze místního duchovenstva a j. p. Na faru smí
zajisté přijíti osadník, aby se svěřil nebo poradil se svým du
cbovním správcem, aby se vypůjčil tu neb onu náboženskou
knihu atd. Knihovna farní ve městě a fara vůbec nemůže sice
býti toho významu jako na venkově, ale přece nesmí býti ne
přístupným zakletým zámkem, a její styk s osadou mimo úřední
jednání nesmí se rovnati nule; Pravý význam fary pro duchovní
správu vynikne ovšem teprve tam, kde se provádí též účinná
duchovní správa v osadě tak zv. rodinnou pastoraci; této tudíž
chceme věnovati nyní větší pozornost.
(Příštědále.)
*) Náš list přinesl v ročníku XIX. strana 334 ukázku takovou z péra
kan. Janků.

ZPĚVNÍK

rno sponu KATOLIGKÉ

vydala )]ednota Katolických Tovaryšůc
v Praze péčídp. Čumpelíka.
Zpěvníkvázaný stojí 1 K 50 h;

přivětšíchobjednávkáchsleva. Objednávky

u p. V. Kotrby

neb v Jednotě Katol. Tovarvšů v Praze 1., č. 209.

LISTY HOMILETICKÉ;
Na neděli čtvrtou po sv. Duchu.
Kterak oklamává svět ctitele své!
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Dnešní svaté evangelium vypravuje, kterak si naříkal sv.
Petr řka: lDMiStře! přes celou noc pracujíce, ničeho jsme ne

popadlilc Tedy veliké namáhání jeho i tovaryšů jeho zůstalo
úplně bez úspěchu, pokud pracovali jen dle náhledů, zkušeností
,i sil svých.. Ale kterak věc ta vypadla docela jinak, když ku slovu
božského Mistra rozestřeli sít! Tu již zahrnuli tak veliké množ
ství ryb, že se jim sít trhala, a museli přijíti i tovaryši, aby jim
pomohli ryby uložiti; neboť bylo jich tolik, že jimi naplnili dvě
lodice, jež se pod tíhou jich téměř potopovaly.
Lov tento jest obrazem působení každého člověka na zemi.
Spolehá-li kdo jen na sebe, bude muset v h'odince smrti své
hědovati podobně jako rybář Petr: Panel po celou dlouhou noc
života svého světu jsem sloužil, na tebe zapomínaje; namáhal
jsem se, i noci jsem nastavoval; 'a nyní pozoruji, že jsem pro
život _věčný nepopadl

ničeho, ničeho !

_

0 ano! svět oklamává ty, kteří mu slouží. a se bláhově
domnívají, že si skrze statky jeho zjednají štěstí. O tom se snadno
přesvědčíme, jestliže se v životě ohlédneme, a o jeho bězích
uvážíme.
2. Ve světě děje se věru podobně, jako vidíváme před
tahem v loterii. Tu scházívají se známí, strkají hlavy dohromady,
dávají si navzájem rady, dohadují, jaké číslo by mohlo nejspíše
vytaženo býti, a co by je mohlo štastnými učiniti. jestli se do
cela komu podařilo, vyhráti ne snad bohaté terno, ale jen nějaké
hubené ambo nebo extrato; tu již dostávají všichni ostatní chutě
ku sázení, a obětují mnohdy i poslední svůj haléř, který měli na
jídlo nebo na činži, a posléze nevyhrajl třebas pranic, anebo ani
'daleko ne tolik, kolik sami dříve prosázeli. Vždyť loterie není
věru na prospěch hráčů, ale pro užitek jinýl Ai to, co kdo
Rádce duchovní.
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snad vyhraje, nebývá požehnáno; ale platívá o tom, co zdí pří
sloví: »Lehce nabyl, lehce pozbyllc
A podobně se to má se sháněním se po statcích, důstoj
nostech, radovánkách i požitcich tohoto světa vůbec. Svět svými
marnými statky láká, aby člověk se jimi zaslepil a na Boha za—
pomínal; a zatím pak v hodince smrti Oklamaný člověk s hrůzou
seznává, že za bludičkami nerozumné běhal; statků světa zřídka
kdy dle přání vyzískal, a ty že jsou ještě marné, nicotné pro
věčnost! A i kdyby všeho na světě získal, čeho si přál, co zřídka
komu se stává, musí na konec přece doznati pravdy slov Spasi
telových: »Co jest platno člověku, byť všechen svět (se vším,
co on poskytnouti může) získal, a na své duši škodu trpěl?
Anebo jakou dá člověk výměnu za duši svouřc (Mat. 16, 26.)
3. Pozorujme příkladně lakomce, kterak on se o rozmno
žení statku svého namáhá! Nemá pokoje ani ve dne ani v noci,
běhá, zkoumá, pracuje v potu tváře, oddechu si nedopřávaje.
O jak pošetile jedná, když hromadí statky marné, a zapomíná
na Boha a statky věčné! Snad spěchá i do cizích, vzdálených
zemí, a vystavuje život svůj tisícerým nebezpečím od živlů, zlých
lidí a dravé zvěře; snad ponořuje se i do hlubin moře anebo
hledá poklady země na sta metrů ve vnitřnostech jejích; ale
posléze plní se na něm podobenství Páně, jež vypravuje evan
gelium sv. Lukáše (12, 16—21) takto: »Pole člověka jednoho
bohatého přineslo hojné úrody. I přemýšlel sám u sebe, řka:
Co učinímP neb nemám, kde bych shromáždil úrody své. Iřekl:
Toto učiním: Zbořím stodoly své, a nadělám větších, a tu shro
máždím všecky věci, kteréž se mi urodily, i zboží svá, a dím duši
své: Duše máš mnoho zboží složeného na mnohá leta; odpočívej,
jez, pij, hoduj! I řekl jemu Bůh: Bláznel Této noci požádají duše
tvé od tebe. Topak, cos připravil, čí bude? Takt jest, (když)
sobě kdo shromažďuje poklady, a není bohatý v Bohu lc
Slýcháme nebo dočítáme se o tom dosti často, že ten či
onen zemřelý, který snad za života byl skoupým, po smrti ve
své závěti učinil bohaté odkazy svým přátelům, nebo dobročin—
ným ústavům. I vypravuje se, že dal tolik a tolik na Matici, na
chrám sv. Víta, na nemocnice, chudobince atd,; ale v nižádné
závěti se nečte: To a tolik vezmu si s sebou, nebo ponechám
si pro sebe! jeden každý člověk to tedy najisto ví, že si ze světa
ničeho s sebou neodnese. Ale ku podivul přece tak mnohý smýšlí
a jedná, jakoby tu měl věčně býti, a jakoby všechny své statky
podržeti mohl! Nahý na svět přišel každý, a takovým též jeden
každý odejde ze světa. Několik hadříků na těle a snad laciná
rakev budou jen na krátko údělem jeho!
4. Zbožný král David proto pěje v žalmu (24, 16): >Pohlědniž
na mne, a smiluj se nade mnou, Hospodine! nebot osamělý
jsem a chudýlc ]akžeě Mocný král David, jenž na sta tisíc zlata
zanechal synu svému Salomounovi, aby vystavěl nádherný chrám
Hospodinu v ]erusalemě, že jest chudý? Ba že jest; nebo za
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všechny ty poklady nemohl si koupiti delšího života ani o čtvrt
hodiny!
'
A osamělým, že se nazývá král David, jejž poslouchala ve
liká a udatná vojska? Ano osamělým byl! Nebo všichni jeho
přečetní a udatní bojovníci nemohli ho uchrániti před kosou
smrtil David musel umříti chudý i osamělý, jako kterýkoli žebrák
\; jeho mocné říši. A proto také syn Davidův, přemoudrý král
Salomoun, všecky poměry na světě prozkoumav, vší slávy i vší
rozkoše na světě uživ, nesmírným bohatstvím obdařený posléze
dle pravdy prohlásil: »Marnost nad marnosti, a všecko jest mar
nost !a (Kazat. 1, 2.)
5. Kéž bychom toto vše, nám přece všem známé, také vždy

na paměti měli: kterak bychom potom nesháněli se tolik slepě
po statcích světa, tolik vratkých, rychle pomíjejících; ale za to
sloužili bychom věrně Bohu, abychom po krátké službě zde na
zemi, nabyli od něho slíbené odplaty neskonale veliké, a trva
jící věčně!

Či co pomůže tolik hromadit statky, kdyby jich kdo nabyl
třebas jako bohatý ten neb onen, jenž má ročně na 440 millionů
korun důchodů, když s sebou nikdo a ničeho nevezme, leč co
učinil zde dobrého nebo zlého?
Co pomohla síla Samsonovi, jenž, když se opřel 0 dům,
.pobořil ho, když i on musel umříti?
.
Co prospěla Absolonovi tělesná sličnost, co Salomounovi

jeho moudrost, když museli bez peněz, bez titulů. bez krásy
,předstoupiti před soudnou stolici nejvýš spravedlivého i vševě
doucího soudce, aby vydali počet ze života svého?
ó, jak mnohý, zde nyní vychvalovaný a obdivovaný člověk
bude muset pak zabědovati: Po celý život jsem se namáhal; ale
statky pozemské jsem opět ztratil, a pro celou věčnost ničeho

jsem si nenashromáždill
6. Ba svět nejen že klame ctitele své v hodince smrti, ale on
je klame i v životě tomtol Není věru všecko zlato, co se třpytí,
a není všecko štěstím na zemi, co se lidem krátkozrakým štěstím
zdá. jak bychom se podivili mnohému člověku, jenž má zdraví
a všeho hojnost, kdyby nám dal nahlédnouti i do srdce svého!
Mnohé jablíčko zdá se krásně, ale uvnitř hlodá na něm červ!
Srdce lidské právě Bůh jen pro sebe stvořil; a kdo hledá pravé,
trvalé štěstí mimo Boha, nenalézá ho, ani na světě, ani po smrti!
Proto, nejmilejší, nenechávejme se lákáním světa klamati,
abychom v hodině smrti nemuseli bědovati, že jsme ničeho pro
nebe nepopadli; ale vždy hledejme napřed království božího
& spravedlnosti jeho, a od Boha bude nám vše přidáno, co blaží
tu, a bude jednou blažiti i v nebesích. Amen.
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Neděle čtvrtá po sv-' Duchu.
Troji noc, jež marnou činí každou práci.
»Celou noc pracovavše nic jsme nepo—
padli.:
(Luk. 5, 5.)

Nic není ubožejšího, zpozdilejšího a opovržení hodnějšího
nad zahaleče. Ubohý jest, poněvadž nemůže očekávati štěstí
a blaženosti ani v tomto ani budoucím životě. Zpozdilý jest, po
něvadž jedná přímo proti svému cíli a účelu; neboť člověk jest
stvořen ku práci jako pták k létání. Opovržení hodný jest za
haleč, poněvadž se činí nehodnýin společnosti lidské a rovným
němé tváři. A přece jsou ještě lidé, kteří jsou ještě ubožejší,
zpozdilejší a opovržení hodnější nežli sám zahaleč, a to jsou ti,
kteří pořád pracují, ale při tom nejen žádného užitku nemají, ale
škody největší. A to jsou ti, kteří jako apoštolé vdnešnlm evan—
geliu za temné noci pracují.
Neboť jakmile ježíš Kristus, božské světlo, přišel na svět
tento, musíme za světla kráčeti a pracovati, jako za pravého po
ledne, ne však za tmy, jež vše ničí, kdy, jak praví božský Spa—
sitel, žádný nemůže pracovati. A_která jest to noc? Jest to noc
trojí, a sice noc hříchu, kde nesvítí více slunce milosti boží; noc
světa, neboť svět leží v temnotách a miluje více tmu než světlo,
jež se ukázalo v ]ežíši Kristu.
A třetí noc jest noc pekla, v níž řídí vládu kníže temnosti,
satan. Kdo tedy v některé z těchto tří nocí pracuje, toho všecka
práce a píle jest ztracena, ba i škodlivá, a bude muset jednou
jako apoštolé s bolestí zvolati: »Celou noc pracoval jsem a ni
čeho nepopadLa
Pravdu tuto chci dnes krátce dokázati.

Pojednání.
1. Noc hříchu. Ze zhoubných následků, jež provázejí hřích,
jest skoro nejhorší, že hříšník se připravil o všecky nadpřirozené
zásluhy dobrých skutků, jež ve stavu milosti byly vykonány.
Kdyby bylo dobrých skutků sebe více, sebe lepších, kdyby
byly vykonány sebezapřením a obětí sebe větší, jsou—livykonány
za noci hříchu, jsou to skutky temnosti, jež u Boha nemají lesku
ani ceny. Proto píše apoštol národů, sv. Pavel: »Kdybych rozdal
na pokrmy chudých veškeren statek svůj a vydal tělo své k spá
lení : lásky pak kdybych neměl, nic mito neprospívá.: (1. Kor. 13, B.)
Nenalézám—lise ve stavu milosti, jest moje modlitba, půst, utr
pení, almužna marnou prací noční, jež u Boha není hodna žádné
odměny.
Bůh sice rád vidí naše dobré skutky, ba vyžaduje jich od
nás, jako král .daní od svých poddaných, ale činí podobně, jak
učinil onen kníže tatarský, o němž se slavný Segneri zmiňuje.
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Tomuto museli každoročně odváděti desátek ze všeho stáda. Za
bil-li však blesk během roku některý kus ze stáda, nesměl se
z téhož stáda desátek odváděti jakožto nehodný. Podobně činí
Bůh s lidmi. Hřích jest hrozný blesk, který činí dobré skutky,
jež byly jím zasaženy, nevhodnými, aby se líbily Bohu a měly
nárok na odměnu. Důkazem toho jsou dva bratři, Kain a Abel.
Oba obětovali Hospodinu. Ale oběti jejich byly velice různě
přijaty. »Neboť vzhlédl Hospodin na Abela a dary jeho, na Kaina
pak a dary jeho nevzblédl.: (1. Mojž. 4, 4.) A co bylo toho
příčinou? Miláček Páně, sv. jan evangelista,-odpovídá: >Poně
vadž Kain byl zlýc (I. 3, 12.), poněvadž byl již tehdy zasažen
bleskem hříchu, pln nenávisti proti Abelovi, proto se ani on ani
jeho obět nemohli líbiti Bohu.
ještě jasněji ukazuje Bůh tuto pravdu, že oběti hříšných se
mu nelíbí, 11proroka Isaiáše, an praví: »K čemu jest mi množ
ství obětí vašich? Syt jsem. Zápalných obětí skopců a tuku
krmných zvířat a krve jejich nechci. Neobětujte již více obětí
nadarmo; zápal kadidla mám v ohavnosti; slavností vašich ne
návidí duše má; a když rozprostírati budete ruce vaše, odvrátím
oči své od vás, a když rozmnožíte modlitbu, nevyslyším.: (1, II.)
jak hrozná sloval Oběti byly jediným prostředkem, jímž
prokazovali Bohu vděčnost za obdržená dobrodiní a nových mi
lostí si vyprošovali; jestliže se Bohu více nelíbí, co zbývá, leč
jisté zavržení?
Nechce slyšeti Bůh více jejich“ modlitby, nechce jejich obětí
zápalných, poněvadž stádojejich bylo zasaženo bleskem, poněvadž
jsou ovocem stromu, který byl proklat, poněvadž jsou dělníky,
kteří za noci pracovali, »neboť ruce vaše jsou plny krve: (1,15.);
že všichni i jejich dary byly nečisté a plny hříchů.
]ak mnoho jest křesťanů, kteří na těle i na duši mnoho sná—
šejí s trpělivostí a odevzdaností do vůle boží, varují se zahálky,
plní svědomitě povinnosti svého stavu, světí neděle a svátky, za
chovávají posty předepsané, dávají s ochotou almužnu chudým,
přispívají hojně ku oslavě boží, modlí se zbožně a často, neschá
zejí při žádné veřejnépobožnosti, poslouchají rádi a ponrně slovo
boží, — v pravdě samé to krásné a dobré skutky, a přece může
se snadno státi, že nemají u Boha nejmenší ceny a nemají na
děje na odměnu věčnou.
Jediný smrtelný hřích, který je snad ukryt v srdci křesťana,
sráží jako blesk všecky tyto dobré skutky k zemi; jediný hřích,
jehož se člověk dopustil a dosud nelitoval, z něho se nevyznal
a neodpykal, jest nocí, jež všecku práci, všecko jeho utrpení
a ctnosti ničí a činí bezcennými. »Oběti bezbožných, praví
Písmo sv.,.jsou ohavné Hospodinu.< (Přísl. 15. &) Hříšník, do
kud ve hříchu trvá, jest suchým stromem, určeným ku spálení,
který jedině slzami lítosti a pokáním může býti zvlažen a oživen,
aby zase ovoce mohl nésti a Bohu se líbiti. »Pracujte tedy, do
kud světlo máte; nebo přichází noc, kde žádný nemůže dělati.<
(Ian 9.) Jestliže se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti a-činil

_- 534 _
by nepravost, na žádné Spravedlnosti jeho, kteréž byl činil, ne—
bude pamatováno.: (Ezech. 18, 24.) Marná práce za noci hříchu.
2. Noc světa. ještě menší jest výsledek rybolovu těch, kteří
rozestírají sítě k lovení za tmavé noci převráceného světa a na
máhají se, aby se mu zalíbili. Bohužel iestplno na světě tako
vých rybářů, kteří se vší pílí a horlivostí pro svět se namáhají,
kteří nebe by si dávno zabezpečili, kdyby polovici píle a námahy
věnovali své duši a svému Bohu, jakou věnují světu. Mnozí
z těchto přátel světa celý den a celé noci přemýšlejí, jak by
upravili oděv dle módy, svou chůzi, řeči a posuňky. ]iní jsou
plni starostí a plánů, jak by své jmění rozmnožili; jiní zase jak
by se vysokých hodností domohli, a aby toho dosáhli, podnikají
největší práce, snášejí příkoří, plahočí se bez oddechu.
A čeho mohou tito lidé jednou očekávati za to vše nama—
bání? Nic jiného nežli trestu, že času zbytečně promrhali na věci
marné a hříšné, který měli věnovati službě boží a spáse své duše.
Odměny čekati nemohou, poněvadž skutky jejich byly konány
za noci světa od Boha opuštěného, za noci, jež ničí všecku práci
a marnou činí. »Neboť mámení marnivosti zatemňuje dobré,c
praví Písmo sv. (Moudr. 4, 12.l Mámením nazývány jsou marnosti
světské, poněvadž matou zdravý smysl člověka, že nepoznává
jejich nicoty, ale považuje za něco velikého a žádoucího, co.
u rozumných jest nízkým a opovržení hodným. V pravdě jest
svět mamičem, který rozum těch, kteří světu sluchu dopřávají,
tak zatemňuje a klame, že místo nejlepšího a nejvyššího volí
nejhorší a nejopovrženější a neustále se snaží čerpati vodu sítem,
aniž by v nejmenším tušili, jak marnou a pošetilou jest jejich
práce. Proto modlil se David: »Odvrat, Pane, oči mé, aby ne
viděly marnosti (Žal. 118, 37.) a nebyly tím zaslepeny a svedeny.
Kdybych měl říci, jak marným a opovržení hodným se mi
zdá počínání a snažení těch, kteří světu slouží, řekl bych, že jest
to práce otrocká, kterou museli synové Israelští konati vEgyptě,
jimž nejtěžší a nejnižší práce byly ukládány, a kteří za to žádné
mzdy, žádného uznání nedostali kromě ran a týrání všeho druhu.
:At jdou, kázal farao, a sbírají strništělc (2. Mojž. 5, 7.), nechci,
aby odpočívali, ale aby nuceni byli po ulicích a cestách, po do
mích a koutech sbírati stébla, by mohli páliti cihly. — Hle, to
je práce těch, kteří světu slouží. »jděte, volá tyran svět, pospěšte,
běžte rychle, hledejte a snášejte.< Ale co? stébla slámy; neboť
ničím jiným nejsou statky toho světa, sláva a radosti, nežli stébla
slámy, jež nepatrnOu jiskrou zapáleny mění se v kouř a oheň.
a ničeho nezanechávají po sobě leč trochu popele. Proto volá sv.
biskup Germán: >Neúprosným tyranem a přísným poháněčem
jest tento svět, který honí člověka k bohaprázdným skutkům.
temnosti, olupujeovšecky poklady ctností a poroučí, aby člověk
všechen čas a všecku sílu věnoval sbírání stébla slámy..
3. Noc pekla. Avšak ubozí tito otroci světa jsou ještě šťastni
proti jiným, o nichž budu nyní mluviti. Jsou totiž lidé, kteří ne
jen 'za noci hříchu ničeho neloví a za noci světa jen za marnosti
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se ženou, ale i za noci pekla s knížetem temností samým, sata
nem totiž, hříchy loví, v hříších se namáhají. ]aká jest práce
zlého ducha? K čemu požívá svých sil a moci? :]eho všecka
snaha, praví sv. Bernard, jeho všecka píle a práce jest, aby nás
lidi svedl ke hříchu a do věčné záhuby. Zlo, hřích, jest jediným
jeho myšlením, snahou a prací. A sv. Augustin praví: »Taková
jest zloba zlého ducha od přirozenosti, že největší radostí jeho
jest, škoditi člověku a ničiti.:
Ale bohužel, jest to radostí i mnohých lidí, škoditi a ničiti
duševně jiné, býti pomocníky ďábla, sváděním ke hříchu svého
bližního. Co vše obětuje mnohý, aby ukojil zvrácené žádosti

a vášně! Nevinnost, čest, dobréjméno, štěstíablaho celé rodiny,
všechen majetek vydá se v šanc za obět zaslepené vášně. Není-li
ubožák takový pomocníkem a společníkem ďábla, který obchází
stále hledaje koho by pohltil, plíží se za dne i noci ubožák hle
daje příležitosti ke konání skutku temnosti. Usiluje jen, jak pro
rok jeden pravil, aby neprávě činil (let. 9, S.), a jednou bude
muset bolestně vyznati: >Zbloudil jsem s cesty pravé, plahočil
se na cestě nepravosti a zahynutí a chodil po cestách neschůd
nýchc. (Moudr. 5, 7.) A aby dílo zloby bylo dovršeno a ve všem
stali se ďáblu podobnými, radují se mnozí, když zle činí, a ple
sají ve věcech nejhorších (Přísl. 2, 14.), závodějí mezi sebou, kdo
ve zlobě více dokáže, a ten považován za nejváženějšího. kdo
nejvíce spustlých skutků vykonal. Jakého však zisku zůstane těm
ubožákům ze všech obětí, námah a úsilí, jimž celý život věno
vali? Ničeho, ale přece něčeho. Ničeho s nebe, ničeho z blaže
nosti, ale něčeho hrozného z trestů věčných, kletby, kterou po—
hrozil Kristus slovy: »Odejdětež ode mne, synové nepravosti, do
temnosti, tamť bude pláč a skřípění zubů.< (Luk. 13, 27.)
Když zloboh Voltaire ležel nemocen, toužil po Diderotu,
bývalém společníku nevěry, který se však Voltaira dávno naha
žil, seznav, co zla způsobil a do jaké propasti se řítí. Navštívil
přece nemocného, u něhož stál právě lékař Tronchin a Madame
Dubarry. Diderot spatřiv Voltaira zvolal: »Zdráv buď, ďáblův
návladní, přicházím jménem obětí ubohých, jež jsi nevěrou a
špatným příkladem zničil. Proklínají tě všichni & nedají ti na
věky pokOje. Svíce tvého bohaprázdného života dohořívá, po
zlátková koruna spadla stvé hlavy, pozemská sláva se rozplynula
jako dým a ukázala tě v hnusné nahotě. Popel tvůj roznese vítr,
knihy tvé budou lidé páliti a ; jménem tvým budou spojovati

jméno satana.:

Voltaire nutil se do smíchu, ale u srdce mu bylo příliš úzko,
a brzy skonal v hrozném zoufalství. (Abb. Goillois, Confess.)
»Odvrzmež tedy,_volá sv. Pavel, skutky temnosti, a oblecmež
se v odění světla.: (Rím. 13, 12.)
A jaké to odění? jsou to skutky milosti, víry a ctnosti. To
jsou odění světla, zbraně, jimiž trojí noc, jež všecky naše skutky,
boje a utrpení činí marnými, může býti překonána. Skutky mi
losti přemáháme noc hříchu, z něhož nás milost boží vyvádí
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a skutky naše činí bohumilými a pro nás záslužnými. Skutky
víry přemáháme noc světa, nebot víra nám ukazuje, že ne svět,
ale Bůh sám jest naším cílem a účelem našeho jednání a sna
žení. Skutky ctností pak přemáháme noc pekla, když nekonáme
s knížetem temnosti skutky zlé a zlo mezi bližními nešíříme, ale
s Kristem konáme dobré věci, šíříme požehnání, kázeň, počestnost
a spravedlnost, kdekoli a jakkoli můžeme. Pak se bude moci
i o nás na konci života našeho říci, co dnešní evangelium praví
o apoštolích: »Zahrnuli veliké množství ryb, pracovali s užitkem
velikým a za odměnu dosáhli blaženost věčnou.:
V. Str/L.

Neděle pátá po sv. Duchu.
Vznešenost & dokonalost Nového Zákona.
»Nebude-íi spravedlnost vaše hojnější
nežli zákonniků a fariseů, nevejdete do
království nebeského<.

(Mat. 5, ZO.)

Dnešní sv. evangelium jest část delší řeči, kterou měl Pán
ježíš v prvním roce ku svým učedníkům na hoře blahoslavenství,
v Galilei, v které jasně a obšírně naznačil, v jakém poměru stojí
učení Nového Zákona, jež přináší, ku Zákonu Starémua čeho od
svých učedníků žádá, aby sami dle něho život svůj opravili a jiné
ku zdokonalení přiváděli. Připomenul hned, že nepřišel rušit Zá
kona Starého, mravních zákonů, jež Bůh skrze Mojžíše a proroky
poručil, ale že přišel jich naplnit, vysvětlit a zdokonalit. Poněvadž
však fariseové a zákonníci, kteří se pokládali za věrné a svědo
mité plnitele zákona, za takové byli od mnohých považováni a
poněvadž přikázání ta toliko zevně dle písmeny zachovávali, ducha
však jejich nešetřili, poněvadž konali jen zevnitřní skutky zákona
bez pravého úmyslu a dle libovůle, smysl jejich překrucovali a
tím přestupovali; dal Pán ]ežíš učedníkům na srozumněnou, čeho
od nich očekává a sice spravedlnost vyšší, dokonalejší. »Nebude-li
spravedlnost vaše hojnější nežli zákonníků a fariseů, nevejdete do
království nebeského<.
O této vyšší spravedlnosti a její vznešenosti krátce budeme
uvažovati,
.

Pojednání.
1. Israelitům dal Bůh zákon, desatero přikázání, na hoře
Sinai a za odměnu, budou-li jich zachovávati, slíbil zemiKanaan,
hojnost plodin zemských a své požehnání. Nám je přislíbeno krá
lovství nebeské, pravá Kanaan, věčně zaslíbená země. Proto musí
spravedlnost naše býti větší, mnohem větší, nežli spravedlnost zá—
konníků a fariseů,-předáků národa israelského. Naše spravedlnost
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musí se podobati řece, jejíž řečiště jest stále větší a plnější, čím
více se blíží k moři; naše spravedlnost musí se podobati stromu,
jehož kmen jest stále silnější a větve s ovocem stále hojnějším.
Spravedlnost záleží v zachovávání přikázání. U národa israel
ského byli fariseové a zákonníci považováni za nejhorlivějšíanej
přesnější plnitele zákona. Zachovávati zákon, jak oni zachovávali,
zdálo se býti nejvyšším stupněm spravedlnosti. Nyní tomu nemá
tak býti. V křesťanství to nestačí, aby mohlo podobné plnění zá
kona býti odměněno královstvím nebeským.
Proto praví Pán Ježíš: »Slyšeli jste, že řečeno jest starým;
ale já pravlm vám:. — jest to totéž, co na jiném místě pravil:.
»Nepřišel jsem rušit zákona, ale naplnitc.
Naším zákonodárcem není tedy Mojžíš, ale sám jednorozený
Syn boží a zákon náš okřesťanský jest ze všech nejdokonalejší,
jaký vůbec býti může: vede lidi nejen ke spravedlnosti zevnější
a skutkové, ale činí vnitrně dobrými a Bohu milými. Vidíme-li
mnohé křesťany, kteří pohoršlivě žijí a ani spravedlnost starozákonní
na jevo nedávají, není toho vinou zákon sám, ale jejich zlá vůle.
Trestal-li Bůh tupitele Starého Zákona už tak přísně, tím většího
trestu dojdou, kdo přestupují zákon Syna božího.
Křesťan,který dnešní evangelium řádně promyslil, musí takto
souditi: lsraelité neznali nic vyššího nad svůj zákon; já znám
osvícen milostí boží zákon vyšší a dokonalejší, musím tedy tou
žiti po dokonalejším. Musím býti tak spravedlivým, jak to zákon
Kristův žádá; že tak mohu činiti, o tom nepochybuji, poněvadž
mne sílí milost boží. Kristus žádá, abych více se cvičil v doko
nalosti nežli Israelité. Vidím-li tedy, jak židé světí sobotu, tím
více musím světiti neděli. Židé myslili, že zákonu vyhověli, když
se zdrželi obyčejných prací, navštívili synagogu a přinesli přede
psanou obět. Křesťan musí totéž činiti, ale při odpočinku od
práce musí se duše Bohem zabývati, návštěva kostela nesmí se
konati ze zvyku, ale z potřeby duševní, z lásky k Bohu, oběti
sebezapření a lásky k bližnímu nesmí se nedostávati; oběti rnilo
srdenství, jež jsou více než zevní pohybování rtoma, mají po
všecky dny býti přinášeny.
Kdo dnešní evangelium řádně uvážil, musí říci dále: co mi
záleží na tom, jak ten či onen žije, zdali zachovává zákona kře
sťanského čili nic; mým zákonem jest Kristus; bližní nebude za
mne skládati účty a já nebudu jich skládati za něho. Musí mu
na mysl přijíti: jak by to vypadalo v rodinách, obcích, ve společ
nosti vůbec, kdyby všichni zákon Kristův řádněadokonale plnili.
Nesmíme tedy naříkati a bědovati, že lidé nezachovávají zákona
božího, ale modliti se za ně, modliti se za sebe, abychom všichni
tak činili. Heslem naším má býti: »Učiň, co můžeš le Bud každý
sám věrným plnitelem zákona božího, veď k tomu i jiné, pokud
ti možno.
Pak se poměry zlepší. Budou-li s počátku jen dvě nebo tři
rodiny žíti v kázni křesťanské a plniti své povinnosti, dobré se
meno bude základem hojnějšího počtu lepšíchazjemnělejších lidí.
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2. Když nás božský Spasitel upozornil na rozdíl spravedlnosti
starozákonní a křesťanské vůbec, uvádí hned příklad a spolu váž
nou'výstrahu před porušením lásky k bližnímu a to i v myšlenkách
neb slovech. »Slyšeli jste, že řeceno jest starým: nezabiješ a pakli
by kdo zabil, hoden bude soudu.: Soud u Israelitů záležel ze
čtyřiadvaceti soudců a měl odsuzovati hrubé zločiny, jako na př.
vraždu.
jak mnohem dokonalejší je zákon evangelia nad zákon Israe
litů. U těch zněl : »Nezabiješ ! a kdo by zabil, hoden bude soudu-.
Ježíš však praví, že každý, kdo se hněvá na bratra svého, na svého
bližního, bude hoden soudu. Hněv křesťana je právě tak těžkým
hříchem jako vražda v Starém Zákoně; hněv je příčinou vraždy,
bez hněvu nebylo by k vraždě ani došlo. Proto třeba předejití
vraždě odstraněním hněvu v zárodku na-jeho trestuhodnost.
Každý hněv není ovšem stejný; rozeznává se hněv sprave
dlivý, když na př. zlobí se otec nad nezdárným synem, který lže,
krade a špatné společnosti vyhledává. Takový hněv neměl Pán
Ježíš na mysli; to je hněv spravedlivý, Ale jest ještě jiný hněv
hříšný, který jest příbuzným, blízkým vraždy; vnitrně týž zločin
jako vražda zevně.
Jest to hněv proti bližnímu s úmyslem, dle možnosti škoditi
mu na těle a životě, který se ukazuje na venek nenávistí a zuři
vostí. —

O tom hněvu praví sv. jan: >Kdo nenávidí bratra svého,
vrahem jeste. (I. 13113, 15)Hněvivý náleží před soud; Bůh bude

trestati jako vraha.

Aby byl hněv těžkým hříchem, musí býti při plném vědomí,
promyšlený, trvalý přes mnohé výstrahy; ne tedy hněv z přenáv
hlení a okamžitý. Proto varuje Pán ]ežíš před hněvem hříšným
a vším, co s ním souvisí, před spíláním a snižováním bližního.
»Kdo by řekl bratru svému ,racha', hoden bude zrady; a kdo
by mu řekl: ,blázne*, hoden bude pekelného ohněc. Obě slova
— racha a blázne — znamenají hněvivé řeči proti bližnímu, jež
se vraždě rovnají. Kdo na př. bližnímu uloupl čest, že mezi řád
nými lidmi více žíti nemůže; kdo mu zlomyslnou řečí ztrpčí život,
že se mu zdá smrt milejší, nežli život; když nezdárný syn nebo
nevděčná dcera jedovatými slovy otravuje život rodičů, že přejí
si raději zemříti nežli žíti: to vše jest právě tolik, jako by byli
jejich vrahem. Obě slova »rachao, t.' j. ničemo a >blázne< liší se
jen stupněm urážky. A že jsou to hrozné hříchy, poznati lze ze
slov,-jež u nich se nalézají: hoden rady a hoden pekelného ohně.
A vyššího ještě soudu nad radu, jež sestávala z 72 osob,
u Israelitů nebylo. Byla to vysoká rada, synedrium, jež soudila
u věcech nejdůležitějších, týkajících se náboženství, krále a nej
vyššího kněze. Chtěl tím naznačiti Pán ]ežíš, jak veliký jest hřích
hněv, zášť, závist a nenávist, jež vedou ku vraždě. Kde pak ne
stačí spravedlnost lidská, trestati musí Bůh sám, ohněm pekelným,
smrtí nejohavnější,.nejbolestnější; aby nás touto odstrašil od
hněvu, spílánía proklínání bližního ajich následků, ohavné vraždy
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samé a povzbudil nás, abychom mstu odložili, bližnímu odpustili
a s ním v pokoji žili.
3. A abychom ještě více pochopili, jak Bůh nenávidí hněv a
proto co nejdříve máme se hněvu zříci, praví Pán Ježíš:
>Protož přinášíš-li dar svůj na oltář a tu se rozpomeneš, že
bratr tvůj má něco proti tobě: nechej tu daru, smiř se s bratrem
svým a potom přijda — obětuj dar svůja.
Obětí jest každá modlitba, každý způsob bohoslužby, zvláště
obět mše svaté, která jest pravou obětí smíření. Otec nebeský
odpouští při ní pro zásluhy Pána ]ežíše svým nehodným, _nezdár
ným dítkám; ale jen dokud samy se usmíří .se svým bližním.
Odpustí nám Bůh naše viny, jestliže i my odpustíme našim vin
níkům. Není-li to'to splněno, jest obět mše sv. pro nás úplně bez.
ceny. Kdybychom byli sebe zbožnější a horlivější, nemá to ceny
u Boha, dokud jsme ve hněvu se svým bližním.
V tom tedy záleží dokonalost Nového Zákona, že má na
mysli nejen skutky, ale i myšlenky, žádosti a řeči; že chce od
straniti příčiny zločinů v samém zárodku. jako se to má s vraž
dou, tak i ostatními hříchy. Kdo myslí na nečisté věci a máv nich
zalíbení, hřeší, jakoby se jich skutkem dopustil. Dítko boží nesmí
se snížiti na stupeň zvířecí a proto má prostředků a pomůcek
dostatek, aby se uchránilo hrubých a ohavných hříchů, proto
tolik výstrah a pohrůžek božského Spasitele, který má jedině
naše dobro na mysli.
Děkujme Bohu za milost, že nám dal tolik vznešený a do
konalý zákon lásky, který v samém počátku chrání nás před
hříchem a záhubou věčnou. Spojme se s modlitbou kněze, kterou
dnes při mši svaté se modlí a jež zní: »Bože, kterýž jsi připravil
pro milující tebe statky neviditelné: račiž v srdce naše vlíti vroucí
lásku, abychom tě ve všem a nade vše milujíce zaslíbení tvých,
jež všelikou žádost převyšují, skutečně dosáhli. Amen.
V. M. Věc/zal.

Na neděli pátou po sv. Duchu.
Kterak třeba milovati škůdce své.
Napsal dr. Karel L. Řehák.

1. Spasitel žádá vyšší spravedlnost od vyznavačů svých, nežli
jako byla ona, kterou se honosili zákonníci a íariseové. A proto
pravil: »Slyšeli jste, že řečeno je starým (totiž skrze Mojžíše v Zá
konu starém): Nezabiješ! Pakli by kdo zabil, hoden bude soudu.
Ale jáť pravím vám, že každý, kdo se hněvá na bratra svého,

hoden bude soudul:
lidé se tedy domnívali, že páté přikázání boží již naplňují,
když jen nikoho zlovolně života nezbaví.A těm se podobají i tak
mnozí křesťané, kteří se domnívají, kdo ví, jakou moudrost mluví,

již zcela lehkomyslně prohlašují : »Nikoho jsem nezabil !, nikoho
jsem neokradl !. a tím jako říci chtějí, že jsou již spravedliví !!
Ale kdyby plnili opravdu a zevrubně páté i sedmé přikázání
boží : jsou již spravedliví, když Spasitel i pouhý hněv na bližního
bude souditi, jako nějakou vraždu, na bližním spáchanouř.
A což platí nám jen přikázání páté a sedmé, a nikolivi při
kázání Desatera božího všechna? Pak by věru mezi spravedlivé
počítati se mohl i každý rušitel slova božího, každý rouhač, křivo
přísežník, rušitel dnů svátečních, hanobitel svých rodičů i před—
stavených; každý smilník, sodomita, cizoložník; každý utrhač na
cti, rušitel postů, tupitel svátostí!
0, tak se to se spravedlností naší před Bohem nikterak ne
mál Nebe i země pominou, ale slova Páně nepominou. A Pán
velí v přikázání pátém netoliko bližního nezabíjeti, ale i hněv
i nenávist v srdci svém k němu nechovati ; ba on velí milovati ne—
toliko přítele, ale i nepřátele i škůdce; a sice pro Boha!
2. O té povinné lásce ku bližním všem, rozepisuje se miláček
Páně ve slovích těchto (LJan 4,20, 21): nDi-li kdo ,Miluji Boha“
a nenávidí bratra svého. lhář jest. Nebo kdo nemiluje bratra
svého, kteréhož vidí, kterak může milovati Boha, jehož nevidí?
— A toto přikázání máme od Boha: aby kdo miluje Boha, mi
loval i bratra svéhoc.
A slovy 'ještě přísnějšími píše apoštol národů (I. Kor. 13,
1—3) takto: >Kdybych mluvil jazyky lidskýmii andělskými, lásky
pak kdybych neměl, byl bych jako měd zvučící nebo zvonec zně
jící. A byť bych měl proroctví a znal všecka tajemství i všeliké
umění ; a kdybych měl všecku víru, takže bych hory přenášel,
lásky pak kdybych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal na po
krmy všechen statek svůj a vydal tělo své ku spálení, lásky pak
kdybych neměl, nic mi (to) neprOSpíválc
Bez lásky ku bližnímu, hodnému i nehodnému, neprospívají
tedy ani veliké vědomosti, ani nejvyšší umění, ani víra, ani dobré
skutky, ba ani ne smrt mučednická!
Kdo nemá lásky ku bližnímu, nemiluje v pravdě ani Boha;
a proto také nelíbí se Bohu a nelíbí se ani dar jeho Bohu. Za
tou tedy příčinou napomíná Spasitel v dnešním evangeliu: »Obě
tujete-li dar svůj na oltář a tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má
něco proti tobě: nechej tu daru svého před oltářem a jdi prvé
smířit se s bratrem svým; a potom přijda obětuj dar svůj !
3. Neláska, hněv i zášť k bližnímu bývají příčinou, proč Bůh
někdy prosby naše vyslyšeti se zdráhá.
Mnohý běduje, jak mnoho křížů snášeti musí a že marně
volá k Bohu o ulehčení, marně na úmysl ten svátosti přijímá, do
kostela chodí, se postí, almužny dává. Kéž by ale také zpytoval
své svědomí, zdali nechová zášti, nelásky v srdci svém? Kéž by
si také připomínal slova Páně: »jakým soudem budete souditi,
takovým budete souzeni; a jakou měrou budete měřiti, takovou
bude zase vám odměřenolc (Mat. 7, Z.) Kéž by dbal i rozkazu
Páně: »Milujte nepřátele své; dobře čiňte těm, kteří vás nená

—541—
vidí; a modlete se za ty, kteří vám protivenství činí a utrhají
vám, abyste byli synové Otce, jenž jest v nebesích; jenž slunci
svému velí vycházeti na dobré i na zlé; a dešť dává na sprave
dlivé i na nespravedlivélc (Mat. 5, 44, 45.)
Kdo takto uvažuje, snadno na to přijde, proč ho Bůh ne
slyší, ač jinak zkoumává i vytrvalost a pokoru naši, když s vy
slyšením prodlévá.
4. Mnohý snad namítne: Ale tena ten člověk mne nesmírně
urazil, ano i velkou škodu mi učinil; nemohu mu toho zapome
nouti a odpustiti.
Možná, že mluvíš pravdu; ale zkoumej, zdali snad ty sám
nezavdal jsi jemu příčiny k nepřátelství jeho? Jak se do lesa
volá, tak z lesa ozvěna i odpovídá.
A dejme tomu, že v pravdě nevinně trpíš: trpíš více křivd,
nežli vytrpěl tvůj Spasitel od zrádny'ch židů i od bezcitných ka—
tanů? On, Syn boží nejsvětější, jenž všude jen dobře činil, od
souzen byl ku smrti nejbolestnější a nejpotupnějšíl
A jaká byla pomsta jeho, jenž jakožto všemohoucí Bůh mohl
katany své ztrestati způsobem nejhroznějšímř
Když katané jeho všecku zlost si na něho vylili, v mukách
nejhroznějších umírajícímu se ještě roubali ajej tupili: co on na
to? Pozvedl očí svých k nebesům a za své nejnespravedlivější
katany se hlasitě modlil, ještě omlouvaje je: »Otče, odpusť jim,
nebot nevědí, co činí !: A žádá i od vyznavačů svých, aby se
k nepřátelům svým podobně zachovali.
5. Tak učinil hned svatý prvomučedník Štěpán, jenž pozoruje,
že pod kameny nepřátel Kristových zemříti musí, poklekl na ko
lena svá, duši svou Bohu poručil a za své katany se modlil, řka:
»Panel nepokládej jim toho za hřích Ic
Svatý jan Gualbert, jehož památku jsme konali minulý tý
den, měl, pokud ještě světu sloužil, jediného milého bratra Hu
gona a toho mu jistý šlechtic zákeřnicky zabil. I zaslíbil se,že
vraha toho usmrtí, kdekoli by ho zastihl. I potkal ho právě na
Veliký pátek na úzké cestě, kde mu on nikterak nemohl unik
nouti. Vrah, znamenaje, že má umříti, poklekl před Janem na
kolena, vložil ruce v podobě kříže na prsa a prosil ho pro ]ežíše
Krista, jenž na Veliký pátek za všechny lidi zemřel a za vrahy
své se modlil, aby mu Jan odpustil a na živu ho nechal. Vzpo
mínka na umírajícího Spasitele ]anem tolik pohnula, že vrahovi
podal ruku na usmíření. ano i pro rány Spasitelovy nadále jako
bratra ho měl; začež Bůh jemu dal milost k životu svatému.
Sv. ]ohanně Františce z Chantalu zabili na lovu manžela je
jího. I přemohla se z lásky ke Kristu Pánu tolik, že všechnu ne
chut proti tomu, jenž- jí muže zabil, překonala a na znamení úpl
ného usmíření s ním i prvorozenému synu jeho za kmotru šla.
6. Tak jednají praví milovníci boží, jak Spasitel slovem i pří
kladem svým naučení nám dal.
Tak čiňmež i myl Bud'me vždy ochotni k usmíření is těmi,
kdo nám nejvíce ublížili, když chyby své uznávají a usmíření hle
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dají. 'A?neustává-li škůdce náš nepřátelství nám prokazovati, ne
dejme se odstrašiti, když se mu můžeme za zlé dobrým odplatiti.
Nemůžeme-li ale jinak lásku svou na jevo mu dáti, aspoň se za
něho modleme, aby mu dobrý Bůh popřál té milosti, by se ve
svých hříších poznal a jich napravil.
Modlíme se denně: »Odpust nám naše viny, jako i my od
pouštímec a tedy i odpouštěime a milosrdenství prokazujme, aby
se i na nás jednou vyplnila přípověď Páně: »Blahoslavení milo
srdní, nebot oni "milosrdenství dojdou<. Amen.

Neděle Šestá po sv. Duchu.
Prozřetelnost boží, zvláště ve válce.
Podává lan Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.
»Líto mi zástupu.< (Mar. 8, z.)

Kristus Pán dosvědčil krásně zázrakem, který dnešní evan
gelium nám vypravuje svou božskou Prozřetelnost. Na čtyři tisíce
lidí následovalo Pána ]ežíše na poušť, aby slovo jeho slyšeli a vy
drželi tři dni u něho bez pokrmu a nápoje. Když viděl, že ne
mají co jísti, řekl učedníkům: »Líto mi zástupu .. . rozpustím-li
je lačné domů, zhynou na cestě.< Učedníci nevěděli si rady i
řekli: »Odkud je bude moci kdo nakrmiti chleby zde na poušti?:
Ježíš však věděl, co chce učiniti; poručil přinésti sedm chlebů a
maličko rybiček, požehnal obé a kázal je před ně klásti. I jedli
i nasycení jsou, a sebrali, což pozůstalo drobtů, sedm košů. Zdaž
se nemáme diviti péči Páně Prozřetelnosti boží, která se tak
o nasycení čtyř tisíců postarala? Proto uvažujme dnes 0 Pro
zřetelnosti boží, abychom zvláště v této válečné době posilnění
byli důvěrou v Boha.

Pojednání.
Svou všemohoucností stvořil Bůh svět. Promluvil jediné slovo:
>budiž I- a ihned země byla stvořena s rostlinami, zvířaty, všemi
tvory. Tatáž všemohoucnost Boží působí, že země a všichni tvo—
rové trvají, jak a pokud Bůh chce. Sv. Augustin vyjadřuje se
takto: Budova trvá, když jest vystavena, i když se stavitel vzdálí;
svět však nemůže trvati, když jej Bůh nezachovává. Pokud Bůh
vesmír všemohoucnosd svou zachovává, svítí slunce, měsíc, hvězdy,
jásá země vždy v nové kráse. Pokud Otec nebeský člověka za—
chovává, může se ze života radovati; odvrátí—li se Bůh od něho,
klesá v hrob. Když slunce měsíc neosvěcuíe, přestane svítiti;
právě tak přestane život náš, jakmile" jej Bůh nezachová. Zdali
pak jsme již vážně o této pravdě přemýšleli? Děkovali jsme již
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Bohu, že nás dosud tak podivuhodné zachoval, že nás nenechal

zemříti ve hříších?

Pomysleme sj muže, kterak roztaženýma rukama dítě nad
hroznou propastí drží. Pustí-li dítě, spadne jistě do hlubiny a za
bije se. Odváží—lise dítě drážditi, pokoušeti muže, který ho drží?
Tento obraz hodí se výborně na náš poměr k Bohu. Zivot náš
závisí na vůli boží. Odvrátí-li od nás ruku svou, je veta po ži
votě našem. jak se tedy můžeme odvážiti urážeti Boha hříchy
a drážditi proti sobě jeho hněv? Bylo to r. 1880 v Americe.
Železniční zřízenec dostal rozkaz v nejbližším městě něco obsta
rati. »Pozítří dostanete žádané,: odvětil zřízenec. »Nuže na shle
danou pozítří, jak Bůh chce,: odpověděl ten, který rozkaz dal.
>At Bůh chce nebo nechce,< pravil se smíchem zřízenec. »Jest
však přece třeba, aby Bůh chtěl, nebot nechce-li, nevrátíte se
zdráv.: »A já vám pravím ještě jednou,: pravil posměváček,
»pozítří budu zde, at Bůh chce nebo nechce.: Potom odejel. Den
na to stalo se neštěstí na dráze ve vlaku, v němž ten zřízenec
jel. Vešel do prázdného oddělení a usnul tam. Zde ho zastihlo
neštěstí, byl těžce zraněn a na místě mrtev. jeho obličej byl
hrozně znetvořen, jazyk, kterým se Bohu rouhal, byls dolejší
čelistí od hlavy odtržen.
Bůh pečuje 0 celý svět, řídí a spravuje vše s nejvyšší moudrostí
k cíli, za kterým svět stvořil.
Bůh pečuje o všechno, o kvítí polní: »Pohleďte na lilie
polní . . _. Pečuje o zvířata: >Popatřte na ptáky nebeské . . .:
Pečuje zvláště o nás lidí, o člověka, nejdokonalejšího tvora
na zemi. Pečuje o něho, by mu nic nescházelo, by měl potravu,
šatstva, bydliště. Nikdo, ať je sebe menší a slabší, není vyňat
z laskavé péče boží. Není-liž to pro nás veliká útěcha? Smíme-liž
kdy zoufati, nedůvěřovatiř
Důvěřujme vždy v Boha, Otce nebeského. »Všelikou péči
ponechejme Bohu, neboť on má péči o vás,: napomíná nás sv.
Petr. (I. 5, 7.) Ovšem nesmíme nečinně položiti ruce ve klín, ni
koli, musíme pracovati, bojovati, působiti; neboť Bůh chce lidem
pomoci silami, které jim sám dal; nikoli nadarmo dal nám rozum
a síly ku práci. Ale když budeme činiti, co na nás jest, učiní
]“ Bůh, což jeho jest: bude o nás pečovati. V dubnu r. 1873
vstoupil vznešený pán do chudého domku v předměstí v Mnichově,
aby se uchránil před náhlým deštěm. Zena nabídla cizinci židli
a prosila ho, by ve světnici zůstal, až se vše přežene. Velká starost
vyhlížela z bledého obličeje ženy té. »Vypadáte tak smutně,:
pravil cizinec, »co pak vám schází ?- »Ach,< odpověděla, »neštěstím
upadli jsme do dluhů, pozítří nám má býti všechno v dražbě
prodáno. Muž můj hledá již dlouho práci, ale žádné nenalézá.:
V tom okamžiku vstoupil muž do světnice; poznal v cizinci krále
Ludvíka I. bavorského. Dojat padl před králem na kolena. Tento
však řekl: >Neděkujte mně, děkujte spíše Bohu, který dešt seslal,
kterým mne uvedl do vašeho domu. Přijďte zítra ke mně; bude
vám pomoženo.:
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jako malé dítě klidně se rodičům poddává, nebojí se u ro
dičů a plno důvěry péči veškerou rodičům přenechává, máme i my
vždy v Boha důvěřovati, který nikdy na nás nezapomíná, který
má na hlavě naší každý vlas spočítaný, bez jehož vůle ani pták
se střechy nespadne.
»Bůh řídí naše osudy. jich pásmo zdá se mnohdy spletené,
a člověk bývá. velmi nakloněn — je vlastní rukou rychle vymo
távati: než pak se naděje, už zmatek v něm jest nenapravitelný
způsoben. Co nám se uzlem býti podobá, to ruka boží nejlépe
rozřeší: i vyhostíce škodnou všetečnost, jí sobě odevzdejme
s důvěrou.:
Tak pěje náš básník Václav Vlček v Miladě.
Leckdy se zdá, jakoby se Bůh 0 svět a lidi nestaral, zdá se,
jakoby mu bylo jedno, zdali vítězí Burové či Angličané, Rusové
či Japonci, dobří či zlí.

Ovšem jest pravda, že Bůh nezasahuje do osudů lidských
vždy viditelně; ale přece řídí vše moudrosti a všemohoucností.
Mlýny boží melou pomalu, ale jistě, a Bůh nenechává růsti stromy
až do oblak. jako cestující, který na večer do kostela vstoupil
a mínil, že jsou okna krví a sazemi omalována, druhého dne však,
když slunce vyšlo, nemohl se dosti vynadiv-iti kráse okenních
maleb, tak se nám vede lidem s Prozřetelností boží; zde na zemi
je nám leccos temné, ale při světle věčnosti vyjasní se veškerá
temnost.
Světové a životní dějiny jsou jako pestrý koberec; na spodní
straně, kterou vidíme, probíhají zelená, červená, modrá vlákna
často nevysvětlitelně do sebe, tvoří však na druhé straně právě
tím nejkrásnější květiny. Na konci světa vyloží Bůh koberec,
a všichni tvorové budou obdivovati moudrost Prozřetelností boží.
A proč často nechápou lidé. Prozřetelnost boží? Před
stavují si často Boha, jak jsou sami; žádají od něho, aby
smýšlel a jednal jako oni. Když pak to, co se děje, nesouhlasí
s představou, kterou si učinili, jsou hned snadno hotovi s úsudkem:
Bůh by to měl jinak zaříditi. jeden rolník si přál: »Kdybych byl
den Bobem, všechno by jinak vypadalo.:
jest to však pravá představa o Bohu? jak zcela jinak vy
padá obraz, jaký kreslí o něm Písmo sv.! Zde vypadá jako ne
konečně vznešený nade všechnu pozemskost, pln velebnosti a
výsosti, která všechny lidské pojmy přesahuje. jeho nekonečné
velebnosti odpovídá jeho moudrost. Všeliké lidské vědění i nej
vyšší jest nic u porovnání s věděním Boha. >Kdo z lidí bude
moci věděti radu boží? anebo kdo bude moci se domysliti, co
Bůh chce.: (Kniha Moudrosti 9, 13 ) Sv. Pavel, který byl nej—
lépe dle svého věku vzdělán, volá: »Č) hlubokosti bohatství
moudrosti i vědomosti boží !Vjak jsou nevyzpytatelní soudové jeho
a nevystižitelné cesty jeholc (Rím 11, 33.) Všechna lidská moudrost
jest jako nic oproti moudrosti boží. »Moudrost tohoto světa jest
bláznovstvím u Boha.< (I. Kor. 3, 19.)
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Tak velice tedy převyšuje moudrost boží náš slabý rozum.
Divíme se ještě, že myšlenky jeho nejsou naše myšlenky?
V .čem vězí chyba, že nám soudové boží zdají se býti ne
pochopitelnými? když se nám leckdy zcela nesprávnými býti
zdají? Nikoli u Boha, nýbrž u nás. Náš slabý rozum nedovde
myšlenky boží cbápati.
Kdyby se splnilo přání onoho rolníka, co myslíte, co. by se
stalo? Nic jiného než, "co se nyní děje. Neboť kdyby některý
člověk byl Bohem, měl by jeho moudrost a jednal by podle ní.
Prostý vojín nemá takového rozhledu jako velitel, proto se
mu zdají jeho některé rozkazy nesrozumitelnými. _Nedávno v Haliči
musilo naše vojsko před nepřítelem ustupovati, a přece jeden
oddíl skvěle zvítězil. Bylo tak nařízeno velitelem. Stateční vojíni
vítězného oddílu reptali proti tomuto rozkazu, zdál se jim nepo
chopitelným, ano škodlivým. Kdyby byli měli rozhled velitele,
nebyl-i by reptali; byli by nablédli, že i vítězný oddíl musil své
postavení Opustiti, aby nebyl obklíčen.
_Stáli jste již na vysoké hoře a pozorovali jste odtud krajinu?
Tam se vidí mnoho, co se v údolí nevidí. Tak vidí- Bůh nesko
nale více nežli my. Před jeho okem nestojí jen minulost a pří
tomnost, nýbrž i celá budoucnost. ano i celá věčnost.
Chceme-li jen trochu Prozřetelnost boží chápati, musíme dále
věděti, že Bůh sice vše řídí a spravuje, ale při tom lidem svo
bodnou vůliponechává. Ponechává mu volbu mezi dobrým a zlým,
mezi požehnáním a kletbou. To je právě naše přednost přede
všemi ostatními tvory, že máme svobodnou vůli a tím se Bohu
podobáme. Této přednosti Bůh člověka nezbavuje, i když řídí
svět. Řídí ji ne tak jako ředitel loutkového divadla své figurky
řídí, nýbrž podobně jako velitel řídí své vojsko. Přes jeho ve
dení podržují jednotliví vojíni _svou vůli, mohou se vyznamenati
nebo zaprodati. Podobně řídí Bůh svět Bůh má své plány s_iidmi,
ale provádí je se svobodnou_vůlí lidí. __Dobré a zlé skutky lidí
mají dobré a zlé následky. Casto můžeme prstem ukázati a říci:
Toto zlo má tento hřích za příčinu.
Ale i když Bůh hříchy lidí a jejich zlé následkyvpřipouští,
zůstává přece nejvyšším, všemohoucím a nejvýš moudrým správcem
světa. Ani nejhorší úmysly lidí nedovedou jeho plány zničiti.
Dovede je tak říditi, že i zlá vůle lidí jeho dobrým úmyslům
slouží. Vzpomeňte si jen na Josefa egyptského, jak i zloba jeho
bratři sloužila dobrým úmyslům božím. Zdaž nedovede Bůh, aby
i tato válka k dobrému se obrátila? Kdo by o tom pochybovali
Snad se dočkáme času, kdy se řekne: I válka ta sloužila lidstvu
k dobru. Jak? Ovšem nyní nevíme. Neznáme všech příčin, proč
Bůh tuto válku dopustil, a nevíme také. co dobrého při tom
obmýšlí. Ale něco víme a to se vší určitostí — ježíš Kristus nás
o tom ujišťuje — totiž že otcovská Prozřetelnost boží bdí nad
každým znás i nad každým, který v poli stojí; neboť když, jak
nás Ježíš Kristus ujišťuje, všechny vlasy. naše spočítány jsou, jak
by mohl. život nebo smrt naše býti Bohu lhostejným? Ať jest
Rádce duchOvní.
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v této válce život nebo smrt údělem naším, ať se naši drazí,
kteří v poli stojí, vrátí nebo nevrátí, plní se tím vůle boží; a tato
vůle jest svatá vůle lásky pro všechny, kdož Boha milují. To bylo
'útěchou sv. Pavla při vší apoštolské činnosti a ve všech souženích
tohoto života. To budiž také naší útěchou_ v těchto těžkých
dobách: >Víme, že milujícím Boha všechny věci napomáhají
k dobrému.: Všechny věci — tedy i tato válka. Amen.

Neděle Šestá po sv. Duchu.
Budme vděčni za dary boží.
»Odkud je bude kdo moci nakrmiti
chleby zde na poušti?: (Mar. 8. 4.)

Snad se diví mnohý učedníkům Páně, že pochybují o mož
nosti nasycení čtyř tisíců lidí na poušti, kde ničeho není, když
úzkostlivě volali: »Odkud je bude kdo moci nakrmitiřc když již
tolika zázraků Kristových byli svědky a před nedávnem nasytil
Pán Ježíš v jejich přítomnosti ještě více lidu, pět tisíc mužů
kromě mnoha žen a dětí, pěti chleby a dvěma rybičkami. Ale
oni ztráceli častěji důvěru v pomoc boží, až teprve Duch sv. je
osvítil, posilnil a upevnil.
Větší byla by naše vina, kdybychom o časné věci byli příliš
úzkostliví. Vidíme přece každého roku, zakoušíme toho každo
denně po celý svůj život, že Bůh jest v pravdě dobrotivý náš
Otec, který by nám ještě více žehnal, kdybychom byli stále jeho
dobrými dítkami a za dobrodiní tolikerá vděčni.
Dvakráte nasytil Pán ježíš zázračně lid na poušti; jednou
5000 lidí 5 chleby a 2 rybičkami. Událost ta předčítá se na
čtvrtou neděli postní, poněvadž tehdy mluvil o jiném chlebě ještě,
který chce dáti nám, o svém vlastním těle v nejsvětější svátosti.
Církev sv. dává předčítati toto evangelium v postě, abychom byli
povzbuzeni ku přijetí S'l. svátostí, ku povstání z hrobu hříchů,
a nasytili duši pokrmem nebeským a vzdali za to díky povinné.
Dnes předčítá se o jiném nasycení, a sice 4000 lidí sedmi
chleby a několika rybičkami; v době žní, abychom vděčni byli
za chléb vezdejší, kterého nám Bůh každoročně hojně uděluje.
Proto dvě věci si připomeneme dnešního dne, a sice: všechno
požehnání na rolích přichází od Boha, a naší povinností jest,
abychom byli toho požehnání hodní a za ně vděčni.

PojednánL
1. Aby země vydala požehnanou úrodu, musí ji člověk řádně
vzdělati a dobrým semenem oseti. Více už činiti nemůže, vše
ostatní, vzrůst, zdar, uzrání — závisí od Boha, který sesílá v čas
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příhodný teplo, vláhu i chladno. >Ani ten, kdo seje, ani kdo
zalévá, jest něco, praví sv. Pavel, ale ten, kdo dává vzrůst, a to
jest Bůh.<< Kdo kráčí v polích, 'musí velebiti dobrotivost a vše
mohoucnost boží.
a) Bůh nechce, aby jeho dítky strádaly aneb umíraly hladem.
Jest otcem až příliš laskavým. »Líto jest mi zástupu; praví
v dnešním evangeliu. »Aj, již tři dni trvají se mnou aniž mají,
co by jedli; a rozpustím-li je lačné do domů jejich, zhynou na
cestě, nebo někteří z nich zdaleka přišli.: O žádné jiné vlast
nosti boží nemáme tolik tak zřejmých důkazů jako o jeho dobro
tivosti. Kdybychom neměli důkazů žádných jiných, jsou pole
zimní a letní dvěma knihami, v nichž se o dobrotě boží můžeme
mnoho dočísti. Proto chtěl Bůh, abychom ho otcem nazývali,
abychom modlitbu slovy: Otče náš, začínali. »A který otec dá,
praví Pán Ježíš, dítěti kámen, prosí—liza chléb; dá-li mu hada,
prosí-li za rybu; podá-li mu štíra, prosí-li za vejce? Jestliže tedy
vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům svým; čím více
Otec váš nebeský dá dobrého ducha těm, kteří ho prosta
(Luk. 11, 11) A jindy opět líčil Pán Ježíš, jak se stará Bůh
o ptactvo a kvítí polní, jak teprve stará se o člověka. »Vít Otec
váš, že toho všeho potřebujete.: (Mat. 6, 32.) Jestli o nerozumná
zvířata se tolik stará, tím více o své dítky. nČím dražší jste než
onyřc Kdyby byl člověk slepým, může se rukama přesvědčiti
o dobrotivosti boží na polích a celé přírodě.
b) A právě tak můžeme se přesvědčiti o boží všemohoucnosti.
Milliony jiter polí naplněno jest požehnáním božím. Stálo to mnoho
potu, namahavé práce, nežli lidé pole upravili, zorali a oseli; Bůh
však požehnal a rozmnožil chleby bez namahání, jak to učinil
Pán Ježíš na poušti. Čtyry tisíce nasytil sedmi chleby; kázal zá.
stupu posaditi se na zem, a vzav sedm chlebů, díky učiniv, lámal
a dával učedníkům, aby předkládali všem. I jedli a nasycení jsou,
ba zůstalo drobtů ještě sedm košů. Tak všemohoucnost boží žehná
každoročně zrní na poli a podává chleba tisícerým zástupům.
Od stvoření světa uplynula už tisíceletí, a každoročně v létě
po celém světě sklízí se požehnání boží; v některých zemích
sklízí se dvakráte do roka-, v jiných i třikráte; a pro kolik lidí?
pro sta milliony a kromě těch i pro ptactvo a zvířata všeho
druhu; všecky tyto tvory nasycuje Otec nebeský denně, a na—
sycuje je už po mnohá tisíceletí, aniž by zásoby byly vyčerpány;
neb úrodnost půdy zmizela, byť hostí stále více přibývalo.
Čím více o tom přemýšlíme, tím více se musíme obdivovati
dobrotivosti a všemohoucnosti boží.
Dějiny lidstva nám vypravují ovšem, že mnohdy byla léta
neúrodná, lid zmíral hladem v mnohých zemích; ale tytéž dějiny
vypravují také, že lidé často odcizili se Bohu, svému Otci, stali
se dítkami nezdárnými a nevděčnými, a nezbývalo, leč tímto
způsobem přivésti je k rozumu.
Dokud člověk žije v blahobytu, zapomíná rád na Boha, spoléhá
ve všem na své síly, všechen zdar připisuje svému důvtipu;
.
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jakmile však se dostaví sucho aneb jiné nehody, a není chleba
vystřízliví i nejzatvrzelejší a přibližují se k Bohu, jedinému dárci
všeho dobra.
Chceme-li, aby nám Bůh žehnal, musíme býti dítkami vděč
nými a požehnání božího hodnými.
. 2. Velikou ctí jest pro rolníka, že chleba dodává na tabuli
nejen lidí obyčejných, ale i knížat a králů; velikou ctí jest proň,
že Pán ]ežíš vida velký zástup před sebou po chlebu, obyčejném
pokrmu, se táže; že jej béře do svatých rukou svých a zázračně
rozmnožuje.
Největší však ctí pro rolníka jest, že Pán ježíš plody polní,
chléb pšeničný, ustanovil pro oltář, aby je proměňoval ve své
tělo; největší čest, které chtěl sám kníže sv. Václav dojíti, když
vlastní rukou pšenici pro hostie připravoval. Na tu čest nesmí
býti ovšem člověk hrdým, poněvadž jen zasévá, ale vzrůst dává
Bůh sám. Co se vloží do země, nestačí, aby se člověk nasytil a
hlad utišil, to dokoná teprve ruka všemohoucího Boha, aby všichni
mohli jisti a nasycení býti.
Ruka boží naplňuje stodoly. Člověk musí býti za to Bohu
vděčným. Bůh ukazuje to slovy Písma sv
»Blahoslavený jest
muž, který se bojí Hospodina; blaze těm, kteří kráčejí po cestách
Páně, budou se živiti rukama svýma, a dobře jim bude.: »Hle

dejte nejprve království božího a spravedlnosti jeho, a ostatní
bude vám přidáno.c — Zbožnost lidská svolává na sebe požehnání
boží; a Bůh ze sedmi chlebů nejen nasytí všecky, ale zbyde
ještě sedm košů drobtů. Třeba jest, abychom se podobali lidem
dnešního evangelia.
Bylo jich čtyři tisíce, ale jediný nebyl z počtu těch, kteří
pozvání k nebeské hostině odmítli, ku svatbě, kterou hospodář
vystrojil svému synu; kdy se mnozí omlouvali, jeden že musí
ves shlédnouti, druhý volů nově koupených zkusiti, třetí pro
ženu nemohl se dostaviti; všichni ze zástupu, který nám evan
gelium dnešní předvádí, opustili vše a hledali ježíše, aby slyšeli
radostnou zvěst o království božím. A proto z lásky k nim učinil
Pán ježíš ten div veliký, nasytil všecky zázračně chleby.
Dáme-li především Bohu, co jest božího, dá nám Bůh své
požehnání; bude chrániti pole naše a každoročně udíleti bo
hatou úrodu !
Ciňme, co učinil ježíš; vzal chléb do svých rukou, pronesl
modlitbu k nebeskému Otci; modleme se také, a poznáme, že
všecko požehnání jest pouhým darem božím.
A když jest úroda menší, bud vděčný Bohu za to, rozděl
pro dům, aby nejnutnější—po celý rok bylo po ruce, šetři ro
zumně, almužnu dávej skrovnější, nikdy však se jí nezříkej. Vdově
v Sareptě nedošla mouka ve spižírně ani olej v nádobě, poněvadž
spokojila se menší zásobou a sama ještě z toho milosrdenství
prokázala, a za to okamžitě dostalo se jí hojné odměny. Nikdy
nenaříkej, že jest úroda malá, ale vždycky volej: »Díky Bohu za
to; snad jsem víceiani nezasloužil.: — Nezneužívej nikdy jmění
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ku pýše, marnivosti, nestřídmosti neb jakýmkoli hříšným účelům ;
svolal bys kletbu na sebe, odvrátil bys pro příští dobu po
žehnání božího.
Ale věnuj nějaký úrok ke cti a slávě boží, pro chrám a služby
boží, na dobročinné účele ve prospěch méně šťastných a nej
nešťastnějších.
Na úroky Pánu Bohu dává, kdo se nad chudým slitovává.
Ze "sedmi chlebů rozmnoží Bůh za to počet nesčíslný; ode
přeš-li pomoc potřebným, nedáš-li ani ku slávě boží ničeho,
může snadno Bůh z tisíce chlebů 'udělati pouhých sedm. jmění
nemá požehnání božího, člověk může je ztratiti aneb marně vy
hoditi aniž by měl užitku.
'
Sv. Sába, poustevníka, přepadli divoši a sháněli se po jídle.
Neměl leč trochu ovoce, které jim předložil. Když se najedli,
odešli pokojně. Za několik dní přišli opět, a přinesli hojnost
pokrmů z vděčnosti, že byli pohostěni. Když odešli zvolal sv.
Sába: »Běda nám, divoši pamatují na nepatrné dobrodiní a jsou
za to vděčni. My přijímáme denně nových milostí z rukou božích
a splácíme za to —- nevděkeml
' U jednoho města v jižních Čechách sedával kolovrátkář od
časného rána,fa ač nikdo nešel kolem, hrával nábožnou píseň,
kterou si dal vložit do svého stroje. :Komu to hrajete, příteli,
ptal se cestující, který znenadání ze zadu k němu přistoupil,
vždyt tu nikoho není.: »Pán Bůh to slyší, a tomu vyhrávám,
a modlím se při tom, že mne zase probudil a krásného dne dal
dočkati.: — jak zahanbuje ubožák ten mnohého, kterého Bůh
dobrodiním zasypává, a který nemá ani slova vděčnosti, aby za
to poděkoval, ba spíše ještě za to Boha hrubě uráží. — V mla
dých letech zvnal jsem rolníka, který v polích chodil s hlavou
obnaženou. »Zasnu nad dobrotou boží, říkával, a modlím se.c
' Za války francouzsko-německé v r. 1870 nalezl vojín raně
ného pruského důstojníka, který volal o pomoc. Vojín se ho ujal,
ošetřil, a odnesl do lazaretu, aby od Zuavů nebyl nalezen a usmrcen.
Důstojník slíbil, že se odmění, a dostál svému slovu po 25 letech.
R. 1898 vdávala se dcera onoho vojína v Bohlsbachu. Zachráněný
důstojník byl tehdy jenerálem. Přijel na svatbu a přinesl snou
bencům dar 25 tisíc marek s. přáním, aby svého otce, který jene
rálu život zachránil, až do jeho smrti vděčně obsluhovali, by neměl
nikdy žádného nedostatku.
jestliže za zachránění života jediné bývají lidé tak vděčni,
čím vděčnější máme býti k Bohu, který nám každého roku život
zachraňuje, hojnou úrodou a neviditelnou ochranou !
Agrippa, pozdější císař, byl na rozkaz císaře Tiberia vlečen
do žaláře skoro umírající žízní a horkem. el mimo otrok Thau
mastu's se džbánem vody. I prosil Agrippa o jediný hlt, aby život
zachránil. Otrok s největší ochotou podal mu vodu. Když pak
Agrippa stal se císařem, vzpomněl na Thaumasta, daroval mu
svobodu a bohatě odměnil i jeho děti a brzy k hodnosti po.
výšil. — Tak jsou vděčni lidé lidem za zachránění života.

jak hrozný jest hřích, když lidé zapomínají na vděčnost
k Bohu, tolikráte zachránci života lidského.
Pamatuji se na dobu dětství, jak rodiče hleděli vděčnost
Bohu prokázati. Kdykoli se v malém hospodářství něco zdařilo,
první myšlenka byla na kostel. Otec spěchal do města, koupil
voskovou svíci pro kostel, matka vzala svařené máslo a nesla do
kostela pro věčnou lampu před oltář.
ili v Bohu. radovali se z požehnání božího a byli šťastni.
Dnes mnozí reptají na Boha od rána do večera, jiní Boha
i upírají, cesta do kostela zarostla jim travou, požívají darů božích
bez modlitby a vděčnosti, a peníze obracejí na věci zbytečné ba
i hříšné; celý život jejich jest pouhé živoření, bez pravé radosti
a spokojenosti, v zášti proti bližnímu a celému světu. Skřivánek
nerozumný sotva něco pojedl ze stolu přírody, který Bůh pro
všecky tvory připravuje, už vznáší se k nebesům a oslavuje
nevědomky dárce všeho dobra, aby rozumného tvora, pána pří
rody, člověka vyburcoval z ospalosti a lehkomyslnosti, by také
křížem se poznamenal a Bohu za požehnání a úrodu vděčně po
děkoval. Jak jest to smutné, když nerozumní tvorové musejí učiti
člověka vděčnosti, jak jest to bolestné a hrozné, když člověk
hlasu jejich neslyší a příkladu jejich nevidí, a žije v otupělosti
a nevděku!
Buďme vděčnými, užívejme darů božích ke slávě boží, blahu
bližního a blahu svému tělesnému a duševnímu, a buďme opa
trni, aby do zásob, jež nám Bůh nadělil, nedostal se červ hříchu,
který by zmařil užitek a odvrátil pro příště požehnání boží;
a připravujme se ku poslední žni, kdy podetne nebeský hospodář
naše životy, a oddělí koukol od pšenice, aby koukol vhodil do
ohně věčného, pšenici pak — vzal s sebou do stodoly nebeské.
ale všeho díky čiňte, volá sv. Pavel, nebo jest to vůle boží
v Kristu Ježíši ve všech vás.< (_I. Thes. 5.)

V. Str/z.

Na neděli sedmou po sv. Duchu.
Svůdcům ku bezbožnosti běda!
Napsal dr. Karel L. Řehák.

l. >Pilně se varujte falešných prorokůc, vybízí Spasitel. A ja
kých to falešných proroků ? Lidí totiž takových, kteří troufají si
se vší smělostí hlásati učení svá, jakoby to byla učení boží, po
dobajíce se tak praotci svému, ďáblu v ráji, jenž také opovážil se
Evu sváděti úlisnými slovy: Nevěřte slovům Hospodinovým, že
zemřete. budete li jísti se stromu, s kterého on vám jísti zapově
děl, Bůh vám toho jen nepřeje, abyste se mu vyrovnali! Nikoliv,
nezemřete, když jísti budete se stromu zapovězeného;ale otevrou
se oči vaše a budete jako Bůh, vědouce dobré i zlé! A proroci
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falešní hlásají'podobně: Nedbejte Boha .; není Boha; není života
po smrti! Každý je blázen,kdo na světě neužívá, čeho může, když
se životem naším pozemským všemu jest konec!
jak bláhové to řečil Jak pravdivě pěje žalmista Páně: »Řekl
blázen v srdci svém: Není Boha !. jediná věc neděje se na světě
bez nějaké příčiny; jediné zvířátko, jediná bylinka nepovstávají
bez zárodků; všude ve přírodě pozorujeme, jak na nebi tak na
zemi, pohyby dle jistých zákonů, nade vše pomyšlení moudře se
stavených: a to vše mělo povstati samo od sebe? Když ani v nej
jednodušší stroj nesběhnou se kolečka ku společné, důmyslné
práci: celý nesmírný obor světa mohl by povstati z nějaké slepé
náhody?! ó vpravdě, jen blázen může tvrditi: Není Boha! A ještě
větší pošetilec a blázen jest ten, kdo se domnívati může, že
tento tvůrce a zachovatel i řiditel všech věcí nemá nám co roz
kazovat; anebo nakazuje-li co, že si toho můžeme nevšímatl
A jak hrozný je počet takovýchto bláznůazároveň falešných
proroků za dnů našich, kteří bezpočetnými novinami i spisy od
Boha odvracejí, různými nahotinami soch i obrazů mysli lidí ne
zkažených otravují, o nevinnost i čistotu i poctivost jich olupují
a v záhubu časnou i věčnou uvrhujíl Podle ovoce jejich poznáte,
kým oni sami jsou!
_ A což, nejsi nebo nebyl jsi, milý křestane! skutky i řečmi
svými i sám falešným prorokem a svůdcem ku bříchům?l
() běda svůdcůml Nebo svědčiti budou jednou proti nim:
a) sám Spasitel; b) andělé strážní ; c) sami svedení.
12.Spasitel bude posuzovati falešné proroky; nebo prohlásil :
»Přišel zajisté Syn člověka, aby spasil, co bylo zahynulo-. (Mat.
18, II.) A aby lidstvo Spasiti mohl, uložil si dlouhý řetěz nesmír
ných obětí, od narození svého v Betlémě v chlévě, až do své
přehrozné smrti na kříži na Golgotě. Sebe jako zmařil, vzal po
dobu otroka na sebe, krví se potil, krev svou do poslední krů
pěje prolil na dřevě hanby i muk nejbolestnějších. Co řekne asi
jednou těm falešným prorokům, kteří mu duše vlastní jeho krví
vykoupené odcizili, zkazili,v záhubu uvedli? Lze si jen pomysliti,
že by Spasitel hubitelů duší. krví jeho vykoupených, nechal bez
hrozné odvety? Kam by se poděla spravedlnost boží?
Proto Spasitel sice varuje před proroky falešnými ; ale varuje
i samé, řka: »Běda světu pro pohoršení! Potřebí sice je,aby při
cházela pohoršení (aby věřící měli příležitost, Bohu svému lásku
osvědčovati a za svou věrnost odplatu přehojnou na věčnosti si
shromaždovati); ale však běda tomu, skrze koho pohoršení při
chází!: (Mat. 18, 7.) Falešní proroci snad hrozbami Páně po
hrdají, podobně jako i fariseové, žádajíce na Pilátovi odsouzení
i záhubu Pána Ježíše, prohlašovali: »Krev jeho na nás ina naše
dětilc Avšak tím záhuby vlastní od sebe neodvrátili, nýbrž jen
pro své rouhání větší trest na sebe i na děti své přivodili, jak se
za nedlouho po smrti Páně ukázalo, když Římané Jerusalem ob
lehli a obyvatele jeho neslýchanými hrůzami naplnili.
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3. Proti falešným prorokům povstanou jednou jakožto žalob
níci i andělé strážní svedených.
Ve II. knize Mojžíšově (23,30) se dočítáme takto 0 slibu,
jejž byl Bůh učinil vyvolenému lidu) svému, putujícímu z otroctví
v Egyptě do země arciotcům jeho zaslíbené :aAj já pošlu anděla
svého, kterýž by šel před tebou a ostříhal tebe na cestě a uvedl
tě na místo, kteréž jsem připravil toběc. A jako Bůh dal lidu
israelskému zvláštního anděla strážného, tak činí i jiným národům,
městům, dědinám i jednotlivým lidem, aby je po cestách života
vedl, chránil, ku vlasti nebeské doprovázel. Jestli člověk zlý, pro
rok falešný, některou duši slovy nebo vábnými příklady svými
z cestyk nebi svedl: zdaliž nepopudil proti sobě mocného ducha
nebeského? a zdaliž ten nebude na působení jeho žalovati Bohu
Stvořiteli, Vykupiteli i Posvětiteli duší ?
Dějiny vypravují o rytíři, jenž za dob bojů křižáckých odešel
do bojů proti Turkům, aby pomohl zmoci jich vysvoboditi svatou
zemi a sprostiti ubohé tamní křesťany katanování se strany jejich.
Zatím ale zlý soused přepadl jeho statky, zničil vše na nich, vy
pálil stavení jeho a pobil rodinu jeho. Toliko jednomu služeb
níkovi se podařilo se zachovati a pánu svému hroznou zprávu
podati. ]ak hrozná byla asi žaloba jeho na zlovolného souseda!
A podobně hrozně bude žalovati anděl strážný na svůdce duší
nevinných! Spasitel proto varuje slovy : »Kdo pohorší jedno 2 ma
ličkých těchto, kteří ve mne věří, tomu by lépe bylo, aby za
věšen byl žernov osličí (čili kámen mlýnský) na hrdlo jeho a
byl pohřížen'v propast mořskou: (Mat. 18, G)! Protož »viztež,
abyste nižádného z maličkých'těchto nepotupovalil Neboť pravím
vám, že andělé jejich v nebesích vždycky vidí tvář Otce svého,
který je v nebesích !.
4. Proti falešným prorokům hrozně s'vědčiti budou konečně
i duše jimi svedené.
Zločinec měl býti po právu popraven. [ byla k němu do ža—
láře puštěna matka jeho, aby se s ním rozloučila. Sotva ji ale
odsouzenec spatřil, rozhněvaný zvolal: »Pryč odtud, matk'o krkavčí;
nebo ty jsi vinna neštěstím mým; tys mne připravila o mladý
život můjl Tys mne nenaučila u Boha pomoci hledati, k němu
se modliti ;-ty jsi svým lehkomyslným životem naučila mne jen
užívat a hýřit; a když nestačovaly mi prostředky, abych chtíčům
svým vyhověl, stal jsem se podvodníkem, zlodějem a posléze
i lupičem i vrahemlc
Hrozná to žaloba pro ztrátu života pozemského; ale daleko
hroznější budou žaloby svedených na svůdce pro ztrátu života
věčného ! Tehdy volati budou: Tys byl lupičem, jenž mne oloupil
o víru v Boha, o čistotu duše, o spásu dušelTys více nežli vrah,
poněvadž zahubil jsi mou nesmrtelnou duši, jež mohla věčně šťastně
žíti v Bohu, nyní ale bude věčně umírati v pekle, aniž by tedy
kdy mukám jejím byl konecl —
Varujme se tedy falešných proroků, jakožto škůdců svých
nejhorších! Poznáme je snadno dle jich vlastního života!
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'A varujme se, abychom i sami nestali se svůdci bližních ku
hříchům, ať slovy, at skutkem! Ale chtíce býti dobrými stromy
v sadě Páně, Snažme“se i ovoce ;dobrých skutků vpravdě vydá
vati, jak velí božský Mistr náš (Mat. 5, 16), řka: >Tak svět světlo
vaše před lidmi, af.'vidí skutky vaše dobré a slaví (jednou i s vámi)
Otce našeho, jenž jest v nebesích !( Amen.
'

Neděle sedmá po sv. Duchu.
Minulá a přítomná výstraha.
Na východě ujezera Genesaretského jsou dva vrcholy, které
vynikají nad celou výšinou a z nichž jest viděti daleký kus světa.
Vrcholové nazývají se mezi Araby: rohové Hattinovi a mezi kře

sťany:horou blahoslavenou.

Toťjestmísto,kde Kristus

Pán mluvil slova dnešního evangelia, místo plné stromoví a buj
ných bylin dobrých i zlých. Na hoře blahoslavené měl Kristus

Pán nejdelší řeč, která se zove řečí

horní

a mluvil o krá

lovství svém. Nejprvé mluvil o 8 blahoslavenství, které obsahují

p od mí nky, za kterých se kdo může státi občanem království
božího, a potom dál zákon pro království své, v čem liší se
od Zákona St., mluvil také o úřednících
v království božím,
t. j. o apoštolech, učitelích sv. evangelia a dodal konečně p o

vinnosti,

jak se mají občané království Kr. na zemi mezi

sebou snášeti — nesouditi, neubližovati — a ostatní povinnosti.

Na blahoslavenéhoře také mluvil o dvou cestách,
a sice
široké a úzké a vyzýval posluchače své: vej děte těsn o u
b ran ou, nebo široká brána prostranná cesta jest, kteráž vede
k zahynutí, a mnoho jest těch, kteříž vcházejí skrze ni — a pak

mluvil o úzké bráně a cestě, kterouž málo lidí nalézá, a pak
mluvilo hlasatelích a učitelích slova božího, nazývaje je proroky.
Aby ale nedaly se věrné ovce Kristovy nikterak másti, dodal,

co v dnešnímevangeliujste slyšeli: výstrahu
nými proroky,

před faleš

učitelimravnosti. kteří nás učí, kterou cestou

možná do království božího vejíti. Tu ovšem bylo potřeba dáti
výstrahu a proto mluvil Kristus Pán o falešných prorocích.
O tomto výkladu budeme dnes na základě slov Páně rozjí

mati, o čem dává Pán výstrahu
vati

v době

přítomné,

& jak ji uplatňo

pro niž právě tak platí, jako

v době Páně, nebo slovo Páně trvá na věky.

Prorokem

rozumíme každého, kdo od Boha poslán učiti

svatému, ctnostnému životu a vykonává úřad vcírkvi sv. Falešný
prorok jest, kdož se staví jakoby od Boha poslán byl učíti _lid
a zatím jej svádí. Učí je, že se může do království božího jinou
branou a cestou vejíti než úzkou a příkrou. Poněvadž učí-lež, že
netřeba

proroky.

přikázání

plniti, nazýváme

je lžiproroky

——
—falešnými
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Koho Pán falešnými prorokymyslil,

jestzcela

zřejmo. Myslil své protivníky,' kteří se vetřeli do úřadu prom—.
ckébo a na místě zákona božího kladli své smýšlenky a předpisy.
Lidi. kteří nevěřili Janu Křtiteli, odpírali Pánu samému, a to tak

stupňovali, že zášť svou smrtí korunovali. Falešní proroci jsou
ti, kdož si tvoří své náboženství dle svého bez ohledu na zje
venou pravdu.

Kobo my mezi falešné proroky zařaditi musíme?

Všechny, kdož dnes slovu božímu odpírají ai! na oko učeně aneb
sprostě si posměch tropí; at učením odpírají Pánu, neb životem
toliko, aneb učením svým bludným a životem špatným zároveň.

Sem patří falešní proroci s papírovým jazykem: to

jsou listy a knihy, které skrytě aneb docela otevřeně odpírají
Pánu a sv'ádí velmi mnohé. Bratří, kdo trvale list lžiprOrocký čte,

nezachová si víru svatou. Sem patří i naše vášně a náklon
nosti, které nám slibují ráj a dají na konec peklo. Důležito jest

znáti značky jejich, jako jest důležitoznáti značku faleš
ného peníze. První značkoujest: Ovčí roucho, plášt
znamená jejich zevnějšek, kterým se chtějí pravým ovcím a uči
telům Kristovým rovnati, aby před nimi ostatní ovce neprchly,
ale aby jich vyčkaly, je slyšely a za nimi šly cestou širokou.
Ovčím pláštěm v obyčejném životě mohli bychom rozuměti roz
ličné chvály, které lidé špatnosti dávají, aby je svedli, výmluvy
a odvolání na jiné a podobné věci, kterými se mnozí ve svědomí
svém uspávají, ve hříchu zůstávají dále a snad z něho více nepo—

vstanou. >]si první, co jsi tak udělal,: potěší některý člověk chy
bujícího, anebo ho uspokojí: :]si poslední, cos to spáchali: a po
dobné řeči jsou ovčím rouchem, pláštěm, ale majívsobě dravost
vlčí, která duši tvou rozsápe. Oni nosí roucho počestné. Na oko
předstírají dobro říkajíce: netřeba věc bráti tak přísně, jiní dělají
také tak, připrav si nebe na zemi, radosti jest člověku třeba,
tedy zjednej si ji. Slibují nebe na zemi, jak sliboval ďábel vráji.
Ovčím rouchem jest úl i s n o s t l i d í, kteří chtějí člověka s cesty
křesťanského života svésti, a velmi vlídně se k člověku chovají,
některou pochybnost o sv. víře pronesou, člověka velmi rozum—
ným nazývají, aby jednal jen podle rozumu a ne podle zákona
božího a podobné věci — to vše' jest r o u c h e m o v č i m a byt
sebe více nám někdo lichotil a nás chválil. jakmile ukazuje směr,
že chce nás od cesty Kristovy svésti, buďme jisti, že jest jeden
ze lžiproroků, o nichž Kristus Pán mluvil.

Proč varuje Pán tak pilně a vřele před nimi?

Poněvadž člověk se dá velmi lehce klamat, zejména tomu, kdo
mu všecko slibuje. Poněvadž sami ani nevěříme, že by nás mohl
někdo lehce oklamat. Proto nás varuje Pán: »pilně se varujtec
ukazuje na známku hlavní, kterou často pozdě poznáváme: ná
sledky. K následkům však nemusíme nechat přijít, když se va

rujeme příčiny:bludu

a špatné

zásady.

Nemá Pán při

varování před falešnými proroky jiného zájmu, než naše blaho
celé. Když jsme jednali dle hlasu jeho, zdaž jsme nebyli šťastni
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a spokojeni? Když jsme půjčili sluch íalešnému proroku, zdaž
jsme neztratili svého štěstí? Proto dívejte se na kořen, který
ukryt v lži a v bludu.

Druhá známkajest ovoce

jejich

zásad,

které může

nás ofalši poučiti. Dle ovoce můžeme poznati falešného proroka.

Co jest ovoce:

skutkové a následky jeho učení, kam vede

nauka jeho si máme rozmysliti a k jakým koncům bychom do
spěli, jich následujíce, t. j. ovoce, dle kterého mohou se poznati.
Prohlédni jejich skutky, jaké jsou: a pak sud, jaký jest člověk,
jaký jest manžel a otec, jaký jest soused a občan, a vidíme
jedno ovoce. Kdo nám jinou cestu do nebe ukázati chce, uvažuj,
není-li v něm smilstvo, nestydatost, svár, různice, neposlušnost
k církvi, závist, obžerství, ziskuchtivost a pod,
Učení falešných proroků odvažuje se útočiti až na základní
pravdy rozumu i víry. Vy' máte povinnost pilně se jich varovati.
]sout falešní proroci, kteří učí, že lze si mysliti hodiny bez ho
dináře. eknete, že taký nesmysl nikoho nezmate. Mnohého po
mátlo učení: stvoření povstalo samo sebou. Jsou falešní proroci,
kteří odpírají jménu Ježíš, právě tak jako v době, kdy Pán na
hoře blahoslavenství varoval pilně před falešnými proroky. Ani
tobě nezůstane zkouška ušetřena, i ty se budeš taky muset roz—
hodnout bud pro Krista, buď proti němu. ]est plno proroků,
kteří církev sv. tupí právě tak jako za mnoho času, když prohlásil
Pán dosud platný zákon: Kdo by pak církve neuposlechl, bud
tobě jako pohan a veřejný hříšník.
'
Jsou proroci, kteří tvrdí, že jen tento život jest, o jiném nic
nechtí věděti. Z úst Páně tolik víme o budoucím životě, že jest
mnoho zaslepenosti třeba, aby člověk pochyboval. Jsou učitelé,
kteří praví, že dobře činiti postačí, 0 ostatní netřeba se starati.
Spasitel právě na hoře blahoslavenství učil, že i dobré skutky
máme konati se zřetelem na Otce nebeského a vše, co není po
svěceno láskou boží, ztratilo cenu- věčnou.
Jsou učitelé, kteří chtějí mravnost bez náboženství, chtějí
sbírati hrozny na trní a f.ky na bodláčí. Jsou falešní učitelé.
kteří právě opak tvrdí o manželství, než co pravil Pán na hoře
blahoslavenství: »Kdo by propuštěnou přijal, cizoložhc jsou fa
lešní proroci hájící nejen volnost manželství, ale i volnost lásky.
Pán o všem, v téže hlavní řeči, kteráž jest páteří sv. evangelia,
pravil: Slyšeli jste, že řečeno jest starým: nezcizoložíš, ale já
pravím vám, že každý, kdož by pohlédl na ženu, ku požádání ji,
již cizoložil v srdci svém. Sv. Mat. 5, 28.
Bůh a církev, duše a peklo, odplata a zásluha, vše se po
pírá a vy stojíte na rozcestí, kde vám denně mluví Bůh s vědo
mím vaším. V jednoho Boha budeš věřiti, pomni. abys den svá
teční světil, ale jsou také, kteří ti pravý opak káží a ty se musíš

na jednu stranu dáti. S malým bludem začneš a s velkou obludou
hříchu a neřesti skončíš. Nejprve ti zoškliví a sesměšní kněze
a ty pak budeš odkládati jedno přikázání za druhým a budeš
s vlky výti. Proto Pán dí: »pilně varujte se falešných proroků.:
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Alene hned lze poznati' povahy falešnýchproroků.
Jako se stromky tak i s nimi jest. Stromek hned z malička ne
ukazuje, jaké bude míti ovoce, ale teprve později se na něm
ukáže. Uvažuj, kam by vedla rozličná lživá evangelia, k jakým
koncům.
jako na trní nesbírají hrozny, na bodláčí nesbírají fíky, ne
může k dobrým koncům špatná nauka vésti. Kristus Pán zase
všecky své posluchače odkazuje na strom,
aby si z něho vzali
příklad a zcela pochopili, jak také s duší člověka se státi může
a jistě stane. Praví, že zlý strom ovoce dobré nenese, ani dobrý
strom zlé ovoce. St ro mu d o b ré m u podobá se člověk dobré
vůle: hledá dobré, zalíbení v Bohu a ctnosti a čest a. sláva boží
jest mu milým zaměstnáním. Kde jest dobrá vůle, takéjsou dobří
skutkové, kde není, nemohou býti. Stromu zlému se podobá člo
věk vůle zlé, jenž nekouká po dobrém,' ale hledí, jak by dle své
vůle a zvůle žil, vášním hověl, povinnostem se vyhnul a jen na
sebe vždy pamatuje. Skutkové takového člověka ovšem nejsou
dobré, nebo ico dobrého vykoná, jest špatným úmyslem po—
kaženo,

Z toho však nikdo nesmí se domýšleti, žezlý
člověk navždy musí vydávati ovoce zlé a člověk

dobrý že bude vždy konati skutky dobré Nikoliv. Může dobry'
člověk milost boží ztratiti a zlé skutky, zlé ovoce nésti, a může
také zlý člověk se obrátiti a dobré skutky opravdové konati.
Ovšem se stane podobně jako u stromu. Nebude-li zlý strom
pěstován, bude stále vydávati zlé ovoce, bude—lipěstován, bude
jiné ovoce vydávati. A zase dobrý strom nebude-li pěstován,
přestane nésti ovoce „dobré a vydá ovoce špatné — strom zdi
vočíl Proto pravil druhdy Kristus Pán, že Bůh může z kamení

učiniti syny Abrahamovy, t.j

išpatní lidé mohou se obrátiti

a proměniti vdobré, bohulíbezné lidi, když se budou v živé víře
podobati Abrahamovi. I zlý člověk pokáním může vnitřek svůj
celý napraviti. Tedy Kristus Pán pravil: Zlý člověk koná zle —
dobrý člověk koná dobře, ale neřekl, že zlý vždy musí konati
zle a dobrý že vždy musí konati dobře. Známý Ochino kázal
tak, že Karel V. o něm pravil, že by kámen rozplakal a žil život
sv. poustevníka bez vína a bez lože. Přišli falešní proroci učení
Lutrova a pravili: dobrých skutků kživotu netřeba, víra dostačí.
Ochino se přestal zapírat, zdivočil, odpadl a zemřel na Moravě
v malém městě Slavkově (Schlakau) v hostinci pod lavicí -—jako
opilec. Lotr začal jako lotr a zemřel jako kajícník, když slyšel
a viděl Pána. V červenci slaví se sv. Kamilla, zakladatele Milo
srdných bratří. On sám začal život prostopášný dle falešných
učení, až dospěl jako marnotratný syn k nejhorším koncům; pak
se ale obrátil a stal se z něho těšitel nemocných a umírajících,
který 'sv. život vedl a svaté skončil.
'
Jde ztoho nám naučení, že máme se pořád vzdělávati a pě
stovati, abychom buď se přetvořili, aneb v dobrém setrvali. Mu
síme se stále učiti, abychom kráčeli cestou k spasení. Protože
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nejiný osud čeká zlého, jako čeká dřevo ovoce ne ne so ucí
a znova dodává, že dle ovoce můžeme je poznati isebe a vy
zývá, abychom se rozmyslili, dokud čas jest.
Ale ani na tom Kristus Pán nepřestává, ale dále pokračuje, aby
mnohému omylu předešel. Mohl by jistě leckdos se domnívati,
že tehdy vykonal povinnost, když lžiprorokům jej svádícím nedal
sluchu a zůstal věrným Kristu, že vyplnil všecko, ale mohl by se
mýliti, nebo Kristus Pán praví, že není jeho stromem ani není
dobrým stromem, kdo mu říká: Pane. Znamenají zajisté slova
Kristova, že sebe horlivější hlášeni ke Kristu Pánu, t. j. význam
slov: »Pane, Panec, nestačí, abychom do království božího vešli.
Kdybychom měli víru, že bychom hory přenášeli,_a dělali nevím
jaké divy, kdybychom vůle božího zákona neplnili, jsme strom
zlý nenesoucí ovoce, který má býti vyťat.
A poněvadž jsem předeslal, co předcházelo, než Pán 'Ježíš
slova v dnešním sv. evangeliu obsažená pravil, doložím, co také
po těchto následuje. Když přijde den Páně, tu mnozí vymlouvati
se budou, že by nespravedlivě odsouzeni byli, a budou se odvo
lávati, že mnoho vykonali ve jménu Ježíše Krista: prorokovali,
zlé duchy vymítali, divy činili, a přece jim řekne: neznám vás.
Znáť Bůh, kteří jsou jeho; chceme-li býti jeho, musíme přestat
konati nepravost, a kdyby člověk nevím jaké zaměstnání svaté
měl a konal nepravost, není učedníkem Kristovým. Což jest hrozné
pro všechny stavy i pro kněze. Což světější nad výkony kněze,
jenž ve zpovědnici milost rozdává, u oltáře Tělo Páně v rukou
má, na kazatelně prorokuje a kdyby duše jeho sloužila nepra
vosti, nezná jej Kristus. Totéž platí každé duši křesťanské, aby
chom byli plnitelé zákona a ne posluchači. Jak jsi se choval
k učení íalešnému, kterak jsi je vzdaloval od sebe, své rodiny?
Kterak jsi si vážil učení Páně? Když byla schůze falešných prof
roků, kde jsi byl? Kterak jsi je šířil a vživotě praktikoval? Když
jsi kupoval kalendář, list, kterému jsi dal přednost? Když jsi do
spolku se dával zapsat, uvážil jsi, zda víru zachováš? Každý, kdož
není s Pánem a neshromažďuje se s ním, jest už proti němu.
Budete vždy na rozcestí. Budou k vám zaznívati slova Páně,
ale i učení lžiproroků. Vy stojíte na zkoušce jako otec náš Adam
a Eva. Kolik jich klesá a klesne. Však stím dojmem vás nechci
pustiti ze slova božího, ale dím, kolik se jich upevní slovem bo
žím, kolik se jich odhodláksv. pokání a kolik jich obnovívsrdci
svém víru živou? At tebe po dobrém ovoci pozná Pán jako svého
služebníka. Amen.

Fr. Vaněček.

Na podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. 81.), které roz
prodává za cenu 1 hal. kus při větší objednávce franko.

Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělováni..
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Neděle osmá po sv. Duchu.
Kterak se postaráme o milosrdný soud boží?
Podává lan Nap. Jos. Holý O. Praem., farář v Holišově.

»Vydej počet z vladařství svéholc
(Luk. 16, 2.)

V dnešním sv. evangeliu praví pán k nespravedlivému vla
daři: »Vydej počet 2 vladařství svého; neb již nebudeš moci
vládnouti.
Při této výzvě spadá vladař u velikou bázeň a strach, neboť
si byl své nespravedlnosti vědom.
Také nás všechny, jak jsme tu shromážděni, vyzve jednou
Pán: Vydej počet z vladařství svého, počet z celého života, počet
ze všech hříchů, kterých jsi se dopustil nebo které jsi zavinil,
počet ze všech milostí, kterých jsi zneužil, z 'lehkomyslnosti a
lhostejnosti, kterou jsi ve službě boží ukazoval. Bude to pro nás
přísný, velmi vážný soud, neboť na něm závisí celá věčnost.
Někteří z nás budou tento počet vydávati již brzy, možná ještě
letos, snad již za několik neděl nebo za několik dní. Protože na
něm všechno závisí, měli bychom nyní v životě se o to pečlivě
postarati, abychom si milosrdný soud opatřili. Chci vám proto
dnes udati několik prostředků, jak bychom toho dosáhli.

Pojednání
1. Chceme-li po smrti u Boha milosrdný soud nalézti, mu
síme se nyní v životě sami souditi. Neboť tak dí sv. apoštol
Pavel (I. Kor. 11, 31.): »Kdybychom sebe rozsuzovali, nebyli
bychom zajisté souzeni.: Takovým sebesoudem předchází člověk
soud boží, t. j. odsouzení svoje od sebe odvracuje a dává místo
jedině milosrdenství božímu, jak dí sv. Augustin, ale i tresty,
které Bůh dočasně nám ukládá, směřují k tomu, aby nás od
hříchu odvrátily.
Máš již soudce v sobě samém, je to hlas svědomí, který
často člověka odsuzuje. je to hlas boží v nitru člověka. Bůh tu
sídlí se vší pravdou, spravedlností a mocí, ale ponechává člo—
věku plnou svobodu. Svobodní jste, smíte hřešiti, ale proti vaší
svobodě postavil Bůh v duši vaši svou soudnou stolici. A tam
vás soudí a odsuzuje. Nikdy se vám nepodaří hlas jeho na vždy
udusiti. Umlčíš jej na leta, ale náhle ozve se jeho hlas: tot Bůh,
jenž tě soudí.
Ani nejpřísnější kazatel nedovede tak poděsiti a hroziti jako
tvé svědomí. Jestliže nekající hříšník volá na sebe trest boží, že
sám na sebe ruku klade, je to proto, že ho. svědomí dávno od—
soudilo a v něm ho odsoudil vlastně Bůh.
Ale: tento hlas je také důkazem nekonečné lásky boží. Vy
nutí-li vám výčitka svědomí jen jedinou upřímnou slzu, žehnejte
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jí a děkujte Bohu za tento jeho soud. let to soud milosrdný,
soud plný lásky, a vše se dá ještě napraviti, jestliže pochopíte,
co Bůh chce. Chopte se této ruky pomocné — nebude se vám
jednou třásti před soudem na věčnosti.
Konejte tento sebesoud často, alespoň každý večer, sud
vážně, neúprosně celé své jednání toho dne a dle soudu toho
naprav co nejdříve, co napraviti máš, a řiď se dle něho v bu
doucnosti. Potom vzbud dokonalou lítost nade všemi hříchy
s předsevzetím, že se hříchu, zvláště těžkého, varovati chceš. Také
si ulož malé pokání za spáchané hříchy. Jaký užitek bychom
z toho měli, kdybychom sebe takto každý večer soudilil jaký
pořádek bychom do svého života zavedli, jak ctnostně bychom
potom žili; jak by nám to budoucí sóud ulehčilo!
2. Ale nejen sama sebe sud' ve svém nitru, nýbrž i sud sebe
sama také ve zpovědnici. I ta je zde soudnou stolicí boží, kněz
je v ní jen služebník Krista. Ale zpovědnice není jen soudem,
jest také útěchou. Hříšník je nešťasten, dokud se nezvedne a ne
zaklepá na bránu, kde ho kněz očekává. S pláčem mu otvírá
srdce i duši. jak blažen povstává! Odkud tato útěcha? Bůh je
tam, cítíte to vší rozechvěnou duší; je v tom jeho moc, jeho
soud i jeho odpuštění. Ve zpovědnici je Srdce Páně stále otevřeno,
tam je smíření vždy snadné. Vyhledávejte proto často tohoto
soudu plného milosrdenství a odpuštění; to vás uchrání pře-d
hrůzným ortelem soudu na věčnosti, kde spravedlnost boží dojde
svých práv.
3. Chceme-li po smrti nalézti milosrdný soud boží, nesuďme
nelaskavě o svých bližních. Božský Spasitel, který sám jednou
bude naším soudcem, ujišťuje nás: >Nesuďte, a nebudete sou—
zeni.< (Luk. 6, 37.)

_

Zajisté, smíme zřejmé zločiny, zločiny nazývati a před zřej—

mými zlými lidmi varovati, jak sám Spasitel varoval před farisey;
ovšem smíme a máme oči otevříti, bychom nebyli oklarnáni,
nebot pochlebníků a svůdců je ve světě dosti. Ale bez příčiny
předčasně, lehkomyslně, nelaskavě jiné souditi nesmíme._
Když je u světského soudu někdo obžalován, třeba je dlou
hého vyšetřování a opětného výslechu svědků; neboť soud se
nespokojí pouhým zdáním, možností, nýbrž chce se přesvědčiti,
co skutečně obžalovaný pravil a udělal. Vše dobře vyšetřiti není
snadno, to vyžaduje velkou námahu. Ale my nechceme důklad
něji vyšetřovati, zkoušeti, čekati, nýbrž hned jsme s úsudkem
hotovi, nezřídka již z jednoho pohledu, z úsměvu, z poznámky,
z mlčení. Zdaž potom náš úsudek není tvrdý, nespravedlivý,
nelaskavýř
Abychom jiné soudili, měli bychom býti lepší než jiní. To
řekl božský Spasitel zcela jasně fariseům, kteří si přáli, aby cizo
ložnici odsoudil. >Kdo z vás jest bez hříchu, hod na ni „první
kámen

<

_

Nemáme snad chyb, které na jiných vidíme, ale máme snad
jiné a to snad četnější a větší než oni. Neměli bychom napřed
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před svým prahem zametati, nežli jiné soudímeř »Což pak vidíš
mrvu v oku bratra svého, a břevna, kteréž v oku tvém jest, ne
znamenáš Pc ptá se božský Soudce.
Ale snad máme sami tytéž chyby, které na jiných odsuzu
jemeř A-pak se odsuzujeme vlastními slovy. »Nemůžeš se vy
mlouvati, o člověče, žádný, kterýž soudíš; nebo tím, že jiného
soudíš, sám sebe odsuzuješ, poněvadž totéž činíš, co na jiném
soudíš. Vímet zajisté, že soud boží jest dle pravdy proti těm,

kteří takové věci činí.: (Řím 2,1,2.)
Proto nesuďme, a nebudeme souzeni. Nesuďme nelaskavě
o svých bližních, chceme-li po smrti nalézti milosrdný soud boží.
4. Chceme-li nalézti milosrdný soud boží, zařidme své cho—
vání, když nás jiní posuzují a snad odsuzují, dle vůle Páně.
Bud jsi odsuzován nespravedlivě nebo spravedlivě.
a) Když jsi odsuzován nespravedlivě, když dobré, co konáš,
špatně se posuzuje, nevděkem splácí, haj se, je-li to na místě,
klidně, bez hněvu a pokračuj v dobrém ;
když tě pronásledují, protože nechceš s jinými zlé konati,
nestarej se o to, a raduj se, že umíš trpěti protivenství pro
spravedlnost.
b) Když soud jiných o tobě je spravedlivý a ty jsi skutečně
vinen, podrob se pokorně tomuto soudu a naprav se.
5. Když pak jiní před tebou jsou odsuzování,
a) zastaň se jich dle sil a okolností, jsou-li nevinně napa
deni, odsuzování a pomlouváni,
)jsou-li však vinni, hleď je omluviti, pokud to pravda
dovoluje.
6. Chceme-li nalézti po smrti milosrdný soud boží, budme sami
milosrdní a konejme skutky milosrdenství! Neboť při posledním
soudu budeme buď odměněni neb potrestáni dle toho, zdali jsme
skutky milosrdné konali, hladové krmili, žíznivé napájeli, nahé
odívali, či ne? A sv. Jakub (2, 13.) dí: »Soud bez milosrdenství
tomu, kdož neučinil milosrdenství: milosrdenství pak se vyvy
šuje nad soud.c Kdo je milosrdný a rád v dobrém úmyslu milo
srdenství prokazuje, stává se tím podoben Bohu, který jest nejvýš
milosrdný, tím si zjedná jeho zvláštní oblibu. Bůh mu dá bohaté
dary, by pokušení ke hříchu přemohl, by spáchaných hříchů
upřímně litoval a opravdově se polepšil. Takto způsobí milo
srdenství naše, že nalezneme milosrdný soud boží.
Všichni můžeme býti milosrdní: Zámožní mohou ze svého
majetku v křesťanském úmyslu četnou almužnu dávati, nezámožní
mohou k svým bližním z lásky k Bohu býti úslužní a přívětiví
a i z, mála mohou dávati nouzi trpícím. Všichni i nejchudší mů
žeme býti milosrdní, když jiným a zvláště dobrodincům almužnu
modlitby podávati budeme. To je velmi drahocenná almužna,
kterou vždy a všude svým bližním poskytovati můžeme.
Když tak milosrdenství konati budeme, když se jiných za
staneme, když jsou odsuzování, když i my při soudu jiných o nás
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dle vůle boží se zachováme, když jiné nebudeme nelaskavě po
suzovati, za to však samy sebe vážně a svědomitě jak ve svém
nitru tak ve zpovědnici posuzovati budeme, můžeme důvěrně
očekávati, že po smrti i my milosrdný soud nalezneme. Kéž
všichni, kteří jsme tu shromážděni, jak vy tak i já jednou taký
soud nalezneme. Amen.

Neděle osmá po sv. Duchu.
dak máme užívati darů božích.
»Vydej počet z vladařství svéhos.
Luk. 16, 2.

(Podobenství o správci) Sličné podobenství vypravuje nám
dnes Kristus Pán o nespravedlivém správci, jenž ovšem dobře ne
jednal, an podvodným způsobem hleděl sobě získati přátel, aby se
ho ujali, když sesazen budez úřadu svého. O takových správcích
mám i já pověděti vám, nebo i jim řekne snad již dnes či zítra
Pán jejich: »Vydej Dočet z vladařství svéhOc. Správci takovými
jsme my všichni. Č) kéž bychom tedy hleděli se připraviti na
přísný počet, jejž budeme muset jednou vydávat z toho, kterak
jsme spravovali ty statky, jež Pán nebeský svěřil náml
(Správci jsme my všichni.) Bohatí kupci a obchodníci mají
zvláštní knihy, ve které zapisují každý užitek a škodu, aby na
konec roku věděli, jaké jest jmění, jaký jest obchod jejich. Ta
kovou knihu má i každý křesťan míti ve svědomí svém, má do
ní psáti všecky příjmy a vydání dobrodiní božích.
Považme tedy nejmilejší: I co dobréhojiž jsme přijaliod Boha?
II. Kam jsme to vše dali?

Pojednání.
[. (Co jsme přijali od Boha.) Co všecko jsme přijali od Boha?
Není tvora, jenž by od Boha tolik dobrodiní byl přijal, co člověk,
jest zvláštní miláček boží.
(Stvoření.) ]e stvořen k obrazu božímu Z millionů tvorů je
diného člověka Bůh stvořil s patero smysly těla a patero smysly
duše, jichž nemá žádný tvor. Dokon'alého učinil člověka a všecko
podložil pod nohy naše, takže dí žalmista Páně: »Co jest člověk,
ó Pane, že jsi naň tak pamětliv. Málo menším učinil jsi jej an
dělův, slávou a ctí jsi korunoval jejc.
(Vykoupení.) Zvláštním miláčkem božím je člověk, nebo on
jest vykoupen z hříchu a záhuby od jednorozeného Syna božího.
Kdo vyměří, kdo vysloví toto dobrodiní, jež prokázal Bůh tobě,
člověče,že tě učinil svým dítkem, že jsi podle těla bratrem ]ežlše
Krista, spoludědicem slávy jeho. Čím je vznešenost královská s tím
porovnána? Sv. máti církev do náručí svého tě vzala, jako dítě
Rádce duchovní.

.

36
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boží tě ošetřuje, abysi jednou s ním a Marií kraloval na věky.
»Pohledte, jakou lásku prokázal nám Otec, abychom synové boží
sluli i byli: (1. Jan 3. 1) píše sv. jan.
(Posvěcení.) Zvláštním miláčkem božím je člověk, neb on je
i posvěcen od Ducha sv. Sedmero svátostí pro tebe připraveno,
tajná slova boží ti otevřena, zpovědnice připravena, stůl Páně uchy
stán a hotov. jen přijíti máš a užívati těch milostí posvěcujících,
aby si hoden byl jednou s Kristem kralovati na nebesích.
(Péči.) Ano, zvláštním miláčkem božím jsi, křesťane, neb posud
zachovává tě Bůh z velikého počtu lidí, kterých právě toho roku,
toho dne, této hodiny k sobě povolal. Jedni pomřeli, prvé nežli
vysloviti mohli to “sladké slovo : otče, matko, jiní jsou tu, ale však
slepí, hluší, kulhaví, neduživí. A ty máš údy zdravé, snadno můžeš
sloužiti Bohu a vydělávati sobě chleba. Anobrž Bůh i anděla svého
ti posílá, aby tě vzal pod ochranu svou. >Andělům sivým přikázal
Bůh o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvýchc.
(Vše, co máme.) Ba ovšem, zvláštním miláčkem božím jsi,
člověče, nebo darů božích dostává se ti bez počtu po celý život
tvůj, každé jitro, každý večer, každý dech, každý pohled, každé
sousto chleba — všecko jest dar boží, takže říci můžeme: »My
v moři darů božích toneme . .<<Všech těchto darů každý z nás
je správcem, at si již bohatý či chudý, představený či podřízený jest.
Všecky dary, jež jsi křestaue přijal, jsou hřivny od Boha
ti svěřené, jsou zapsány do knihy tvého života na stranu první,

to jsou příjmy tvé. Tak ale máš je odepsané na straně druhé
mezi vydáním, jak jsi hospodařil s nimi?
II. (Hospodaříme špatně s těmi dary.) Jsme hospodáři a správci
božími, ale bohužel většinou nespravedlivými, nebo
zapomínáme, že nejsme vlastníky, leč toliko správci Bohu
poddaní, které on si jednou zavolá, aby vydávali účty z hospo
daření svého. A proto mnohý promrhává své jmění ku věcem
hříšným, promrhává život svůj a zdraví své prostopášnosti. jako
marnotratný syn domýšl'í se mnohý rozbujnělec, že Bůh dal mu
zdraví a jmění, aby s ním libovolně a rozpustile nakládal a mnohý
lakomec dá raději statek svůj červům za pokrm, než aby podle
vůle boží obrátil jej k dobrému.
Jsme hospodáři božími, ale bohužel často nespravedlivými.
nebo nepovážíme, jaká to škoda veliká, když mrháme dary bo
žími. Jaký dar boží je jazyk a co zlého již natropil a tropí jazyk
pomluvačný, utrhačný a lhavý i rouhavýl
(Bůh požádá od nás účet.) Hospodáři nespravedlivými jsou
mnozí lidé, nebo nepomýšlejí, že Pán snad brzo již k počtu po—
volá je. asu mají pořád dosti, starají se jen o věci časné, na

věčné

zapomínají, a konečně ztrácejí časné ivěčné. Takový

dlouhý život jest hotové neštěstí pro člověka, čím více let přečká,
tím přísnější bude počet. Snad splní se na něm slova Páně:
»Blázne, ještě této noci požádám duši tvou od tebe a čí to všecko

budeřcj

(Užívejme dobře těch darů) Ano hospodáři nespravedlivými,
ale i neopatrnými a nemoudrými jsou mnozí lidé. Onen hospodář
nespravedlivý, _o němž čteme v evangeliu dnešním, hleděl sobě
aspoň statky pozemskými získati přátele, ale my váháme statky
časnými získati sobě hojných přátel na nebi, jak nám ]ežíš Kristus
radí. Cestujeme-li do cizí země, v níž neplatí naše domácí peníze,
ihned si je vyměníme. A necestujeme i my-nyní? Peníze tohoto
světa, zlato, stříbro, statky, neplatí na věčnosti. Hleďme si je pro
měniti v skutky dobré. jen několik let či měsíců, dní, máme ty
věci v moci své — »co tu seieme, tam žíti budeme. Pracujme
dokud jest den, přichází noc, kdy žádný nebude moci pracovatic.
(Zpytujme se častěji.) A proto prohlížejme, nejmilejší, často
v svědomí svém ty knihy, v nichž napsány jsou i dary, jež udělil
nám Bůh, i to, kterak jsme je vydávali, poromávejme si vydání
s příjmy, sami čiňme počet s Bohem, abychom jednou neslyšeli
hrozných slov Pána nebe i země. >Vydej počet z vladařství SVéhOc,
ale aby soudce věčný říci nám mohl: »Dobře, služebníče věrný
a pilný, že jsi nad málem byl věrný, nad mnohem ustanovím
tebe, vejdi v radost Pána svéhOc. Amen.
+ František Ekert.

Neděle devátá po sv. Duchu.
Pláč nad úmrtím miláčka (zvláště ve válce.)
Podává lan Nep. los. Holý, farář v Holišově.

»Když se přiblížil ]ežiš k ]erusalemu,
plakal nad ním.<
(Luk. 19, 41.)

Kristus pláče, pláče nad ]erusalemem, nad národem židov
ským. Dnes ozývá se pláč také, pláč skoro v každém domě,
11boháčů i u chudých, u vznešenýčh i nízkých, ozývá se pláč
nad úmrtím miláčka, který padl na poli nebo zraněn nebo ne
mocen zemřel v daleké cizině, v zajetí.
Co se ti zdálo nemožným, stalo se; zemřel miláček tvůj,
kterého jsi tak miloval. Nemůžeš to ani chápati, že již nežije.
Zdrcen, bez útěchy stojíš tu, třebas nemůžeš ani hrob jeho spatřiti,
a naříkáš, přemožen bolestí; snad naříkáš na Boha, že jest to
tvrdé a ukrutné, když ti byl vzat; to prý jsi si nezasloužil. Snad
sei ptáš, zdali je Bůh dobrotivý, milosrdný, nejvýš moudrý
a spravedlivý. Nechceš snad již věřiti, nechceš snad se již ani
modliti. Abys se trochu vzpamatoval a se potěšil, chceme dnes
spolu následující uvážiti.

Pojednání.
]. Truchlíš pro svého miláčka, nemohl jsi ho ošetřovati, oči
mu zavříti, mrtvolu jeho spatřiti; rozloučil se s tebou ještě úplně
zdráv, a nepomyslil jsi, že ho již neuvidíš. Vzpomínáš na něho,
*
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jak ti bylo příjemné s ním žíti, jaké výhody jsi měl při něm,
jaké naděje jsi choval s ním pro budoucnost, vzpomínáš na jeho
slova vřelé lásky, toužíš po něm a jeho blízkosti. Proto pláčeš,
proto duše tvá truchlí, že jsi od něho odloučen.
A tu myslíš, že nemůže tomu býti jinak než že i tvůj zemřelý
miláček truchlí jako ty, že jest od tebe odloučen. Ale mýlíš se.
Chválí božskou Prozřetelnost, úplně se odevzdal vůli boží, jest
uražen, že tak nesmírně truchlíš, proti Bohu, jeho Prozřetelnosti
reptáš, že tak Boha urážíš.
2. Myslíš, že si zemřelý tvůj miláček nic vřeleji nepřeje než
aby opět s tebou spojen byl. Ale mýlíš se velice. Protivíš se mu,
jestliže proti Bohu reptáš, jsi nepřítelem Boha, kterého on nyní
tak vřele miluje, má jen přání, bys opět přišel k rozumu a po
znání své viny, litoval jí a s Bohem se smířil a spojil.
Než dále, že Bohu máš děkovati za radosti, kterých jsi
s miláčkem zažil, které nyní' oplakáváš, a že Bůh jest mocný
poskytnouti tobě jinou radost vyšší ceny; věz, že Bůh, který
miláčka s tebou tak vřele spojil, nahraditi tobě může jeho blízkost
jiným způsobem. Když pohlížíš na výhody, které jsi z miláčka
měl, jestliže ho rád máš, musíš také pohlížeti na jeho vlastní
prospěch. Neboť právě pro něho bylo výhodné, že ho Bůh k sobě
povolal dle slov knihy moudrosti (4, 11. 14): >Vytržen jest, aby
zlost nezměnila rozumu jeho nebo aby lest nepodvedla duše
jeho . . . . Dokonav v krátku vyplnil časy mnohé, líbilať se Bohu
duše jeho, protož pospíšil vyvésti ho z prostředku nepravosti.<
Když postrádáš obcování s ním, uvaž, že již mnohé okolnosti zde
by ti mohly jeho přítomnost odejmouti, uvaž, že v mnohých pří
padech již časem zapomínáme na takové poměry, jako by ne
byly nikdy bývaly. Vzpomeň si na slovo sv. apoštola Pavla
(II. Kor. 7, 10): »Zármutek, který jest podle Boha, působí stálé
pokání k spasení: ale zármutek světa způsobuje smrt.<< A když
útěcha, výhody a obcování, kterých nyní postrádáš, beze vší
pochybnosti jsou jen pozemské věci a pozemské radosti, dei
pozor, aby přílišný zármutek ti nezpůsobil smrt, když pro takové
ohledy na mysli klesáš a bolesti se poddáváš. Ano, pravím ještě
jednou: Zármutek světa způsobuje smrt. Proč způsobuje smrt?
Protože přílišný zármutek podrývá důvěru v Boha, vzbuzuje po
chybnosti proti víře a snadno člověka svádí, aby reptal proti
Bohu a jemu se rouhal.
3. Myslíš, že nářek tvůj je nejlepším důkazem lásky tvé
k miláčku. Mýlíš se velice. Neboť jak jsi zaujat svou bolestí, ani
se neptáš, ani tě to nezajímá, jak se mu nyní vede — zdali již
vešel do radosti Pána svého či zdali se ještě v očistci trápí
a pomoci tvé potřebuje. Bolesti, hněvem proti Bohu naplněn,
nechceš se modliti, nechceš se modliti ani za zemřelého miláčka,
máš jen slzy, které ti nic nepomohou, a hříšné nářky.
Kdyby mohl miláček tvůj z hrobu povstati a k tobě pro
mluvitil Jaké výčitky by tobě činil! ]aké starosti by pronesl!
Jak by na tě žaloval!
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jak daleko jdou srdce vaše od sebe! On, i kdyby byl ještě
v očistci, jest nejvřeleji s vůlí boží spojen, a ty zde na zemi hně
váš se na Boha. On přítel boží, ty jeho nepřítel. Nemá vřelejší
touhy než patřiti co nejdříve na Boha, a ty ho chceš míti pro
sebe, Bůh ti ho má z hrobu vrátiti. On pečuje o spásu duše
tvé, a ty nejevíš účastenství na jeho utrpení, necháváš ho bez
pomocil A ještě se chlubíš, že jsi ho tak vřele miloval a ještě
miluješl jaké to propast mezi ním a tebou !
4 Vše, co se rodí, musí zemříti. T ot jest nezměnitelný zákon
boži, soud, který Bůh po hříchu nad prvním člověkem pronesl:
»Prach jsi, a v prach se navrátíšlc Miláček tvůj, dítě smrtelných
rodičů, upadlo zákonu přírody, kterému nikdo nemůže se vy
hnouti. Co je všem společné, není nic zvláštního. jestliže nás
dějiny učí, že i naši předkové smrtí s tímto světem se rozloučili,
pozdvihněme i my duši svou z hlubokého zármutku, byl to jedno
duše dluh, který miláček náš splatil. Může býti příčinou příliš

ného zármutku, když se dluh splácí? Vskutku, smrtí splácíme
dluh, ten dluh nemůžeme ani nejvyšší sumou zlata splatiti, od
toho dluhu nevysvobodí nás ani vznešený rod ani věda ani žezlo
ani koruna. Vše, co žije, smrtí skončí, myšlenka tato pomůže ti
mírniti bolest tvou.
5. Syn krále Davida, ještě malé dítě, které však otec nad
míru miloval, se těžce rozstonal. Lékaři vzdali se vší naděje, od
přirozených prostředků nedalo se nic očekávati; proto se obrátil
David k Bohu; odložil znaky své královské hodnosti, oblékl se
v kající šat, postil se přísně, modlil se po sedm dní k Bohu
o uzdravení syna svého. Přátelé šli k němu, by ho těšili, prosili
ho, by jedl, báli se, že sám bolestí a únavou zemře, když se
snaží dítěti život zachovati. Ale nechtěl, nemohli ho k tomu při
měti, postil a modlil se dále; duše jeho ponořena jest v hluboký
zármutek, hojné slzy kanou mu s očí. Mezitím naplňuje se úrada
boží: dítě umřelo. Matka naříká, sluhové nevědí si pomoci při
své bázni: neboť nikdo se neodvažuje králi smrt oznámiti ze
strachu, by sám sobě života nebral. Tu spozoruje král jejich tajné
šuškání, ptá se, zdali dítě umřelo. Nemohou popírati, slzy je
prozrazují. Nyní všichni se sbírají, plni očekávání a strachu, by
si král sám nic neudělal. Král hned povstává, povstává s radost
nou tváří, jako kdyby mu byli zvěstovali, že je dítě zachráněno,
jde do kostela, by se Bohu klaněl, a sedá potom s přáteli ke
stolu beze slz, bez nářku, zcela klidně a jasně. Všichni se tomu
diví a nemohou si tento náhlý obrat vysvětliti; konečně odváží
se ho ptáti po příčině, proč netruchlí, když dítě zemřelo, a přece
takovou bolest pociťoval, dokud žilo. A velkodušný muž jim
odpověděl: Dokud syn můj žil, měl jsem příčinu káti, postiti se,
truchliti před obličejem Páně, neboť jsem směl ještě doufati, že
mu Bůh život prodlouží; když však vůle boží na něm se vy
plnila, bylo by pošetilostí a hříchem, kdybych duši svou neuži—
tečnou bolestí trápil; či »budu je moci zase vzkřísiti? Já spíše
k němu půjdu: ale ono nenavrátí se ke mně.< (2. Král. 12, 23.)
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Vizte, zde máte příklad pravé ctnosti a velkodušnosti. A David
žil ve Starém Zákoně, kde zármutek o zemřelé byl "tak veliký.
Když on dovedl bolest svou mírniti, jak smíme, my křesťané,
kteří ve vzkříšení věříme, dle způsobu pohanů nemirně truchliti?
»Pán dal, Pán vzal, bud jméno Páně pochváleno,a měli bychom
mluviti s trpělivým ]obem. »Bud' vůle tvá jako v nebi tak i na
zemi,c měli bychom vřele říkati: od tebe máme život, a ty
určuješ také dobu smrti; ty uvádiš lidi do světa a opět je z něho
odvoláváš. Vůle boží naplnila se na našem miláčku; tato myšlenka
zmírní naši bolest.
6. Miláček tvůj více náležel Bohu nežli tobě; neboť Bůh ho
stvořil, zachovával. jest jeho Pán, Vykupitel, tvůj miláček byl jeho
majetkem; tedy Bůh vzal jenom. co mu náleželo.
Manželé měli dvě děti, tělem hezké, duší hezké, bohatě
duchem nadané, lnuli k nim veškerou náklonností. jednoho dne
obě děti najednou povážlivě onemocněly. K největší bolesti musil
otec na několik dní odcestovati. V nepřítomnosti jeho děti
zemřely. Na večer téhož dne se vrátil. První jeho otázka byla na
děti. Matka v pravdě křesťanská vymyslila si již vhodnou od—
pověd. »Můžeme býti spokojeni,< pravila. »Hned tě k nim
dovedu. Ale řekni mi napřed mínění o důležité věci. Za tvé ne
přítomnosti přišel soused a žádal, bychom mu zaplatili 200 tolarů,
které nám půjčil bez dlužního úpisu. Myslila jsem„ že jich ještě
potřebujeme, i tvářila jsem se, jako bych nic o půjčce nevěděla;
řekla jsem mu, že je vše naším majetkem, co máme; chtěla
jsem proto hned o tom s tebou mluviti, jakmile se vrátíš. Řekni
mi tedy, navrátíš těch 200 tolarůřc »Jak se můžeš tak tázati?c
odpověděl bodrý muž. »Okamžitě je vezmeš a odneseš je sou
sedu. Nebyly nikdy naším majetkem. Byly nám jen půjčeny.<
»Milý muži,: odpověděla žena, hlasitě plačíc, >byly nám jen
půjčeny. Bůh si je vzal.: »Děti,c zvolal muž. >Ano, děti.c Aon,
který dovedl dáti sousedu, co bylo sousedovo, dovedl také dáti
Bohu, co jest božího. A spokojen s rozsudkem božím uklidnil se.
Když přijdeš k lepšímu porozumění a klidu, snadno budeš
litovati, že jsi proti Bohu reptal, opět si Boha usmíříš, opět se
budeš modliti — a tak se opět miláčku svému zalibiš a pomůžeš
mu v očistci — srdce vaše opět v lásce se spojí a dříve. nebo
později spojí vás vlast nebeská, kde již nebude nemoci, rozlou
čení ani smrti.
Zanech tedy nářku, pospěš si smířiti se s Bohem a miláčka
svého z očistce vysvoboditi.
Velkou ránu způsobuje nám úmrtí miláčka. Než která rána
bolí více? rána pozůstalých či rána drahého zeSnuléhoP Na každý
způsob rána zesnulého, jestliže se ještě v očistci nalézá.
Cítíme se úmrtím jeho osamocenými, opuštěnými, ale máme
přece vlastní sílu. Náš miláček však cítí se v očistci nejen osa
moceným, opuštěným, ale také bez pomoci, neboť sám si pomoci
nemůže.
Čí rány bolí více?
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Vlastní rány zahojiti můžeme ponechati času; ale nesmíme
času ponechati hojiti rány našeho miláčka. Pospěšme si je mírniti.
Čerpejrne vodu z kropenky, čerpejme děkovné slzy z očí chudých,
které podarujeme, čerpejme krev z kalicha mše sv., abychom
rány jeho zmírnili, zahojili, zacelili.
_
Pak ani miláček náš nepřenechá času hojiti naše rány, nýbrž
bude se k Bohu modliti, aby nás potěšil, bolest naši zmírnil,
nám pokoj a klid opět propůjčil. Amen.

Na neděli devátou po sv. Duchu.
Kdo přivádí Pána Ježíše ku pláči a ku přísnému soudu?
Napsal dr. |<. L. Řehák.

Dnešní svaté evangelium vypravuje o dvou památných udá
lostech a sice: Kterak Pán ležíš za radostného jásotu lidu roz
plakal se nad ]erusalemem a kterak přísně pokáral kupcei pro
davače ve chrámu jerusalemském. luvážíme o této dvojí události,
abychom seznali, pokud týká se i nás samých.

Pojednání
1. Posud nedostalo se Pánu ježíši za života jeho pozemského
tak veřejné oslavy, jako tehdy, kdy ubíral se z Bethanie na slav
nost do ]erusalema. Učedníci jeho přivedli z Betfage oslátko a
s ním zároveň i matku jeho, ježto by ono, jízdě posud nezvyklé,
nebylo bez ní klidně kráčelo. Na oslátko pak vložili učedníci
roucha svá a Pána Ježíše posadili na ně. Když pak on dále jel
k ]erusalemu, shromáždilo se k' němu mnoho lidí, kteří vesele
pokřikovali. Někteří prostírali roucha svá před ním na cestu, jiní
sekali ratolesti se stromů a metali je na cestu. Zástupové pak,
kteří napřed šli i kteří v zadu byli, volali: »Hosanna Synu Davi
dovul Požehnaný král israelský ! Hosanna na výsostech !: A čím
více se Pán Ježíš přibližoval jerusalemu, tím hlasitěji volali ro—
stoucí zástupové.
Když však přibyl Pán Ježíš na horu olivetskou, odkud bylo
již na ]erusalem a jeho překrásný chrám viděti, rozlítostnil se,
rozplakal se nad ]erusalemem a řekl: nó kdybys bylo i ty po
znalo, ó město ]erusaleme, a to aspoň v tento den tvůj, co tobě
je ku spasení! Ale nyní je to skryto před očima tvýma. Hle,
proto přijdou na tebe cínové, v nichž obklíčí ,tě nepřátelé tvoji
náspem a oblehnou tě, a zúží tě se všech stran. I porazí tebe
i děti tvé na zem a nenechají v tobě kamene na kameni, protože
jsi nepóznalo času navštívení svéhOc.
A proč že tedy měly přijíti tyto hrozné soudy na Jerusalem
&obyvatele jeho ? Poněvadž srdce svá zatvrzovali proti Bohu a Synu
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jeho, nepřijímali téhož za Mesiáše, činili úklady životu jeho a tak
záhubu věčnou připravovali sobě.
O králi Davidovi vypravují posvátné dějiny, že ztratil tři
syny: Amnona, Absolona a syna z Betsabé. Po smrti prvních dvou
David nade_ vší míru truchlil a nedal se potěšiti; po smrti tře
tího ale brzy přestal plakati, umyl se. namazal se vonnou mastí
a jal se vesel býti Proč tyto rozdíly? Amnon zneuctil sestru Abso
lonovu a ten ho pak zrádně zabil. Absolon pak vzbouřil se proti
otci svému a v bitvě probodl pak joab zrádné srdce jeho, David
věděl, že i Amnon i Absolon zemřeli v hrozných hříšlch svých a
že upadli tedy do záhuby a _proto nadmíru pro ně truchlil. Třetí
syn zemřel ale jako nevinné dítě; a proto David naděje se pro
něho lepších věcí, pozemské ztráty ho snadněji oželel. David
neplakal tak nad ztrátou svých dospělých synů, jako spíše pro
jich záhubu na věčnosti. A podobně i Spasitel neplakal tak
nad záhubou kamenného města Jerusalema, jako spíše nad ne—
věrou, zaslepeností, zatvrzelostí a na konec záhubou obyvatelů
města.

'

Ú kéž bychom si my zármutek Pána Ježíše k srdci brali!
Rmoutíváme se, když jsme přišli někde o peníze, anebo ztratili
jiné statky pozemské; ale nermoutíváme se, když jsme skrze
těžký hřích připravili se o milost boží! Mnohý pláče, že ho
stihlo neštěstí; ale zůstává lhostejným k tomu, když skrze hřích
zasloužil si věčné muky v pekle! Mnohý a mnohá běduje nad
tím, že jich opustil přítel, že přišli do světské hanby; ale nepři
pouštějí si zármutku, když ztratili nevinnost, ztratili sebe, ztratili
Boha, přítele nejupřímnějšího! Mnozí smějí se i vesele laškují,
kdežto mají příčiny nejzávažnější, aby spíše plakali a se trudilil
A nad takovýmito plakal Spasitel před ]erusalemem; a takovým
platí slova jeho: (5, kdybys byl poznal i ty hříšníkul a to aspoň
v tento den, pokud ti Bůh ve svém neskonalém slitování ještě
shovívá, co je ti kn spasení ! Ale proto, že to zůstává skryto před
očima tvýma, zmocní se tě dříve, nežli se naděješ, nepřátelé tvoji
zúží tě se všech stran, povalí tě a zahubí tě, proto že jsi ne
poznal času navštívení svého.
Uvažujme, zdali nedali jsme příčiny ku pláči Spasiteli i my?
Co praví nám svědomí naše? Nejsi zatvrzelým ve svých hříších
a nekající jako pokrytečtí íariseovéř Vzpomínejme na jich ko
nečné neštěstí, plačme sami nad svými hříchy, vraťme se kajícně
li: Bohu. aby on nemusil zahubiti jednou i nás!
2. Když pak Pán Ježíš tehdy vstoupil do ]erusalema sa—
mého, vešel tam do chrámu. Když tam spatřil obchodníky s věcmi
k obětím potřebnými, kteří se nenuceně bavili, s kupujícími se
hádali i smlouvali, jako by na nějakém tržišti byli, horlivostí pro
dům boží jat, jal se takovéto návštěvníky i prznitele domu bOžlhO
odtud vymítati a vyháněti výčitkami: »Psáno jest: Dům můj je
domem modlitby a vy učinili jste si z něho peleš lotrovskoulc
Sebral také provazce, sem a tam po zemi se válející po prodaném
obětním dobytku, spletl z nich důtky a těmi kupce ze chrámu vybil.
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Dočítáme se o Pánu Ježíši, že v životě častěji plakal a sice
zajisté již jako dítěvBetlémě, pak když přítel jeho Lazar zemřel
a ležel již čtvrtý denvhrobě; plakal nad nevěrným]erusalemem;
ale že by se byl Pán ježíš kdy také smál, o tom nejsou zprávy žádné.
Také se nikde nedočítáme, že by se,byl rozhněval, až tehdy, když
kupujícíiprodávající světskými obchodyi řečmi zne'svěcovali dům
boží. Svatý Jan Zlatoústý vykládaje tuto událost, tvrdí, že ten
jinak tichý i mírný Beránek boží chtěl naznačiti,jak velice Boha
zneuctívá ten, kdo do vlastního jeho domu přichází, aby ho v něm
zneuctíval ničemnými řečmi a skutky. Proto, i když jindy na výsost
shovívavým byl, nenechal Pán ]ežíš bez trestu prznitele chrámu
božího.
Bez trestu nenechá Pán Ježíš věru ani tak mnohých katolíků,
kteří do chrámu jeho nepřicházejí se Bohu kořit, jemu děkovat
a ho prosit; ale přicházejí sem lehkomyslně po účastnících boho
služby zevlovat, klepat, se smát, hlasitě hovořit, líbat i jinak Boha
urážetalidi pohoršovat. Lidem takovým třeba předkládati otázku:
Věříš, že v nejsvětější Svátosti na oltáři je Bohočlověk přítomen,
nebo nevěříš? Nevěříš li, co tu chceš? Proč sem chodíš? A vě
říš-li, jak jen se můžeš chovati jako neznaboh tady, kde andělé
i archandělé koří se před Bohem na tvářích svých?
Starý velekněz Heli netrestal synů svých, když se v chrámu
nehodně chovali a zle ztrestán je konečně i s nimi. Viz jeden
každý, aby se tak nestalo i tobě! Bůh a Spasitel přijímal cizo
ložníky, smilníky, celníky i jiné hříšníky a nehněval se na ně;
toliko ku pokání jich vybízel. Toliko na prznitele chrámu vzal
provazce a vypráskal ie.
Boha jako Boha uctívejme a rádi chrám navštěvujme, aby
chom do nebe přijíti zasloužili. Amen.

$$$

Řeči příležitostné.
Zisk & ztráta.
Ve všech bilancích ústavů peněžních přichází položka:
zisk a ztráta. Co jest pak při těchto položkách vzácného jest,
že zisk nemusí býti zrovna ziskem & ztráta nemusí zname
nati ztracené jmění ústavu. Tak mi často přichází na mysl,
když na sklonu roku zamyslim se nad naší bilancí, která ani
není napsána v účtech: totiž, co provedeno bylo, co se nepovedlo.
Kde býlo požehnání & kde nebyla práce korunována výsledkem,
toť jest náš zisk a ztráta. Každý poctivý muž musí při svých
pracech vzpomenouti též neúspěchů a nezdaru. Toť jest životní
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zápas a životní setba. Sám Spasitel nám to znázorňuje na. po
dobenství o rozsévači, který vyšel na pole své, aby rozséval.
Všichni znáte překrásnou parabolu Páně, tak že mi postačí,
když dle podobenství Páně předvedu Vám náš zisk a ztrátu.
Napřed vezmu rubriku ztráty, jako v Evangeliu Pán napřed
líčí osud zrna, které padlo na cestu, na skálu, do trní a pak
teprve líčí jedno zrno, které padlo do půdy dobré.
Je to povinností ukázati na ohromné potíže, které se při
výchově malých občanů stavív cestu a maří všechnu šlechetnou
snahu_výchovy.y
Salomoun v knize svých přísloví dí, že tři věci nemůže po

chopiti: první jest let orla ve vzduchu, druhá jest skok hada po
skále a třetí spády mladého člověka. Však i let orla lze pochopit,
i skok hadův, ale spády mladého člověka to jest nekonečný la
byrint. Však i výchova ocitá se zde v tajemných chodbách, v nichž
se nemůže vyznati. Dvě dítky z jedněch rodičů, za týchž okolností
přijaty do ústavu a stejně vedeny. Jedno z nich se zdaří a druhé
nezdaří: zisk a ztráta ústavu.
Dítko odchované pracně dává slibnou budoucnost, ale vyjde
do života v prvních bouřlivých letech a zdálo by se, že odolá
všem' nebezpečím, které s sebou nezralý věk a hojné pohoršení
nese, & hle, ono neobstojí, kdežto lehkomyslnější jeho spoludruh
zvážněl a vedl si tak, že překvapil svou stálosti. Ztráta zdánlivá
proměnila se v zisk.
Zde nezbývá nic jiného než síti a sítí stále dobré semeno
a čekati, jaké požehnání přijde shůry.
Když přemýšlíme o tajemném zjevu ve výchově, přijdeme
ku pravdě, kterou nikdy nemůžeme dosti opakovati, totiž, že
všechno zlo ve společnosti pramení :e smýšlení člověka a spo
lečnosti celé. Smýšlení člověka, jeho zásady mravní a životní
třeba upraviti, než se dáme do opravy světových poměrů. A tu
se ocitáme u propasti, která dělí lidstvo ve dva tábory, z nichž
jeden jest ztracen pro křesťanský názor a druhý v něm trvá.
Mezi bohatým a chudým zeje propast, jeden druhému ne
rozumí. K překlenutí této'propasti nestačí jen nějaká roční
almužna, nýbrž musí býti vykořeněna zášť hluboká, která v srdcích
mnohých se usídlila. Musíme získávat, abychom co nejméně
ztratili, ale připraveni musíme býti, že ztratíme. Necitelnost
mnohých bohatých, jich sobecká požívavost učí mnohé z nich
zapomínat na potřeby a nedostatky ostatních, kteří nejsou v po
dobných poměrech a pohrdaji třeba i jimi. To působí mnoho
zlého a mnohou ztrátu duší.
Ale spravedlnost nás nutí též říči pravdu o druhé straně, vydě
děných ze společnosti, jak si říkají rádi a hledají příčinu všeho zla
a všech ztrát jen v osobách jiných a okolnostech a nikdy také ve
svém nitru a zásadách, jimiž se řídí. Vede se jim tak, jak nám
všem lidem se velmi lehce přihází : vidí mrvu v oku bratra —
břevno ve svém nevidí. Zde může pomoci jen láska z víry ply
noucí a sice -v srdcích obou vrstev: potřebných i nebotřebných,
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každá jiná pomoc mine se s výsledkem. Almužna-a šat dětem
daný jest zásluhou, ale není vším. To může dáti svět a také dává,
ale to není ještě zisk duše pro společnost a Boha, to může býti
ztráta a také namnoze jest.
Jak málo získá chudinu, kdo pouhým zákonem o chudinství
myslí, že odstraní bídu světa. Ale i ti mnohomluvní lidumilově
nezískají mnoho, neboť oni sami žiji jako sobci a nezříkaji se
ničeho. Podívejte se na ně! Odřeknou si zábavy? Volí si jedno
duchý šat, žijí sami prostě, aby mohli více dobře činiti? Oni
štvou chudé proti bohatým, ale sami jejich životem žijí a proto
nepřeklenou nikdy propast, která dělí lidstvo.
Vizme však život Kristův. Co učil také konal. Vizme
jeho chudobu: chudí jsou jeho domnělí rodiče, chudé ,místo na
rození, v chudobě byl útěk do Egypta a chudý byt v Nazaretě.
V učitelském úřadě neměl doupěte jako lišky, neměl hnízda jako
ptáci. Učedníci byli chudí. Chudí, trpící, nemocní jeho společníci.
Chudé bylo lože smrtelné, toliko hrob byl slavný. Tento život
Páně stal se školou lidstva, v níž se přemáhaji bídy tohoto světa.
Jen tak svět se cítí poněkud spokojeným, pokud mu svítí život
Páně. Cim více následovníků Krista Pána, tím více svatého po
koje a milosrdenství na světě. Tím jediným získává se svět.
Kdo na tomto ohni Spasitelově nezapálil Své srdce, ten navěky
věků nebude milovat chudobu ani chudé.
Zivoty svatých jsou toho důkazem. Nebudu voliti příklady
z ciziny, máme je na svých patronech. Příklad Páně byl školou
sv. Václava, jenž se snažil tak horlivě získati svůj národ k ná
sledování Krista Pána. Blah. Anežka Přemyslovna, která život
svůj trávila v klášteře pražském na Františku, byla příkladem
Páně přivedena opustiti svůj domov královský a voliti si prostý
život obětí a sebezáporu, aby i jiní se dovedli zapříti a žíti život
křesťanský. To byl její zisk zde. Teď třeba vrátiti se do Asylu.
Příklad Páně vede duše věnovati se bídám lidským. Jedny se
věnuji nemocným, jiné výchově, třetí missiím, jiné jiným pracem.
Opouští své rodiče a bratry, aby se věnovaly opuštěným dětem
a byly jim na místě rodičů a starších bratři a učily je povin
nostem životním a s nimi sdílely chudý domov, vyprosený chléb
& bojovaly proti chybám jejich & neřestem, často jediným jejich
dědictvím po rodičích vlastních, a radovati se, když duši jednu
získávají a rmoutiti se, když ji ztratí. To jest prostředkem zdra
vení poměrů společenských, ale zde není možno zaznamenávati
jen zisk, nýbrž i ztráty, protože jsou obtíže tolikeré a tak těžké,
že jen zvláštní milost Boží je může překonati.
Už pouhá výchova jest práce tak umělá a těžká, že ji svatý
liehoř nazývá: umění ze všech umění největší jest vésti duši.
Ale jsou zde ještě potíže jiné. »Nepřátele člověka jsou domácí
jeho.<< Ti, kdož se o dítě nestarali do 14 let, najednou pocítí
lásku k němu, když začíná se blížiti době práce. Ať zapadne
kamkoli, jen když dítě vydělá. Toť jejich zásada. Jak mnohou

ztrátu musime připsati na vrub této nízkosti domácích.
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Chci poukázati vedle mnohých krásných výsledků též ku
leckterému zklamání. Jest smutným faktem, že vděčnost jest
vzácná ctnost. Velká část lidí jedná jako děti: do studánky. z níž
se napili, naházejí prach a smetí. Za nevděčné platí Pán Bůh.
To nás nesmí nikdy zdržeti od konání dobréhm Sv. Ignáci kdys
vyčítali, že prokazuje dobrodiní osobám, které se v krátce vrací
ku svému hříchu & almužna na nich jest ztracena. Světec však
odpověděl: i kdybychom zabránili jen jedinému hříchu, stálo to
za všecku námahu &obět. Kromě toho musíme připomenouti ještě
jeden pravděpodobný zisk. V mládí očkované zásady hluboce se
vryjí do duše, a mnohdy v stáří obživnou spasné upomínky
z mládí; a co se zdálo, že byla setba ztracená, oživlo ve věku
pokročilém, Na 88 chovanců čítá ústav — což vykazuje zisk
10. Sedm jich šlo do učení a do služeb, zde se ocitají v ovzduší
a věku velmi nebezpečném, nám zbývá jen bratrské napomenutí
a modlitba.
Jeden z chovanců našich po 6. třídě gymnasijní vstoupil do
řádu sv. Dominika, je tedy zrnem, jež snad svým časem přinese
stonásobný užitek a radost všem, kdož jakkoliv k opatření jeho
přispěli.

Arabské jedno přísloví — s kterým chci skončiti svou výzvu
k Vám vytrvalým členům — praví: Jestli jste nesili a uvidíte
žence na poli, budete litovat, že jste příležitost zanedbali.< Sejme
proto — & požehnání ponechme Pánu Bohu.
Ve schůzi »Dětského Asyluc přednesl Fr. Vaněček.

ČÁST PASTORAČNÍ.
Evangelia & Panna Maria.
Dle Aug. Nicolas'e podává Fr. losaphat. — (Dokončení.)

jak krásná to a v pravdě božská odměna, jež právem vy
hražena je pokorným, kteří se ponižují a odepřena je pyšným,
kteří jimi pohrdají ! Pokora — pravá ctnost, jež se připisuje ma
ličkým — jest ctností velikých a to dvojnásob; nejprvé, protože
jen veliký může se ponížiti — a potom, že jen to, co se poníží,
je v pravdě velikým.
Nesmíme však zde upadati do omylu: Nikoli každý má právo
býti pokorným, nikoli každý může se skláněti; nýbrž jedině a do
jisté míry to, co je veliké a vznešené—a to, dle slov _Pliniových,
aby tím následovalo povýšení ještě vyšší. »Hoc uno modo crescere
potest, si se ipse submittatc.
»Ten, jenž dospěl vrcholu, touží se ponížitic. ]est tedy jedna
jediná bytost, která se dokonale může ponížiti — a byla jen
jediná — a to je Bytost nejvyšší, jedině veliká — Bůh ! My pak
nemůžeme býti, leč pokornými jeho milosti, jež nás povyšuje
dosti, abychom pod dojmem jeho velikosti sestoupili sami v sebe
a mohli se jí obléci (»oblečte se v Pána ležíše Krista: — Rím.
13, 14), tim že odložíme oblek svojí vlastni bídy.
Bůh sám toužil dolů sestoupiti: ponížil se a tím se povýšil
a vystoupil nesmírně vysoko, a dosáhl tím. takořka nové velikosti,
jaké dříve neměl. Snad se zdá toto tvrzení zvláštním, ale Bossuet
(třetí kázání na Zvěstování Panny Marie) nám je vysvětlí: »Je to
velice překvapující a přece zcela nepochybná pravda praví, že
mezi nesčetným počtem prostředků, jež má Bůh, aby založil svoji
čest, spočívá nejúčinnější v nutném spojení s ponížením; můžet
celý svět rozbořiti, může svou moc lidem ukázati tisícerým způ
sobem, ale podivuhodným tajemstvím nechce nikterak svoji veli
kost výše stupňovati, leč tím, že se ponižuje, pokořuje. To jest
ovšem nové a zvláštní tvrzení, a nevím, zdali každý mé myšlence
porozumí. Ale důkaz pro ni ukazuje se zřejmě v tom, že-Bůh
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v celém rozsahu své moci, jež nerná hranic a mezí, nemohl učiniti
, nic vznešenějšího, leč že dal světu Boha—člověka,Boha člověkem
učiněného. »Hospodine, opus tuumc (Habak. 3, 2). »HOSpodine,
tot vznešené dílo tvé !c Proto je to jeho největší slávou, poněvadž Bůh

zvelebuje se v dílech svých. — Pravíme tedy s prorokem: Bůh
učinil něco nového. A v čem že záleželo toto nové? Ráčil hnáti
svoji velikost až na špičku— a proto se ponížil; chtěl nám uká
zati slávu svou v jejím největším světle: »Vidimus gloriam Eiusc
— a proto se oděl naší slabostí: »Habitavit in nobis et vidimus
gloriam eius: (Ian 1, 14). »Nikdy nebylo viděti větší slávy, protože
nikdy spatřeno nebylo větší poníženíc.
Myšlenka Bossuetova v tomto úryvku nyní se sice od řeče
ného uchyluje, ale v dalším získáme její autoritou mnohem více.
Nemyslete, bratří, že vám dnes hlásám nějakou novinku, abych
ducha vašeho bavil toliko jalovými, zvláštními myšlenkami; takový
úmysl přece musí zůstati vždy daleko od tohoto svatého místa,
s něhož k vám mluvím. To, co zamýšlím touto celou řečí jest:
povzbuditi vás ku svaté pokoře, k této základní ctnosti křesťan
ství — a já vás chci k ní povzbuditi tím, že ukáží vám lásku,
kterou chová k této ctnosti Bůh. On sám v sobě této ctnosti na
jíti nemůže, neboť jeho převznešená v_elikost nedovoluje mu se
snížiti, pokud podrží svoji vlastní přirozenost: Musít vždycky_jed
nati jen jako Bůh a tudíž býti a zůstávati stále velikým. Ceho
však nemůže najíti sám v sobě, toho hledá v jiné přirozenosti,
cizí. On, bytost nekonečně bohatá, nezhrdá tím, aby jinde si vy
půjčil. Proč to? Aby se pokorou—obohatil. To je, co hledá Syn
boží na zemi — to je, proč se stal člověkem ——aby totiž Otec

v jeho osobě spatřil poslušného a poníženého Boha:.
Bůh má všecku velikost, protože je neskončený. Ale tato ve
likost nedovoluje mu právě svou neskončeností, aby snížil se na
bojiště pokory, trpělivosti, sebezapírání, poslušnosti, kajícnosti —
krátce ctnosti, a aby dal se v zápas se zkouškami a protivenstvími
tohoto života; nebot jeho absolutně veliká, vášně neschopná, ne
odvislá, vše ovládající a v sobě sama neskonale blažená přiroze
nost ho od tohoto zápasu takořka vzdaluje. V tomto rozumu odvo
zuje tvor právě ze své slabosti jakousi velikost, která není v Bohu,
ačkoli Bůh sám ji vlévá, totiž velikost ctnosti a zásluhy — a my
dle toho chápeme omyl stoiků, kteří mudrce stavěli nad jupitera
a svého Katona vynášeli nad bohy.
Ve vztazích lásky a poníženosti, .ve kterých Bůh ráčil s námi
býti, chyběla mu totiž vnašich očích velikost, totiž naše velikost
vlastní, velikost ctnosti: byl všemohoucí, nejvýš moudrý a dobro
livý a svatý — ale dosud se neukázal ctnostným. Byl Bůh — ale
nikoli spravedlivý.
Této velikosti, této spravedlnosti chtěl nyní dosíci, aby s ním
sdílel nekonečnoucenu, kterou jí propůjčil tím, že ji osvojil i sobě!
S tímto úmyslem sestoupil s nebe a stal se člověkem, aby mohl
poslouchati, trpěti, získati si zásluhy a sebe přemáhati tak jako
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my, a aby, vraceje se zase na nebesa, mohl se tam navždy těšiti
z nové slávy ctnosti a sebeobětování, kterého jeho přirozenost
jako Boha nesnesla a které všichni nebeští kůrově jednohlasně
mu přiznávají ve chvalozpěvu: »Hoden jest Beránek, jenž byl za—
bit, přijati moc a-božství a moudrost a čest a sílu a chváluc. (Zjev.

5, II.)
Tím byla založena velikost křesťanská, o které sv. Pavel,
ukázav ji na božském její zakladateli, tak krásně praví: Je však
vstoupil, což je, leč že také dříve sestoupilřA ten, jenž sestoupil;
je týž, jenž vstoupil nad všecka nebesa, aby naplnil všeckOc.
(Efes. 4, 9.)

Této velikosti dosáhla i blahoslavená Panna tím, že se po
nížila a dosáhla ji tudíž více, nežli kterýkoli jiný tvor, poněvadž
čím větší je povýšení, tím hlubší bylo její ponížení; a čím hlubší
bylo ponížení její, tím výše vystoupila ve slávě, poněvadž z toho
hlubokého ponížení vyrostla. velikost pokory, víry, trpělivosti, sta
tečnosti, obětování a lásky, krátce velikost lásky největší zkouškou,
která kdy komu byla souzena.
Vidíme nyní — dovedeme-li to proniknouti — co v sobě
uzavírá ono tajemství temnosti a zmizení Marie v evangeliu. Ti,
pro něž tento stav přesvaté Panny neskýtá nic podivuhodného a
kteří nevědí. jak si vysvětliti mají toto mlčení, tuto temnotu, tuto
jednotvárnou a obyčejnou prostotu vživotě nejsvětější Panny, za
pomínají jednoho: oni neoceňují totiž vysokou důstojnost Matky
boží při tomto prostém životě. Kdyby byla Maria jen obyčejnou
ženou, spočívalo by v tomto temném a neznámém stavu jen něco
obyčejného: poněvadž je však »milosti plná, požehnaná mezi že
nami: a Matkou boží, nelze si o ní ničeho neobyčejnějšího a po
divnějšího mysliti, leč tuto temnost, toto zapomenutí, ve kterém
se nachází se svým vlastním souhlasem a svolením; to, co ji sni
žuje, v tomže okamžiku ji povyšuje i nad její vlastní velikost; a co
ji zatemňuje, stává se její nejkrásnější zářivou korunou.
Tam, kde evangelium vypravuje o umývání nohou, předesílá
tuto vznešenou poznámku: »Ačkoli ježíš byl vědom si toho, že
Otec vše dal v ruce jeho, že od Boha vyšel a k Bohu se vrací,
vstal od večeře, odložil roucha svá a vzav šat lněný přepásal se;
potom nalil vody do umývadla a počal umývati nohy učedníkům,
a utírati je šatem, kterým byl přepásánc. (jan, 13. 3—5.)To zna
mená, praví Hugo Grotius (Annot. in ]oan. Op. Theol. II. 1 p.
541), právem uchvácen podivem na tomto místě, že Syn boží,
nikterak nezapomínaje na sebe při tomto pokorném posloužení,
v plném vědomí své božské důstojnosti se tolik ponížil — a rovněž
(to znamená), jak vznešeným se stává tento nízký úkon, když on,
jenž jej vykonal, je tak veliký, pánem všehomíra, jenž od Boha
vyšel a k Bohu zase jde, aby s ním sdílel jeho trůn a jeho
slávuc. —
Po tomto příkladu božském jevíse příklad nejsv. Panny jako do-'
konalý odraz jeho našemu úžasu a je daleko nad každý jiný po
svěcen. Ačkoliv i ona ví — chvalozpěv, jenž vyřinul se z jejího
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vděčného srdce, podává toho svědectví — že Bůh veliké věci ji
učinil a že všecky budoucí časy budou ji velebiti a blahořečiti,
a ačkoli jest si plně vědoma své důstojnosti jako nevěsta Ducha
sv. Matka boží, přece nechává se hlouběji ponížiti nežli všichni
tvorovéa hlouběji než oni pokořuje se sama! Z prachu povýšena
nad všecky kůry nebeské skrze své božské Mateřství a pak 5 této
nebeské výše pohřížena v nejhlubší zapomenutí svými pokořeními,
nestává se ani na okamžik ani pyšnou ani sklíčenou při tak hroz—
ných změnách osudu. Nazývá se »děvkouc, kdežto nebesa i země
zovou ji Matkou boží —a chová se jako Matka, když její božský
Syn zove ji ženou. Prostota, jednoduchost, zevní klid této nepo
rovnatelně postavy mezi všemi osobnostmi, jež vystupují v evan
geliu, činí z ní postavu v pravdě vznešenou, uvážíme-li, že ona je to,
jež by byla měla nejspíše se znepokojovati, proti které i příroda
i milost měly podniknouti nejprudčí útoky, která měla zakusiti
i největší radosti a největší úzkost a tesknost, i největší sklamání
i nejhlubší bolesti i nejsladší útěchy, jaké kdy duše lidská po
cítila! jaké to srdce, jež všecky ty věci zachovalo a při tom po
tlačilo všechen nepokoj, tak jako moře krotí sve vlny a nenechá
je vstupovati na břeh! jaká pokora, jaká víra. jaká láska, jaká
poddajnost, jaká skromnost, jaká věrnost, jaká prostota, jaká
mlčelivost, jak podivuhodné spojení s Bohem! jaké milosti a jaké
ctnosti, jež vysazeny byly zápasu s bouřemi takového osudu ajež
u ní způsobily tak hluboký klid, tak veliký pokoj, tak vznešenou
veselost duše, že uniká naší pozornosti a že my ji pomíjíme, ni
kterak jí nepozorujíce.
Luther, který měl velikou duši, nebot největší zla právě tak
jako největší dobra nikdy nepocházejí od všedního charakteru,
i při všech svých předsudcích nemůže se udržeti podivu při po
hledu na toto divadlo. »Nemyslete, praví, že toto srdce Mariino
je srdcem podivuhodnýmPVí, že je Matkou boží, vznešenou nad
všecky muže a vysoce povýšena nad všecky ženy — a přece žije
vždy jen v oné prostotě, v oné čistotěanevinnosti srdce, v onom
odříkání, že myslí, že nemůže býti nižší »děvkyc nad ní . . Oh,
kterak rozdílna jsou od tohoto srdce naše ubohá srdce, jež se
bud' nadýmají nebo se snižují nedůstojně, která jsou pyšna nebo
sprosta, dle toho, jak se mění rozmar štěstí, kdežto srdce Mariino
zůstává neochvějno, nikdy neztrácí rovnováhy a nechává v sobě
Boha působiti dle jeho zalíbení, necítíc při tom nic jiného, leč
vysokou, silnou útěchu radosti a důvěry v něho . . . Do propasti
žalosti a hořkosti pohřížena má za podíl jen neštěstí a starost,
a přece nehledá nijak útěchy: spokojuje se důvěrou, že je Bůh
dobrotivý a to itehdy, když on ji zdánlivě opouští i s útěchou.
Setrvává klidně při změně osudu & miluje a velebí dobrotu boží,
ať už ji pocítí, či nic, vždy stejně. Nespoléhá na dobra, dostavují-li
se, a není otřesena, mizí-li —a ukazuje se tak jako pravá nevěsta
'Kristova, která nelpí na jeho darech, nýbrž na něm samotném —
která ho nachází právě tak roztomilým a půvabným ve štěstí,
jako v protivnostech . ..
prostoto, () čistoto tohoto srdce!
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O Panno podivná! Kolik velikosti je skryto v této pokoře! O simplex
ac purum corl O admirabilem Virginem! Quam ingentia sub
humilitate delitescunt lc*)
Tot je charakter nejblahoslavenější Panny vůbecl Tak vy
stupuje dokonce i z temnoty, jež ji v evangeliu obklopuje!

Bible na kazatelně.
Dr. P. Josef Miklík, C. 5. S. R.

Všeobecný je nářek kněží, že dnešní kázání nepůsobí. A jako
melancholická vzpominka z dob dávno minulých připadají nám
nadšená slova velikého apoštola národů: »Vivus est enim sermo
Dei et efficar et penetrabilior omni gladio ancipiti et pertingens
usque ad divisionem animae ac spiritus.<„ (Žid. 4, 12) Mnohých
zmocňovala se již myšlenka, že náprava je zhola nemožná, když
tu zavzněl otcovský hlas praktického Pia X., který situaci rázem
ozářil a vyjasnil. V encyklice »Sacrorum Antistitumc ze dne
1. září 1910 přičítá neúspěchy dnešního kázání »oratorum jactan
tiae . . . qui hominis verbum exhibent magis quam Deic. Slova
»Zpět k Bibli a více Písma sv. na kazatelnělc stala se heslem
dnešní literatury homiletické. A dej Bůh, aby tento proud již

nikdy neutuchll
Také tyto prostinké řádky nemají jiného účelu„než upozor
niti znova na nepřeberný poklad Písma svatého a vřele doporu

čiti jeho hojnější a účelnější užívání. Pro snazší orientaci rozvr
bujeme látku na tři díly. V prvním nastínime význam Bible pro
kazatele, v druhém vypočteme příklady, kdy možno zvláště Bible
užití a ve třetím podáme několik Způsobů, jak biblické texty pro
kázání upraviti.
a) Význam Bible pro kazatele.

První vystihl význam Bible pro kazatelnu sv. Pavel. V listě
k Timotheovi píše: »Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis

est ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum
in justitia, ut perfectus sit homo Dei, ad omne opus bonum in—
structus.< (Il. Tím. 3, [6—17.) Lev XIII. shrnuje vše ve své
známé encyklice >Providentissimus Deus: ze dne 18. listopadu
1893 ve tři body: »Haec propria et singularis Scripturarum virtus,
a divino aífíatu Spiritus sancti proíecta ea est, quae oratori sacro
auctoritatem addit, apostolicam praebet dicendi libertatem, nervo
sam victricemque tribuit eloquentiam.< Text je až příliš důležitý,
proto projděme slovo za slovem!
.Bible dodává kazateli auktority. Nikdo není povinen věřiti
druhému, mluví-li o věcech, kterých sám neviděl a nezkusil —
*) Lutheri Super Magnif. comment., pag. 79 r.
Rádce duchovní.
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ikdybybyl
sebe učenější a sebe světější. Mýliti se můžeme
všichni. A druhý nemá práva žádati na nás naprostého uznání.
To může jediný Bůh, jehož auktorita je neomylná. To platí již
v oboru přirozeném ——čím spíše v řádu nadpřirozeném?
Celá
naše víra kotví v Bohu. Chce-li kazatel vystoupiti jako poslanec
boží, musí mluviti jeho slovy, užívati jeho důkazů — Bible. Do
kazujme svedenérnu mladíku, že jeho hřích bo připravuje očest,
zdraví a spokojenost. Vyimenuje nám celou řadu jiných, kteří
také břešili adosud jsou vážení, zdraví a spokojení. Ale otevřme
Bibli a přečtěme mu slova: »Nemylte se! Ani smilníci, ani cizo
ložníci . .. nebudou královstvím božím vládnoutic (1. Kor. 6, 9)
a jeho ústa oněmi. A přidáme-li: aZda-liž nevíte, že údové vaši
jsou chrám Ducha svatého, jenž ve vás jest, jejž máte od Boha
a nejste svoji? Nebo koupení jste za velikou mzdu !: (1. Kor. 6, 19-21)
ukážeme mu hodně názorně výkupnou cenu bolestí a krve Kri
stovy — muž se nám rozpláče. Kde mluví kazatel, mluví člověk,
kde mluví Bible, mluví Bůh a ten nesnese odporu. » , člověče,
kdo jsi ty, že'odmlouváš Bohu?: (Řím. 9, 20.)
Podobných případů dala by se uvésti celá řada. Námitky
proti sv. náboženství umlčíš ohromujícím: »Kdo nevěří, bude za
tracenc (Mar. 16, 16.); nepřátely smíříš brozebným: »Pakli ne
odpustíte lidem, ani Otec váš neodpustí vám hříchů vašich:
(Mat. 6, 15.); zoufalce potěšíš sladkým: »Pojďte ke mně všichni,
kteří pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím.< (Mat. 11,28)
Mnobý se. snad nepodrobí ani potom; ani božskému Spasiteli
nevěřili všichni.
A to je tím důležitější, zvláště v naší době demokratismu,
který se ostře staví proti každé auktoritě lidské. A ještě důleži
tější, stojí-li na kazatelně kněz mladý, dosud nezkušený a proto
svým posluchačům ještě málo imponující. Proto úplně podepisu—
jeme slova Lva XIII.: »Quisquis enim divini verbi spiritum et

robur eloquendoreíert, ille non loquitur in sermonetantum, sed et
in virtute et in Spiritu sancto et in plenitudine multa.<
(1. Thess. l, 5.)
Na druhém místě uvádí sv. Otec »apostolicam dicendi liber
tatemc. Mladý kněz přijde na osadu, kde bují hřích a co je pro
něho daleko bolestnější, pohoršení pochází od bohatých. Mlčeti
nemůže. Stále mu tanou na mysli vážná slova Isaiášova ke stráž
cům Sionským: »Specularores ejus caeci omnes . . .; canes muti,
non valentes latrare.< (Is. 56, 10.) At užije slov biblických a před
Bohem není výmluvy. Zajímavý doklad vypravuje se \! ži
votě sv. Augustina. V Hipponu zahnízdíl se zhoubný zlořád:
největší slavnosti znesvěcovány hříšnými zábavami a bujnými
hostinami. Když se stal světec koadjutorem Valeriovým, vyzval
ho biskup, aby proti zlořádu vystoupil. Sv. Augustin uposlechl.
S Biblí v ruce vstoupil na kazatelnu a předčítal udiveným Hip
ponským příslušná místa. jako rány kladivem dopadala jeho slova.
Když dočetl, mluvil sám. Zapřísahal lid, aby se nezatracoval,
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aby svými hříchy nemařil ovoce krve Kristovy — a lid se dal
do pláče a bujné hostiny přestaly.
Na třetím místě slibuje sv. Otec kazateli »nervosam victri
cemque eloquentiamc. Nemluvíme o tom, že Bible obsahuje nej
větší část zjevení božího. Pro katolíka rozumí se samo sebou.
Avšak Bible podává tyto_pravdy íormou lidovou, snadno sroz—
umitelnou a populární. (Ze jsou _v ní také obtíže, nepopíráme.)
Každá přednáška má býti praktická, má míti určitý účel a podá
vati vhodné prostředky. Vše, co Bible obsahuje, má v nás buditi
a živiti nadpřirozený život milosti. Přednáška má býti poutavá,
a není knihy, kteráby svým obsahem lid více zajímala než Bible,
zvláště při dnešním systému perikop, kdy mnohých částí Písma sv.
neuslyší prostý katolík nikdy. Ostatně knaší útěše budiž řečeno:
»Wer etwas recht originelles, neues, unerhórtes sagen will, der
muss eine Stelle oder eine Geschichte aus der heil. Schriít an
fůhren.: (Hist. polit. Blátter, sv. 50. str. 880.)
Tím ovšem není ani z daleka význam pro kazatele vyčerpán.
Písmo sv. vypravuje tolik různých obrazů a předvádí tolik osob,
že opravdu těžko naiézti situaci, okteré by se Bible aspoň nějak
nezmiňovala. Kolik bychom ušetřili času, kdybychom na těchto
klassických vzorech studovali umění jadrněho popisu a jasné
charakteristiky. Srovnej na př. poznámku sv.jana 13, 30.: »Když
tedy ]idáš vzal skývu, hned vyšel. Byla pak noc.c Kromě toho
podává nám Písmo sv. nepřehlednou řadu hotových řečí a mnohé
jsou po stránce slohové vzory. Příklad řečipoučné najdeme v horním
kázání u sv. Mat. 5, 17.—48.; jak vykládati, učí nás sv. Pavel
Řím. 13, 1.—7.; žalm 103. je vzorem řeči oslavné, pathetická
kázání máme v knize jobově a u proroků.

jen stohoto hlediska rozumíme nadšeným výrokům sv. Otců
a slavných kazatelů moderních. Dr. jatsch tvrdí: >Die Predigt ist
ein Baum, der nur an den Wasserbiizken der heil. Schrifr gedeiht.:
(Homilet. sjezd v Brně 1913; str. 19.) A dávno před ním pově
děl totéž jinými slovy veliký sv. Augustin: »Sapienter autem
dicit homo tanto magis vel minus, quanto in Scripturis sanctis
magis minusve profecit.: (De doctrina Christ. IV. c. 5.) Kdo
chce nabýti jasné představy o tom, čím byla Bible sv. Otcům,
at si projde u Migne index skripturistický (219, str. 75 a násl.)
a homiletický (221, 16 a násl.). Proto chápeme bolestná slova
Pia X: »En igitur, eloquentiae sacrae fons facile princeps, Biblia.
Sed qui ad nova componuntur exempla praecones, dicendi copiam
non e fonte hauriunt aquae vivae, sed abusu haud sane fereudo
se ad humanae sapientiae cisternas dissipatas convertunt, et se
posita doctrina divinitus inspirata, vel Ecclesiae Petrum et Con
ciliorum, toti sunt in profanorum . .. scriptorum nominibus sen
tentiisve proterendis.: (Acta ap. Sed. 1910, 677.)
Ale ovšem! Aby kazatel mohl Bible užívati, aby z jeho slov
vanul dech opravdu božský, musi ji dříve znáti a jejím duchem
cele se proniknouti. Vždyť jenom tak budou z plnosti srdce mlu
viti ústa. Znalostí Bible nerozumíme pouze xegesi vědeckou —
*
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to je pro kazatelemálo; ]en kdo sám hoří, může zapáliti jiné.
Proto musí kazatel obsah Bible prorozjímati, proniknouti, takřka
do sebe vsáti. Tak studovali Písmo- sv. staří Otcové a sv. Bernard
doznává upřímně: »Experto credez- 'áliquod amplius invenies in
silvis quam in libris; ligna et lapides docebunt te, quod a ma
gistris audire non possisw (Epist. 106.)
A právě této vědomosti — jak ujišťují znalci poměrů — se
nám nedostává. Tak píše Kaulen: »Gerade der Klerus ist, es
aber, bei welchem die Liebe zur heil. Schrift und die Kenntnis
derselben am meisten vermisst wird.: (Katholik, 1870, 388.) A že
nářek platí ještě dnes, patrno z výše citovaných slov Pia X.
Po těchto všeobecných poznámkách přecházíme k dílu druhému.
b) Kdy možno užíti Bible na kazatelně.

Kdy možno užíti s prospěchem Bible na kazatelně, vystihl
nejlépe sv. apoštol Pavel. Píše k Timotheovi: >Omnis Scriptura
divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad arguendum, adcorri
piendum, ad erudiendum in iustitia, sit perfectus sit homo Dei,
ad omne opus bonum instructus.: (Il. Tim. 3, 16—17.) Moderní
homiletikové vyjádřují tutéž myšlenku jinými slovy. Dle nich
možno užíti Bible: 1. za důkaz, 2. na vysvětlení pravdy jiné,
3. při popisech, 4. pro ozdobu řeči a 5. pro vzbuzení citů. Dříve
než se zmíníme o jednotlivých případech, třeba předeslati několik
všeobecných poznámek.
Homiletikové se přeli, kolik citátů je v kázání ještě při
pustno. Otázka stala se dnes zbytečnou. Naším ideálem musí
býti, aby celé kázání bylo protkáno myšlenkami a slovy Bible.
_Tak kázali sv. Otcové, tak se modlí církev při své bohoslužbě.
Srovnej na př. modlitbu na slavnost nejsv. Krve: »Ad sacram
Domini mensam admissi hausimus aquas in gaudio cie fontibus
Salvatoris (Is 12, B.); sanguis ejus fiat nobis, quaesumus, fons
aquae in vitam aeternam salientis. (Jan 4, 14.)
Aby se nám však správně rozumělo! Někteří kazatelé také
hromadí texty biblické — skoro se zdá, že se tak má vyplniti
předepsaná doba — a přece nenazveme jejich řeč ideálem. Texty
nesmí jenvvedle sebe státi — celé kázání musí z nich organicky
vyrůstat. Ze příprava zabere, zvláště s počátku, hodně času, ne
tajíme. Avšak užitek bude stonásobný. — Ještě důležitější je
výběr textů. Volme slova jasná, přednost mají texty klassické;
to jest místa, kterých nejčastěji užívala církev a sv. Otcové.
1. Užití textů biblických je velice různé. Přední místo zaují
mají důkazy. Kazatel má mluviti jménem božím, proto také do
kazovati jeho slovy. V tom právě spočívá největší zásluha
Bourdaloueova, že opět užíval více důkazů biblických. Bylo mu
vytýkáno, že své důvody shledává při světle víry. Sťastný kazatel,
kterému možno činiti takovou výtku! 7—Důkaz má býti veden
ze smyslu slovného — jen velmi zřídka ze smyslu mystického.
Kterýsi kněz — na jméně nezáleží! ——bral za motto svých agi
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tačních řečí slova sv. Petra; »Pane, ke komu půjdemeřc — Od
pověd zněla pro spolek, v jehož službách právě stál. Dodělal-li
se úspěchu, nevím. Ale správné to nebylo.
Důkaz má býti proveden formou syllogistickou, rozuměj
o syllogismu řečnickém. Biblický text dotvrzuje dle potřeby jeho
horní nebo dolní větu. Mluví-li na př. kazatel o potřebě trpě
livosti, dokazuje, že křesťan je povinen plniti vůli boží. Aby ji
plnil, potřebuje trpělivost, dle slov sv. Pavla: »Trpělivosti vám
zajisté potřebí jest, abyste vůli boží činíce dosáhli zaslíbení.c
(Žid. 10, 36.) — Na dotvrzenou hodí se zvláště texty, které obsa
hují zároveň důvod toho, co tvrdí; v našem případě: abyste vůli
boží činíce dosáhli zaslíbení.
2. Jindy užíváme Bible, abychom pravdu již dokázanou lépe
znázornili, po případě vytkli zhoubné následky toho kterého
hříchu. Jak Masillon chtěje ukázati, že nové hříchy jsou vždycky
spojeny s pohrdáním Bohem, vykládá slova Pavlova: »Nebot
budu li, co jsem zbořil, opět zase vzdělávati, činím sebe přestup
níkem. < (Gal. 2,18) Ještě lépe hodilo by se k tomu přirovnání:
»Země zajisté, která často pije přicházející na sebe déšť a rodí
bylinu příhodnou těm, od kterých bývá vzdělávána, béře požehnání
od Boha ; ale kteráž vydává trní a hloží, zavržená jest a blízká
zlořečení, jejíž konec jest spálení.: (Žid. 6. 7—8.)
3. Velmi dobře možno líčiti slovy Bible jednání lidí. at
dobrých nebo zlých. Ideál vzorného kněze najdeme v listech
k Titovi a Timotheovi; kletbu kněze nesvědomitého zaznamenává
Es. 3, 4; odstrašující příklad, jak bohatství zatvrzuje, máme v po
dobenství o chudém Lazarovi; pohrdnutou lásku boží líčí něžně
Ezechiel slovy: »Zivt jsem já, praví Pán Bůh: nechci smrtí bez
božného atd . (Ez. 33, 11) a počet dokladů dal by se rozmnožiti
do nekonečna. Tím dodává kazatel svým slovům autority a ob
jektivnosti. Jindy opět hodí se biblické texty dobře pro ozdobu
a dodávají řeči novosti a zajímavosti. Platí zvláště o kázáních
oslavných. Mile působí, když na př. Masillon applikujena sv.
Ludvíka Deut. 4, 22: »Hle, umírám v této zemi a nepřejdu
Jordánu: vy přejdete a vládnouti budete zemí tou výbornou.:
Mojžíš patří na zemi zaslíbenou a umírá — zbožný král fran
couzský dokonává na výpravě křižácké, dříve než mohl zlíbati
posvátnou půdu palestinskou. Jaká překvapující parallela! Zájem
posluchačů je tím zajištěn. V takových případech možno užíti
vhodně smyslu akkomodovaného. Vždy však musí míti podklad
ve smyslu slovném.
4. Zvláště vhodně použije kazatel biblických míst ku vzbu
zení citů, tedy především v peroraci. Zakončiti kázání krátkým
a jadrným výrokem biblickým, pokládá se právem za velmi pů
sobivé. Tak na př. Segaud naplnil posluchače obdivem nad přísným
životem sv. Ludvíka. Na základě slov Mat. 11, 8: »Aneb, co jste
vyšli viděti? Člověka-li měkkým rouchem oděného? Aj, kteří se
měkkým rouchem odívají, v domech královských jsou!: — líčí
r0zmařilý život u dvora — a proti němu staví pokání sv. krále.

_ssz—
De la Rue odstrašil mnohé od nečistoty kázáním, ve kterém
slovy Bible líčil následky této neřesti a každý odstavec počínal
slovy: Haec dicit Dominus.
5. Velmi se doporučuje vzítiz Bible i disposici pro kázání —
takže celá řeč je jaksi proniknuta majestátem božím. Mocně pů
sobí na př. kázání o čistotě dle 1. Kor. 6, 9—12: »Nebot nevíte,
že nejste svými? Za velikou cenu byli jste koupeni. Proto osla
vujte a noste Boha v těle svém . ——V I. díle ukáže kazatel vý

kupnou cenu Kristovu — stačí probrati krátce dějiny utrpení —
v II. díle applikace. Takové kázání přímo ohromuje svou božskou
logikou a neodolatelnou silou svou.
Má-li však biblický text opravdu působit, třeba ho vyložit.
Často se zdají slova úplně jasná, zvláště v Novém Zákoně. l tu
zdání klame. ]envsestupme do hloubky a najdeme myšlenky
opravdu božské. Rekněme lidu: »Na počátku stvořil Bůh nebe
a zemi: — slovům rozumí všichni. Ale ukažme svým poluchačům
plný význam této věty. Nebylo nic a Bůh z ničeho tvoří milliony
zvířat — vše závisí na něm a nade vším trůní jeho veleba -—

a slovům porozumí také srdce.
Důležitý je výklad zvláště při textech obrazných. Mluvíme-li
o výkladu, nemyslíme výklad školský. Ten je nutným předpo
kladem, avšak pro kazatele nestačí. V kostele nutno podati výklad
řečnický. A v následujícím odstavci podáváme několik způsobů,
jak možno biblické texty řečnicky zpracovati.
c) lak texty pro kazatelnu upraviti.
Homiletikové znají celou řadu způsobů, jak možno biblické
texty řečnicky zpracovati, aby měly plný a toužený účinek.
Všimněme si a5poň některých, jak je ve své učebnici vypočítává
jesuita P. Drecker.
1. Na prvním místě sluší jmenovati výklad církve a sv. Otců.
Klassické vzory tohoto řečnického výkladu čítáme denně v bre
víři. Třeba však připomenouti, že není vše tradice, co vypravují
sv. Otcové. Ipři nich dlužno činiti rozdíl mezi výkladem pri
vátním a výkladem církve. Jen tam, kde mluví opravdu jménem
církve, jsou svědky tradice. Někdy nemožno užíti jejich vývodů,
poněvadž dnešní poměry jsou zcela jiné. Je třeba dovedně ruky,
aby kazatel vylovil z nepřehledného moře cenné perly.
2. Jindy učiní řečník lépe, vyloží-li jednotlivá slova, aby
posluchači snáze pochopili dosah výroku. Postup ovšem bude
v jednotlivých případech různý. je-li text obrazný, ukážeme,
v čem obraz záleží, po případě vyložíme, jak obraz povstal. Tak
vykládá sv. Augustin slova ]an. 6, 44: »Nemo potest venire ad
me, nisi Pater traxerit eum<z »Ramum viridem ostendis ovi, et
trahis illam. Nuces puero demonstrantur, et trahitur: et quo
currit, trahitur, amando trahitur, sine laesione corporis trahitur,
cordis vinculo trahitur.: Jindy je dobře, ukážeme-li, co slova
obsahují a co neobsahují. Tak vykládá v brevíři sv. Beda slova:
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»Facite vobis. sacculos, qui non veterascunt < (Luk. 12, 33.) ani
non hoc praeceptum putandum est, ut nil pecuniae reservetur
a sanctis, vel suis scilicet, vel pauperum usibus suggerendae: cum
et ipse Dominus, cui ministrabant Angeli, tamen ad informandam
Ecclesiam suam loculos habuisse legatur; sed ne Deo propter
ista serviatur, et ob inopiae timorem justitia deseraturu
Jindy opět prospěje applikovati texty přímo na praktický
život a vyvoditi nutné důsledky. Zvláště účinný je tento způsob
v peroraci. Na př. Ecce mater tua! obrať na děti, na dospělé,
na dobré a na hříšníky. Nebo Is. 33, 14.: »Kdo z vás bude moci
bydliti s ohněm sžlrajíclmřc na jednotlivé druhy hříšníků v pekle.
Vždy však třeba dbáti toho, aby výklad byl správný. Je úplně
nehistorické, vidí-li na př. kazatel ve slovech »Ignoto Deo,c po—
hrdání Bohem. (Srv. Kousal, Sociální výklady, 1. str. 80.)
3. Velmi dobře lze vyložiti biblický text, srovnáme-li jej
s jiným místem podobným a ydáme shodu, po přlpadě i rozdlly.
Tak vykládá v brevlři sv. Rehoř Veliký slova: »Si quis vult
post me venire.: (Mat. 16.) Srovnává je s Luk. 14, 33. misi quis
renuntiaverit omnibus, quae possidetc a pravl: »Ibi dicitur, u_t

abnegemus nostra: hic dicitur, ut abnegemus nos. Et fortasse
laboriosum non est homini relinquere sua; sed valde laboriosum
est relinquere semet ipsum. Minus quippe est abnegare, quod
habet: valde autem multum est abnegare, quod est.: Při tom
ovšem třeba dbáti, aby texty byly opravdu parallelni — aspoň
věcně a nejednaly o předmětech úplně různých. Tak lze na př.
velmi dobře vyložiti slova: »Královstvl nebeské násilí trpl<
(Mat. 11, 12.) texty: >Nebo i ten, kdo o závod bojuje, nebývá
korunován, leč by řádně bojovalc (2. Tim. 2,5.) a >]de—li kdo
ke mně a nemá v nenávisti otce svého . . .: (Luk. 14, 26.) anebo
»Jestli pak oko tvé pravé pohoršuje tě, vylup je.< (Mat. 5, 29.)
a »Nebo ještě jste neodporovali až do krve, proti hřlchu boju.
jícec (Žid. 12, 4.) a konečně: >Kdo setrvá až do konce, spasen
bude.: (Mat. 24, 13.) Podobně v—přlpadech jiných.
Avšak i tu plati: Ne quid nimisl Jistě bylo pochybené, když
kterýsi kazatel chtěl dokázati, že zbožný člověk raději trpl než
se raduje a dovolával se Gen. 22, 1: »Zkoušel Bůh Abrahama
a řekl jemu.< Když chtěl Bůh obět, stačilo jen říci; když však
Gen. 22, 11 chtěl obět překazit, pravi Bible, že volal: In medio

virtusl

4. S právě uvedeným způsobem souvisí úzce jiný: vykládati
jedno místo druhým, které mluví o opaku. To proto, že >oppo
sita juxta se posita magis elucescunt.: Sám božský Spasitel užíval
tohoto způsobu, i když ne pro výklad biblický. Sv. Lukáš vy
pravuje (7, 44 a násl.) »A obrátiv se ]ežlš k ženě, řekl Simonovi:
Vidlš tuto ženu? Všel jsem-do domu tvého a nepodal jsi vody
na nohy mé: ale tato smáčela nohy mé slzami, a vlasy svými
vytírala. Nepolíbil jsi mne, ale tato, jakž vešla, nepřestala llbati
noh mých. Nepomazals olejem hlavy mé: ale tato mazala masti
nohy mé.: ——Proto není divu, že sv. Otcové a slavní kazatelé
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tak rádi tohoto způsobu užívali. Tak píše na př. sv. Bonaventura
(ne sv. Bernard, jak se mělo dříve za to): »Quia semel venimus
ad Cor dulcissimum Jesu, et bonum est nos hic esse, ne sinamus
nos facille avelli ab eo, de quo scriptum est: Recedentes a te in
terra scribentur. Quid autem accedentes? Tu ipse doces nos.
Tu dixisti accedentibus ad te: Gaudete, quia nomina vestra scripta
sunt in coelo |< — Tak kázal Masillon před králem Ludvíkem XIV.
V duchu předvedl před něho svět a Krista — jak různá byla
jejich blahoslavenství. Svět velebil bohaté, Kristus chudé atd.
Tohoto způsobu dá se užíti velmi často. Srovnej na př.
»Drahá jest před očima Hospodinovýma smrt svatých jeho,—x
(Zalm 115, 15) a »Smrt hříšníků jest nejhorší: (Žalm 33, 22);
nebo: »Blahoslavení chudíc a »Amen, pravím vám, že bohatý
nesnadno vejde do království nebeskéhox (Mat. 19, 23.) Jindy
opět slova: >Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude; kdo pak
neuvěří, bude zatracen.c (Mar. 16, 16.) Zvláště kniha Přísloví
obsahuje mnoho podobných myšlenek.
.5. Velmi působivý je výklad textu z okolnosti místa. času,
osoby. V takovém případě se doporučuje vhodné opakování slov.
Uchvatně dojímá. Masillonovo postní kázání 0 pádu sv. Petra.
Veliký řečník apostrofuje knížete apoštolů, připomíná mu, ko
likrát veřejně vyznal Syna božího, kolikrát byl Spasitelem vy
znamenán a každý odstavec končí slovy zapření: »Non novi ho
minemla — V takovém případě padá na duši každá věta tíží
neodolatelnou — přímo makáme jejich logickou konsekvenci,
Odtud neporovnatelný účinek podobných řečnických obratů. Tím
si také vyložíme, proč uvedený způsob tak často přichází ve spi
sech patristických. Abych přiliš neunavoval, zmíním se pouze
o kazatelích moderních. Segaud líčí bídu marnotratného syna —
jednotlivé odstavce končí výkřikem: »Haeccine est urbs perfecti
decoris.: (Lam. 2, 15.) Bourdalone kázal o zlých příležitostech.
Vjednotlivých případech opakoval slova andělova kLotovi: »Ne
stes in omni circa regionelc (Gen 19, 17.)
Z osobních okolností vykládá sv. ]eronym slova sv. Petra:
»Ecce, nos-reliquimus omnia.: Praví: »Grandis ňducia! Petrus
piscator erat, dives non fuerat, cibos manu et arte quaerebat et
tamen loquitur confidenter: Reliquimus omnialc
6. Také následující způsob počítá se mezi velmi účinné. Ka
zatel s počátku pochybuje, co asi text znamená; udá možné vý
klady, které však hned vyvrací—nejlépe opět místy biblickými.
Také tento obrat je častý u sv. Otbů a s úspěchem užijeme ho
zvláště tam, kde se tvrdí něco těžkého, pro obyčejný lid nesnadno
pochopitelného, po případě lidské povaze nemilého. Tak praví
sv. Augustin: »Tu me sequere! Quid est hoc? Quantum capio,
quantum sapio, quid est hoc: Tu me sequerel nisi per imitationem.:
7. Jindy lze velmi dobře vyložiti biblický text, udáme-li pří"
činy toho, co se v něm tvrdí —- nejlépe ovšem, jsou-li idůvody
čerpány z Bible. Chceme-li dokázati větu: »Milovati budeš Pána
Boha svého: (Mat. .22, 37.), uveďme důvody: 1. »neboť on prvé
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miloval násc (jan 4, 10.); 2. »zdaliž on není Otec tvůj ?e (Dent. 36,2.);
3. »Kochej se v Hospodínu a dá tobě žádostisrdcc tvého (Žalm 36,4.) ;
4. okuste a vizte, jak sladký je Pánu (Žalm 33, 9.) a 5. :Neboť
co mi jest na nebi (kromě tebe)? a bez tebe co i_sem chtěl na
zemi?: (Zalm 72, 25.) Větu >Varuj se zléholc (Zalm 36, 27.)
odůvodníme : 1. »Nenávidíš všechny, kteří činí nepravostc (Žalm 5, 7.);
2. »Ukřižován byl, aby zničeno bylo tělo hříchUc (Řím 6, 6.);
3. »Bídné činí hřích národy: (Přísl. 14, 34.) a 4. »Odejdětc ode
mne, kteří pášeíe nepravostl<< (Mat. 7, ZS.) Podobných případů
dalo by se uvésti více.

Na konec ještě jednu praktickou poznámku. Jsme již tak
přetížení pracemi, že sotva najdeme tolik času, abychom mohli
studovati vědecké komentáře. Tomu se dá ještě odpomoci. teme
— vlastně promeditujme' denně aspoň kapitolu zPísma sv. Akdo
nemá ani tolik pokdy, všímej si bedlivě při brevíři, jak jednotliví
Otcové Bibli vykládají. Sensim sine sensu vnikneš do jejich ta
jemství a sama modlitba brevíře stane se ti zajímavější a pouta
vější. Na žádném stolku neměla by chyběti nějaká konkordance.
Pro kazatele hodí se nejlépe Coornaert. Ostatně,“ať již zvolíš
způsob jakýkoli, vždy budeš přesvědčen o pravdivosti slov veli
kého Augustina: »Sapienter autem dicit homo tanto magis vel
minus quanto in_Scripturis sanctis magis minusve profecitlc

Postavení kněží na středních školách.
Píše profesor dr. Josef Smrček.

V poslední době, častěji než dříve, ozývají se v českých
časopisech hlasy, jež ukazují na špatné zaopatření kněžstva po
stránce hmotné. Při tomto volání mají tyto hlasy na zřeteli, a to
vším právem, v prvé řadě duchovenstvo ustanovené v duchovní
správě, jež namnoze žije v trudných poměrech, které neodpoví
dají ani jeho vysokoškolskému vzdělání ani jeho sociálnímu po
stavení a důsledkům z něho vyplývajícím. O tom jest dnes již
česká veřejnost přesvědčena, a proto každý hlas na to upozor
ňující, nalézá u ní vřelého souhlasu, a přikročí-li se jednou k činům,
doufejme, dojde i účinné podpory.
Ze však ani školní duchovenstvo nemá právě na růžích
ustláno, jest již veřejnosti méně známo. To dobře vědí a cítí
pouze ti, jichž se věc přímo dotýká, anebo i též jednotlivci, kteří
jsou v poměry zasvěcení. O kněze na školách národních působící
pečuje sice země, o ty na školách státních se stará stát, ale nic
méně i z řad těcht'o kněží slyšeti jest mnohý stesk a nejedno
přání oprávněné. Učelem našich řádků'jest podati informační
článek kruhům duchovenským, zvláště z nejmladších ročníků,
o postavení hmotném kněžstva na středních školách. Tedy píšeme
pouze pro domo sua.
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'l Na českých středních školách v Čechách, k nimž přiřazujeme
i ústavy ku vzdělání učitelů, jest podle schematism-u Ustředním
spolkem českých profesorů vydaného, ustanoveno v letošním
I'OCeškolním 1915/16 celkem 38 suplujících učitelů pro katolické
náboženství,*) z nichž 21 jest aprobovaných, ostatních 17 bez
aprobace.
Není bez důležitosti a zajímavosti pro další vývody, bychom
seznali, v jakém stáří dosáhli tito kněží aprobace ku vyučování
katolickému náboženství na vyšších středních školách bez ohledu
na diecese, z nichž pocházejí. Tuto aprobaci udělují svým kněžím
diecesním příslušné nejdůstojnější Ordinariaty, jež novým zákonem
provinciálním zavedli dnem 1. ledna 1914 ve všech diecesích
českých stejný zkušební řád, dle něhož aprobovaný kandidát uchá
zeti se může v celé provincii pražské o určité místo dle těchto
ustanovení: »jde-li o místo ve vlastní diecesi, jest mu od Ordi
.naria vyžádati si vysvědčení o způsobilosti k tomuto místu. Zá
kladem tohoto vysvědčení teprve podá žádost za místo k úřadům
školským. jde-li o místo v jiné komprovinciální diecesi, jest mu
žádati u vlastního Ordinariatu za vysvědčení o vlastnostech osob
ních. Vysvědčení to vydá Ordinarius petentův přímo Ordinariovi
uprázdněného místa, jenž posoudí způsobilost žadatelovu vzhledem
k místu samému, a vydá o tom v příznivém případu vysvědčení,
opravňující k ucházení se o místo vypsané. Nešetření těchto
ustanovení může míti v zápětí odepření kanonické misse.:
Tato ustanovení pobořila značně čínskou zeď, jež rozdělovala
jednotlivé diecese, a usnadnila přechod »školníhoc duchovenstva
z jedné diecese do druhé. Ze jedněm, kteří v nich spatřují jisté
výhody se zamlouvají a druhým, již vidí v nich svůj neprospěch,
se nelíbí tato nová ustanovení, jest samozřejme a přirozeno.
Z těchto 21 aprobovaných kněží, působících většinou vý
pomocně na středních školách, dosáhli pouze 4 způsobilosti před
30 rokem svého věku, ostatní, celkem 17, po 30. roce, ano ně
kteří teprve ve věku, kdy jejich světští kolegové středoškolští
dosahují pravidelně VIII. hodnostní třídy, výjimkou, ovšem řídkou,
imíst vedoucích. Vizme přehlednou tabulku o fysickém stáří,
v němž kandidáti středoškolské profesury pro katolické nábožen—
ství dosáhli aprobace.
*) Učitelské osoby (kněze v to čítaje) na středních školách státních
mají tyto titule. Při ustanoveních prvnich, která se dějí zemskou školní
radou na dobu potřeby a pro určitý počet hodin, nazývá se úředně: c. k.
suplujíci učitel. Při ustanovení pro skutečné místo učitelské, jež provádí
c. k. ministerstvo kultu a vyučování, nabývá titule: c. k. skutečný učitel.
“Při definitivním potvrzení v úřadě učitelském, jež vykonává c. k zemská
školní rada po zkušebném trienniu, uděluje se skutečnému učiteli titul pro
fesorský. Často se vyskytující názvy suplujíci učitel náboženství, suplujíci
profesor, suplujíci profesor náboženství, nebo profesor náboženství jsou
názvy mylné a nesprávné. Z této titulatury výjimku tvoří učitelé pro tělo
cvik. jich úřední názvy jsou: suplujíci učitel tělocviku, skutečný učitel tělo
cviku, jenž náleží do X. třídy hodnostní.
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Tato okolnost, kdy dosáhne kněz této aprobace, má roz
hodující vliv pro jeho budoucí hmotné postavení v učitelském
úřadě středoškolském, neboť právě ode dne aprobace může do
sáhnouti nějakého — podle okolností, v jakém úřadě se nalézal -—
většího nebo menšího započítání své služební doby do stabilisace,
pětiletých přídavků, po případě i do pense.
Jest proto ve vlastním zájmu každého mladého kněze, a na
to zvláště upozorňujeme, by se rozhodl, co nejdříve může, zda
chce svou kněžskou spokojenost hledati v duchovní správě či ve
školství. Apadne-li jeho volba na školy, by hned započal s pří
pravou ke zkouškám, aby v době nejkratší získal si způsobilosti
katechetské pro školy měšťanské nebo střední. Čím déle kdo
váhá s rozhodnutím — a nejsou řídké případy, že kněží teprve
po několika letech v duchovní správě ztrávených odcházejí za
katechety na obecné škole -— čím déle kdo odkládá se zkouškou
pro střední školy, tím trpčeji bude potom želeti své nerozhodnosti
a liknavosti. Budeme-li se říditi těmito pokyny, pak se nebudou
více opakovati případy, že některý kněz na střední škole usta—
novený vidí dříve Abrahama než druhý pětiletý přídavek! V těchto
případech musíme hledati příčinu v sobě a volatí: mea culpa,
mea maxima culpa!
Mezi suplujícími učiteli na středních školách jsou kněží praví
Methusalemové. jsout mezi nimi i čtyřicátníci, kteří čekají ještě
na místo skutečného učitele.'“') Tabulka jejich typického stáří

je tato:

Ve stáří 45 roků jsou tři,
43
41

»

jsou tři,

40
39
37

»
»
»
»

jest jeden,
jsou dva,
jest jeden,
jest jeden,

36
34

»
»

jsou tři,
jsou tři,

31
30

»
»

jest jeden,
jsou dva a nejmladší Benjamin

čítá teprve 27 jar.
') Zatím, co jich světští kolegové z Filosofické fakulty po jmenováni
zemskými inspektory školními dosáhli Vl. hodnostní třídy s gáží 10.000 K.
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Z nich jest pouze pět samostatných suplentů, ostatní majíce
své úřady, pouze vypomáhají na středních školách. Z uvedených
21 kandidátů zaměstnaných .na střední škole nebudou se čtyři
pravděpodobně již ucházeti o místo skutečného učitele, takže na
10 míst, jež budou po ukončení války vypsána, zbývá 17 uchá
zečů již zaměstnaných. Na ty, kteří mají aprobaci, ale neučí na
středních školách, nebéřeme při této statistice zřetele, jednak že
počet jich není znám, jednak že při jmenování na místa skutečná
dává se vždy přednost těm, kteří již učili na střední škole. Zůstane
tedy po prvním jmenování poválečném pouze 7 kandidátů pro
celou provincii pražskou, a snad ještě méně, uprázdní-li se ně
jaké místo mimo očekávání. Nejsou proto špatné vyhlídky pro
mladé kněze, kteří by se chtěli věnovati učitelství středoškolskémul
Postup při obsazování našich míst uprázdněných na střed
ních školách jest analogický postupu při světských učitelích.')
Vypsání místa skutečného učitele pro náboženství katolické děje
se ve Věstníku ministerstva kultu a vyučování ve Vídni vychá
zejícím 1. a 15. dne každého měsíce (Ve'rordnungsblatt íur den
Dienstbereich des Ministeriums fůr Kultus und Unterricht). Termín
ku podání žádostí má býti nejméně na 4 neděle stanoven, ač
bývá někdy určen i na několik jenom dní. Zádosti, opatřené
všemi přílohami, podávají se prostřednictvím nadřízených školních
úřadů. Potom nastává žádosti dlouhé putování po úřadech, jež
krátce jen popíšeme. Nadřízený úřad zašle žádost na zemskou
školní radu. Tam se sejdou všichni konkurenti ve svých žádo—
stech. Odsud pohromadě a svorně putují na ředitelství ústavu,
na němž místo jest obsazovati, které sestaví terno, vrátí akta zpět
zemské školní radě, jež učiní návrh na obsazení a vyžádá si
dobrozdání Ordinaria příslušného, načež teprve jde všecko do
Vídně na ministerstvo, které vyřkne poslední slovo. Text dekretu
jmenovacího bude jistě zajímati všecky čtenáře, kteří nepřišli do
bližšího styku se střední školou.
'

Pan Th. dr. ]osef Svoboda,
suplující učitel při c. k. reálce
v Kostelci nad Orlicí.
Pan c. k. ministr kultu a vyučování jmenoval Vás vyne
sením ze dne 18. června 1909 č. 7700 skutečným učitelem při
státní reálce v Kostelci nad Orlicí s právní platností od
1. září 1909.

') Riicksichtlich des Rechte: zur Besetzung der mit Gehalt oder
Remuneration verbundenen Religionslehrerstellen und des hiebei einzuhal—
tenden Vorganges haben dieselben Vorschriften Geltung, welche fůr die
weltlichen Dienststellen der betreffenden Schulen bestehen (©6. des Gesetzes
v. 20. ]uni 1872 R.—G.-Bl.Nr. 86). — Von den an den Mittelschulen

anzu—

stellenden Religionslehrem muss der Nachweis der mit Erfolg bestandenen
Matuntátsprůfung
Z. 8626,

gefordert

M.—V.—Bl.Nr. 128).

werden. (K.—U.—M.-Erl.
v. 1. September

1870
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O tom se Vám vědomost dává s doložením, že po 5 9.
zákona ze dne 24. února 1907 ř. z. č. 55 za účelem započtení
doby služební z Vaší dosavadní služby, jak pro zkušebné
triennium, tak i pro pětileté přídavky bude Vám předložiti
potřebné doklady ředitelstvu c. k. reálky v Kostelci nad Orlicí.

I vybízíme Vás, abyste, dostana sproštění z dosavadního
úvazku služebního, včas u ředitelstva jmenovaného ústavu k na
stoupení úřadu a vykonání služební přísahy se přihlásil.
Příjmy s místem tímto po zákonu spojené budou se Vám
ode dne 1. září 1909 počínajíc, u 'c. k. berního úřadu v Ko
stelci nad Orlicí obvyklým řádem vypláceti.
Přílohy žádosti Vaší se Vám vracejí.
Za c. k. místodržitele:
Schroubek.

Po tomto jmenování následuje novému skutečnému učiteli,
by využil plně 59. zákona z r. 1907 v dekretu jmenovacím
uvedeného. Tímto paragrafem a prováděcím nařízením k tomuto
zákonu vydaným (Halma-Schilling, ]. c. I. 408 416) možno do
cíliti započítání předchozí služební doby a přiznání pětiletých
přídavků do stabilisace po dosažení úplné aprobace. Záleží mnoho
na tom, v jakém úřadě se po aprobaci středoškolské nalézal.
Doba, kdy vyučoval někdo na střední škole, třeba by to
byl menší počet hodin týdně, počítá se nyní pravidelně zcela
do stabilisace i do pětiletých přídavků i pense.
Byl-li zaměstnán jako katecheta pouze na škole obecné nebo
měšťanské, tu po jmenování skutečným učitelem na gymnasiu,
reálném gymnasiu a reálce bývá. mu na podanou žádost od mi
nistra kultu a vyučování jistá doba, již navrhuje referent u mini
sterstva, (obyčejně 4 roky služební na škole nižší kategorie po
čítají se mu za 3 roky středoškolské), započítána do stabilisace
a kvinkvenálek, ale nikoliv do pense, kteréž slovo schází v de
kretech započítacích.
Nejlépe jsou na tom katecheté, přecházející ze školy národní
na paedagogia. Těm se započítává plně jejich služební doba již
od zkoušky pro měšťanské školy do nejvyšší míry 8 let. Před
r. 1907, do vydání nového zákona, byla situace pro tuto kate
gorii ještě příznivější. Bylat jim veškerá služební doba na škole
národní, třeba i 15 let, započítávána jak pro přiznání přídavků
pětiletých tak i pro pensi. Byloť to oprávněné, neboť podobnou,
ano ještě větší blahovůli projevuje zákonodárce cvičným učitelům,
když z obecné školy přestupují na cvičné školy při paedagogiích.
Jim započítává úplně všecko ode dne, kdy dosáhli způsobilosti
pro obecné školy, takže jsou případy, že bylo započítáno cvič
nému učiteli až 26 roků a 9 měsíců, jež strávil na školách obec
ných. Maně napadají každému známá slova: Potuerunt hi et illi,
quare et tu nou, Augustine? Vždyť situace kněží není nepodobná
situaci cvičných učitelů!
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Nejhorší poměry má kněz z duchovní správy, jenž, přestu—
puje potom do služby středoškolské. Zákon o něm ničeho ne
praví, ani onen známý % 9. zákona z r. 1907 není mu přízniv,
nebot poskytuje ministru kultu a vyučování právo, že může
cestou milosti započítati leta »po dosažení úplné aprobace pro
střední školy v učitelském úřadě (jiných, nižších kategorií) strá
venác. Poněvadž však kaplan obyčejně vyučuje několik hodin
náboženství na školách národních, může dosáhnouti, opíraje se
o toto faktum, nějakého započtení i z let v duchovní správě strá
vených. Klíč k tomuto započtení určuje se v ministerstvu ve
Vídni. Na př. kaplanu, jenž učil na čtyřtřídní obecné škole týdně
8 hodin náboženství, byla doba v duchovní správě strávená za
počtena polovici. Dekret praví: »Jeho Excellenci, panu c. k.
ministru osvěty a vyučování vidělo se výnosem .». .. započísti
Vám na základě % 9. odst. 2. zákona ze dne 24. února 1907/t. z.
č. 55 služební dobu, kterou jste strávil jako kooperator a učitel
náboženství na obecné škole v Ne je to blahovolný výklad
onoho odstavce, jenž by mohl býti ještě blahovolnější, kdyby
se chtělol Alespoň analogie u cvičných učitelů a u profesorů na
průmyslových školách, jimž se při jmenování započítává i doba
strávená u soukromých podniků, na př. v továrnách, by tohoto
blahovolnějšího výkladu vyžadovala. Doufejme, že k ní jednou
v ministerstvu dospějí!
Jak z dokladů uvedených vyplývá, jest přestup kněží z du
chovní správy i z nižších učelišt na státní střední školy spojen
se ztrátou, větší i menší, na služebních letech.
Tuto nesrovnalost, neboť skutečná služba kněžská měla by
býti od, všech faktorů, země i státu, uznávána ve všech svých
formacích, jež vzájemně se doplňují a pronikají, tuto nesrovna
lost, trapnou pro kněze starší, hledí odstraniti aspoň částečně
některé zemské zákony novějších dat.
Na Moravě učitelům náboženství, kteří z činné _duchovní
správy přešli ve službu školní, započítá se čas v duchovní správě
strávený při vyměřování pense nejvýše 8 roky.*)
V Tyrolích nový zákon zemský o školách národních ze dne
7. června 1910 započítává předchozí činnost katechetskou nebo
duchovní správy při ustanovení definitivním do 5 let do služby
] pense.

'

Permanentní komise školská v Čechách hledíc ku delšímu
studiu kněží oproti učitelstvu národnímu, započítává 4 roky
studia bohosloveckého a stanoví proto pro katechety na obec
ných školách základní služné na 1800 K, 0 200 K vyšší než pro
učitele a 9 trienálek po 200 K, z nichž první již po 2 letech,
kdežto učitelé mají 10 trienálek. Obdobně přiřkla katechetům na
měšťanských školách služné v obnosu, 2450 K a 9 trienálek po
250 K, z nichž první opět po 2 letech. Uprava tato oproti učitelům
se v'zděiáním středoškolským jest spravedlivá, ač nic méně není
*) Viz Katechetský Věstník, roč. 190), č. 12. str. 143.
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tím odměněno jejich vysokoškolské studium kněžské, a oni i při
tomto »nadržováníc —' dle hlasů učitelských novin —- nevy
rovnají se platem svým státním úředníkům s_ týmže vzděláním.
Zemské zákony vycházejí vstříc požadavkům duchovenstva
po uznání jednotnosti, a rovnocennosti služby kněžské v každém
veřejném postavení, podobně již i zákon státní neuzavírá se
úplně požadavkům těmto. Ale jest ještě jeden mocný činitel, na
něhož můžeme právem přirozeným spoléhati a o přispění v této
životní otázce žádati, a jenž, budou-li mu přání kněžstva způsobem
náležitým přednesena, nebude se proti nim stavěti. jsou to
Ordinariáty.
Základem veškeré kněžské činnosti jsou ordinace na kněž
ství se vším, co jí předchází. Ordinací nabývá každý kněz způso
bilosti jak pro duchovní správu tak i pro úřad učitele náboženství.
Obojí jest stejně služba církevní a rovnocenná, vždyt náboženství
na školách národních většinou vyučují duchovní správcové, jsou
tedy ve skutečnosti učiteli, a zase naopak samostatní učitelé
náboženství jsou též duchovními správci svých žáků ve školách —
a špatně by se dařilo výchově nábožensko-mravní tam, kde by
kněz dělal pouze učitele nebo professora.
Ordinací na kněze vyřknuta jest biskupem způsobilost pro
duchovní správu i pro školu, vyřknuta jest veřejně a také brzy
prakticky uznávána ustanovením neomystů za duchovní správce,
za učitele náboženství na škole obecné, měšťanské a střední.
A v tom jest vrchol tužeb kněží na střední škole ustanovených,
by datum ordinace platilo pro foro externo za datum učitelské
způsobilosti pro všecky školy. Přestup kněží z duchovní správy
ke školství dál by se pak buď beze ztráty služebních let nebo
se ztrátou minimální, a tím bez veliké hmotné škody.
Při tom způsob aprobační pro dosažení místa skutečného
učitele zůstal by pro foro interno et ecclesiastico nezměněn.
Analogii vidíme v duchovní správě. Kdo se chce ucházeti jednou
o íaru, musí se podrobiti farnímu konkursu, kdo by se chtěl
ucházeti o definitivu na škole měšťanské nebo střední, podrobil
by se předepsaným zkouškám po důkladné přípravě v době, jež
se mu nejvíce hodí. Nehledě k tomu, že nově zavedené kvinkve
nální zkoušky (dekretem provinciálním ze dne 1. ledna 1914)
poskytují dostatečnou možnost Ordinariátům, by se přesvědčo
vali po 5 let o dalším sebevzdělání duchovenstva a tím o způso
bilosti jednotlivců k církevním úřadům.
Takto způsobem nenápadným mohly by býti částečně vy
rovnány sociální rozdíly, řevnivost by z našich řad zmizela, neboť
možnost ku postupu byla by snadnější, a tím přibylo by i spo
kojenosti mezi kněžstvem. S armádou spokojených pracovníků
více se vykoná než s armádou nespokojenců.
Že by proti tomuto způsobu postupu mohl stát něčeho na
mítati, lze předem vyloučiti, nebot dle 56
zákona ze dne
20. června 1872, ř. z. č. 86 ustanovuje stát za učitele nábožen
ství ty, které dotyčný vrchní církevní úřad k tomu prohlásil za
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způsobilé. Jak si chce vrchní církevní úřad tuto způsobilost za
opatřiti, musí býti dle zákona ze dne 25. května 1868 ř. z. č. 48
ponecháno těmto úřadům na vůli. jenom to vyžádalo si v určitém
případě ministerstvo kultu a vyučování prostřednictvím zemské
školní rady v Dalmacii, aby jistý tamní Ordinariát v budouc
nosti nevydával aprobace pouze pro nižší třídy pro definitivní
ustanovení.
Záležitost tato se .dá- tím spíše uspořádati ve prospěch du
chovenstva se strany Ordinariátu, béřeme-li též ohled na obsah
vysvědčení, jež Ordinariát vydává kandidátu o místo skutečného
učitele.
Dosud zní takto: Vydáváme tímto Vaší Důstojnosti svě
dectví, že jste na základě zkoušky ze dne 20. května 1908 velmi
dobře způsobilým k zastávání úřadu katechetského při vyšších
školách středních a to k tomu cíli, byste se mohl ucházeti
o místo skutečného učitele katolického náboženství při c. k. státní
reálce v Praze-II.
Po uskutečnění vysloveného přání stačila by tato nepatrná
změna: Vydáváme . . .. svědectví, že jste na základě své ordi—
nace dne 18. července 1906 a příslušných zkoušek velmi dobře
způsobilým atd.
Jedná se o záležitost čistě církevní, v níž stát ponechává
kompetenci úřadům církevním, jež mohou zde mnoho vykonati
pro hmotný prospěch kněžstva.
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Založení bratrstva pro padlé hrdiny.
Dle různých pramenů podává lan Nep. los. Holý O.Praem., farářvHolišově.

Nejnovější »Ordinariátní list Pražský: přináší pokyno zřízení
bratrstva pro naše padlé hrdiny. Bratrstvo se má zříditi po far
nostech a měsíčně se má konati pobožnost s kázáním.
I. Aggregovaně bude k arcibratrstvu

za dušičky v Římě.

Takové arcibratrstvo je pod titulem »Nanebevzetí P. Marie:
v kostele redemptoristů u P. Marie v Meteroně v Římě.
Toto bratrstvo zřízeno bylo r. 1841 v Římě při jmenovaném
kostele za tím účelem, aby se neustále dobrými skutky a obětmi
duším v očistci trpícím pomáhalo. Papež Rehoř XVI. potvrdil je,
nadal je odpustkya výsadami, povýšil je za arcibratrstvo s právem
přivtělovati si jiná bratrstva téhož jména a účelu a sdělovati jim
odpustky a výsady dle norem daných papežem Klementem V_IlI.
Papež Pius IX. udělil generálnímu řediteli tohoto arcibratr
stva — totiž generálnímu prokurátorovi redemptoristů -—dekretem
z 23. srpna 1861 ještě další plnomoci:
a)l na místech, kde již takové bratrstvo k útěše dušiček
stává, přivtělovati arcibratrstvu bez ohledu na vzdálenost jinak
předepsanou ještě jiná bratrstva téhož titulu, jestliže biskup zřízení
jeho za účelné pokládá;
b) nejen každé bratrstvo, které k útěše dušiček zřízeno jest,
tedy totéž neb alespoň podobné jméno a účel má, nýbrž i každé
jiné bratrstvo rozličného jména a účelu, jenž když ku prvnimu
svému titulu ještě připojí: na k útěše dušiček v očistcic, spojiti
s arcibratrstvem a tím mu sprostředkovati všechny své odpustky,
milosti a zásady, avšak opět dle norem daných papežem Kle
mentem VIII. Dle toho nesmí tedy žádné bratrstvo aggregováno
býti, které již jinému arcibratrstvu aggregováno jest. Kdyby bra
trstvo bylo ]iŽpřímo od sv. Stolice jiné odpustky obdrželo, ztrácí
je aggregací k tomuto bratrstvu. Pro aggregace bratrstev, které
se staly před 13. červencem 1871 z tohoto arcibratrstva, která
již k jinému arcibratrstvu přivtělena nebo bez předcházejícího písem
ného svolení biskupa aggregována byla, došla nutná sanace re—
skriptem kongregace odpustků jmenovaného data;
c) na všech místech, kde toto bratrstvo zřízeno není, sub
delegovati kněze 5 osobní pravomocí přijímati do něho věřící,
avšak s povinností zasílati čas od času jména přijatých arcibratrstvu
do Ríma nebo arcibratrstvu téhož jména, blíže ležícímu.
Reskriptem kongregace odpustků ze dne 18.června 1892 bylo
prohlášeno, že pro budoucnost mohou míti účast na oclpustcích
a výsadách arcibratrstva bratrstva stejného účelu a titulu, která
biskupové zřídí, jen skutečnou aggregací k jmenovanému arci
bratrstvu.
Rádce duchovní.
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Za účelem aggregace bratrstvaktomuto arcibratrstvu nejlépe
se v Rakousku dopíše provinciálovi redemptoristů ve Vídni (I., Sal
vatorgasse 12). Totéž platí pro případ, když chce někdo obdržeti
zmíněnou osobní plnomoc přijímat členy do bratrstva.
Bratrstvo jest nyní rozšířeno daleko v celé Italii, Rakousku,
Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii, Americe a Asii.
Kdo se chce státi členem, dá své křestní a rodinné jméno
přednostou tohoto bratrstva nebo splnomocněným knězem zanésti
do seznamu bratrstva.
lenové se žádají ——ovšem beze vší vlastní závaznosti —

každoročně jednou buď dáti sloužiti mši sv. ku pomoci a útěše
dušiček všeobecně, zvláště zemřelých z arcibratrstva, jakož i pro
nejopuštěnější a pomoci nejpotřebnější duše nebo na tento úmysl
slyšeti mši svatou nebo přijmouti svaté svátosti, nebo modliti se
růženec s pěti desátky nebo konati pobožnost křížové cesty.
Přednostové čili ředitelé přivtělených bratrstev, jakož i ku
přijetí subdelegovaní kněží mají dle sil podporovati dílo lásky, po—
máhati duším v očistci a věřící povzbuzovati, aby se do bratrstva
zapsati dávali.
Bratrstva mohou se zřizovati při všech chrámech a veřejných
kaplích pro všechny věřící a k tomuto bratrstvu přivtělovati, ve
chrámech neb oratořích jeptišek může se sice bratrstvo zří
diti a k arcibratrstvu přivtěliti, nikoli však pro všechny věřící,
nýbrž jen pro jeptišky a novicky, pro všechen ženský personál,
který se u nich zdržuje, dále pro jejich chovanky a jiná děvčata,
která jsou pod vedením jeptišek; a tyto všechny zůstávají člen
kami_bratrstva, i když z kláštera neb institutu vystoupí.
Zádá se, by každé aggregované bratrstvo každých čtyři „nebo
pět let zaslalo počet (nikoli jména) zapsaných členů do Ríma.
Reditelé jednotlivých bratrstev mají pečovati, aby častěji, zvláště
v ponděli neb aspoň každé první pondělí v měsíci na oltáři bra
trstva sloužila se mše svatá za všechny dušičky, zvláště však za
zemřelé členy, jakož i za ty, které svému vysvobození nejbližši
jsou; jakož i aby v den dušiček a v oktávě na oltáři bratrstva
nějaká pobožnost se konala. Někde se taková pobožnost koná po
celý listopad. Na každý způsob však budou se členové v den
dušiček nebo v oktávě, nebo v měsíci listopadu jednou růženec
za dušičky modliti nebo pobožnost křížové cesty konati, nebo
sv. přijímání obětovati.

Odpustky a výsady:
1. Plnomocné

v den zápisu, na Hod boží vánoční, Zjevení

Páně, Boží Tělo, Početí, Narození, Zvěstování, Očištování a Na
nebevzetí P. Marie, Zjevení sv. Michala (8. května), ve svátek sv.
Michala (29. září), sv. Josefa (19. března), v den jeho ochrany
(třetí neděle po Velikonocích), svátek sv. Petra a Pavla, v den
dušiček, v libovolný den každého měsíce, v hodinu smrti, když
přijme nemocný svátosti pokání a oltářní neb alespoň v srdci jméno
Ježíš vzývá, kdyby již ústy nemohl.
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Plnomocných odpustků, určených pro svátky, lze získati ve
svátek nebo v některý den oktávy; mimo svátost pokání aoltářní
.musí se navštíviti chrám nebo veřejná kaple a zde se modliti na
úmysl sv. Otce. — V klášteřích mohou navštíviti kapli, kde oby
čejně duchovní cvičení konají.

2. Ne'plnomocné odpustky:
a) Sedm let a sedm quadragen o všech ostatních svátcích
Pána Ježíše, nahoře nejmenovaných, ale v celé církvi slavených,
mezi nimi iv den nalezení a povýšení sv. kříže, svátcích P. Marie
a apoštolů, v sedmi dnech po dušičkách, v sobotu před první
nedělí po devítníku a po 10 následujících dní a každé první pon
dělí v měsíci. Podmínka: návštěva chrámu nebo veřejné kaple a
zde modlitba na úmysl sv. Otce;
b) 300 dní, jak často navštívíš chrám nebo veřejnou kapli
a tam se pomodlíš na úmysl sv. Otce;
c) 100 dní za každé dílo křesťanské lásky nebo zbožnosti.
Mimo to získávají členové mimo Řím odpu5tků zastavení
(štaci), když v určité dni navštíví kapli veřejnou nebo chrám a
tam se na úmysl sv. Otce modlí.
V list0padu mohou členové a všichni věřící pokaždé získati
odpustků sedm let a sedm quadragen, když jsou přítomni pobož-
nosti za dušičky v některém kostele bratrstvaamodlí se na úmysl
sv. Otce; plnomocných odpustků však, když alespoň 12 pobož
nostem za dušičky přítomni jsou a k sv. svátostem přistoupí. Ne
mocní mohou návštěvu pobožnosti nahraditi tím, že se třikrát po
modlí žalm: De profundis.

Odpustky pro návštěvu hřbitova. Pokaždézíská
vají členové odpustků sedm let a sedm quadragen, když navštíví
veřejný hřbitova tam se pomodlí za pokoj duší zemřelých; plno
mocných odpustků, když za měsíc čtyřikrát hřbitov navštíví, ke
sv. svátostem přistoupí a chrám navštíví.
Všechny tyto odpustky lze duším v očistci přivlastniti.

Jiné milosti a výsady.
Oltář bratrstva jest denně privilegovaný pro všechny mše sv.,
které se tu za zemřelé věřící slouží, i když nebyli členy bratr
stva." lenové mají v životě, smrti a po smrti účast na všech do
brých skutcích, které konají členové augustinů, karmelitů, fran
tiškánů, trinitárů a redemptoristů obojího pohlaví denně.

Zvláštní pravomoci pro kněze.
Ředitelé bratrstev a subdelegovaní kněží mají osobní pravo
moc světiti pro členy andělské okoruny s odpustky s nimi spoje—
nými; pro všechny věřící na růžence s 15 nebo 5 desátky udí
leti tak zv. augustinské odpustky, světiti pro všechny věřící ška
pulíř s hory Karmelské a jim jej zavěšovati a jim vhodině smrti

papežské požehnání splnomocnými odpustky udíleti, pro všechny
věřící světiti koruny Páně s odpustky, věřící přijímati do bra
trstva útěchy Panny Marie, pásy a růžence jeho 5 dotyčnými
*
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odpustky světiti a jim v hodinu smrti generální absoluci udíleti;
věřícím světiti bílý škapulíř nejsv. Trojice a přijímati je do tohoto
bratrstva; všem věřícím červený škapulíř utrpení Páně světiti
a zavěšovati.

II. Účel: Sebeposvěceni těch, kteří uctívají padlé hrdiny.
(Co následuje, lze použiti ku promluvě, třeba při založení.)

»Svaté a spasitelné jest myšlení na
mrtvé se modliti, aby od hříchů spro
štěni byli.:

(II. Mach. 15, 14.)

Zakládáme pro naši farnost bratrstvo za padlé hrdiny. Chceme
tím zachovati a oslaviti památku našich drahých hrdinů, chceme
jim — nalézají-li se ještě v mukách očistcových — pomáhati, ale
také sebe samy posvěcovati. A sebeposvěcování jest uctívání pa
dlých hrdinů prostředkem velmi působivým, o čemž se přesvěd
číte, když pozorně sledovati budete dnešní vývody mě.

1.Uctívání padlých hrdinů podporuje ko
nání dobrých skutků.
Vzbuzuje horlivost pro návštěvu mše sv. Zde sám Syn boží
přináší se Otci za obět za smír, k oslavě, na poděkování a na
prosbu za všechny, za které se obětuje a slyší, tedy i za naše
zesnulé hrdiny.
Vzbuzuje naši horlivost pro častější sv. přijímání; tu se nám
sám Syn boží podává za pokrm. Můžeme je božské velebnosti
i za zesnulé hrdiny obětovati a odpustky jim přivlastňovati. Sv.
přijímání pak působí naše posvěcení, spojuje nás co nejúžeji
s Kristem, rozmnožuje milost posvěcující, očišťuje ode hříchů
všedních, chrání ode hříchů smrtelných a zahlazuje časné tresty
za hříchy. Kdo je svatý, ještě více se posvěcuje, kdo jest doko
nalý, ještě více se zdokonaluje.
Vzbuzuje horlivost v modlitbě, modlitbou se rovněž posvě
cujeme a Bohu milými stáváme, a modlitba naše přináší pomoc
a útěchu našim zesnulým.
Vzbuzuje horlivost v postu a jiných dobrých skutcích, jakož
i ve svědomitém konání povinností stavu svého v duchu pokání,

jakož iv konání almužny; všemi těmito dobrými skutky můžeme
zesnulým hrdinům pomáhati, by Bůh utrpení jejich zmírnil a
zkrátil.
Tak vzbuzuje uctívání zesnulých hrdinů horlivost v konání
všech dobrých skutků a přináší duši naší největší zisk: posvě
cuje nás.

'

2. Uctívání padlých hrdinů povznášl dále vzbu
zování tří božských ctností.
jakou cenu má vzbuzování těchto tří ctností? Má takovou
cenu, že nemůže býti váženo, ikdybychom celý svět získali;
neboť nikoli tělo a krev je působí, nýbrž Otec, jenž jest na ne
besích. Má nebeskou, božskou cenu, poněvadž jest nadpřirozeného
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původu. Toto vzbuzování božských ctností “přispívá mocně k po
svěcení duše naší.
Uctívání padlých hrdinů vzbuzuje v nás víru v Boha nejvýš
svatého, který i nejmenší skvrnu nenávidí, v Boha nejvýš spra—
vedlivého, který ani nejmenší křivdu bez trestu nenechává —.
v Boha nejvýš soudného, všemohoucího, dobrotivého, který
umožnil, že ještě na onom světě zhladiti se mohou časné tresty
za hříchy — víru v očistec, v obcování svatých a moc rozvaze
vací sv Otce.
Uctívání padlých hrdinů vzbuzuje v nás naději v nebe a
v potřebné prostředky, bychom ho sobě a jiným, i hrdinům pa
dlým získali.
Uctívání padlých hrdinů vzbuzujevnás účinnou lásku k Bohu
a bližnímu, když dítkám božím, naším bratřím, naším zesnulým
hrdinům pomáháme, by rychleji k Bohu se dostali a tak proka
zujeme božskému Srdci největší radost, nebot co jsme učinili nej
menším z bratří svých, jemu jsme učinili.
Tak uctívání zesnulých hrdinů povzbuzuje nás ke vzbuzování
tří božských ctností a tím přispívá k posvěcení duší našich.

3. Uctívání padlých hrdinů vedenás k mravní
dokonalosti, k posvěcení duší našich.

Všechny ty dobré skutky pokání a zbožnosti, lásky k Bohu
a k bližnímu nemůžeme konati, aniž bychom sebe sami zapírali.
Na tom mnoho záleží, bychom sebe zapírali. :]aký jest tvůj sebe
zápor,c dí Tomáš Kempenský, »takový jest tvůj pokrok v ctnosti
a dokonalosti.: A božský Spasitel praví: >Kdo chce za mnou
přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následui mne!: (Mat.
16, 24

Dále vše, co za zesnulé hrdiny konáme, připomíná nám vlastní
smrt. »Dnes mně, zítra tobělc Tato vzpomínka však působí, že
srdce své nenecháme tonouti jen v pozemských věcech, zachová
v nás bázeň boží a bázeň před hříchem nejen smrtelným, ale
i všedním. “Bázeň boží pak jest počátek moudrosti. Ve všech
věcech pamatuj na své poslední věci a nezhřešíšl Jaká to po
bídka ctnostně, bez hříchu žíti!
jiná pomocná pobídka ctnostně, bez hříchu žíti jsou od
p u st L:y, kterých můžeme pro padlé hrdiny získati. Abychom
jich získali, jest nezbytnou podmínkou, bychom byli ve stavu po
svěcující milosti; proto církev sv. tak často vyžaduje přijímání
sv. svátostí. Touto milostí pak jest duše naše posvěcena, proto
se nazývá milostí posvěcující. Tak nás uctívání zesnulých hrdinů
takořka nutí, bychom byli ve stavu posvěcující milosti, bychom
si ji nejen zachovali, ale i rozmnožovali, bychom prosti byli vší
nezřízené hříšné náklonnosti, čili přispívá k mravní naší doko
nalosti, k posvěcení duší našich, a proto v pravdě »svaté a spa
sitelné jest myšlení za mrtvé, aby od hříchů sproštěni bylic, jest
to svaté a spasitelné nejen zesnulým hrdinům, nýbrž i nám. Amen.
*

*

*
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Jiná promluva:
Na různých bojištích světové války. padlo mnoho hrdinů. Od
počívají daleko od nás, a jistě mnohý z nich, než do boje za
drahou naši vlast šel, prosil: »Pamatujte na mne, kdybych padl.:
Mnohý to i napsal: »Pomodlete se za mne, jestliže se ne
vrátím.:
Láska jest vynalézavá. Dovede překlenouti vzdálenost místní,
dovede spojiti minulost s přítomností i budoucností.
Láska jde dále. Ujímá se nejen známých, drahých osob, ale
i cizího, kterého nezná. Modlíme se za padlé hrdiny. Ale vždyť
jich ani neznáme, ani nevíme, odkud jsou, jak se jmenují. To ne
vadí, ale jsou vojíni, a potřebují naší "modlitby a pomoci. Proto
se s nimi dělíme o svůj chléb a “nápoj. To je láska, které nás
učil ježíš Kristus slovy: »Milujte se vespolek. < Takové lásce mohl
učiti jenom Bůh. Proto je rozlita v srdcích našich a nutí nás,
abychom také podle ní jednali.
Padl syn tvůj na poli cti. Daleko, daleko mu tam kamarádi
nstlali do chladné země. jak vzpomínal ve smrti svých drahých
rodičů! jak je prosil za odpuštění, jestliže jim snad ublížil. Ach,
ti mu odpustili, ti ho milovali! Ale co dím, milují ho i dále. Ne
mohou na jeho hrob, nemohou mu tam rozžehnouti světla. Tu
jim napadá: »Když nemůžeme k němu, půjdeme do našeho
chrámu, kam zesnulý tak rád chodíval. Tu se za něho pomodlíme,
tu budeme obětovati a 'prositi, bychom se tam na věčnosti s ním
shledali.<
Víte sami, že každý křesťan, který si zde na zemi neodpykal
trestů za své hříchy, tyto tresty odpykati musí v očistci. Vy ro
dičové sami nejlépe víte, proč tam synové vaši jsou. Hle, to
všechno je určeno, aby bylo očištěno ohněm očistcovým. Proto
jde naše láska až za hrob.
Víte dále, že jim pomáhati můžeme každým dobrým skutkem,
almužnou, postem, modlitbou, odpustky, zvláště obětí mše sv.
Proto také sv. Otec Benedjkt XV. dal r. 1915 všem kněžím do
volení sloužiti tři mše sv., aby tak pomoženo bylo dušičkám,
zvláště když v této světové válce tolik mladých lidí na věčnost
se ubírá.
I vy můžete dušičkám pomáhati, a jsem přesvědčen, že ne
bylo ani třeba vás na to upozorňovati.
etné mše sv., které dá
váte sloužiti za vaše drahé zesnulé, ty otčenášky a jiné oběti jsou
toho důkazem, že láska k vašim drahým zesnulým účinně ve vás
působí.
Dušičky pak jsou za každou sebe menší pomoc vděčné. Budou
i duše našich hrdinů vděčné za to, co pro ně učiníme. Proto na
dušičky vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás
vzpomínat, až budeme umírat.
]iné promluvy přinesu snad později.
*

*

*
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H[. Pobožnost měsiční za padlé hrdiny.
Při ní by se mohla zpívati píseň pro tři hlasy, na slova ]o
sefa Rudoleckého, faráře v Unanově u Znojma, složil Vincenc
Kudr, kooperátor v Příměticích. Nalezneš ji v »Naší Omladiněc
z Nové Říše- r. 1915, str. 355. Má 4 sloky: První by se „mohla
zpívati na počátku, dvě po pobožnosti před požehnáním .a po
slední po požehnání. Tam je také na str. 369 delší báseň: »Mo
dlitba žen v den dušiček 1915.<
Nebo by se mohla zpívati píseň: »Za mrtvé vůbec: 2 kan— _
cionálu čís. 818, 819 a 820 nebo »Dies iraec tamtéž č. 816
a 817. V kancionálu jsou rovněž »Hodinky za mrtvé: se žalmy,
lekcemi a modlitbami, kterých lze také použiti. Dále lze použiti
modliteb v agendě.

Zvláštní modlitby za padlé hrdiny.
Pane Ježíši Kriste za nás ukřižovaný, prosíme tebe pro
drahou, za nás vylitou krev: smiluj se nad dušemi našich bratří,
kteří klesli a vykrváceli pod křížem útrap válečných, a buď jim
milostivým Soudcem! Zaměň nedostatky, jež tu na ně hrozivě
doléhaly, za hojnost své lásky, bolesti jejich za radost blaženou
a vlast zdejší, kterou tu ztratili, za vlast nebeskou. Ozdob v ní
hlavy jejich korunou slávy a popřej nám, kteří jsme se tu s nimi
museli tak bolestně loučiti, abychom se s nimi radostně shledali
v životě, ve kterém se už nikdo neloučí a neumírá.

Na duše bojovníků,
zbitých od protivníků,
také vzpomeň. nezapomeň,
svatý Václave!
Zjednej jim teď po boji,
aby žili v pokoji
kralujíce s Kristem Pánem
na věky. Amen.
(Va ně k: Schváleno bisk. konsistoři v Č. Budějovicích
dne 2. února 1915 č. 2150.)
*

*

*

Kde domov tvůj?
Nad hvězdami v kraji zlatém,
v stánku Boha tvého svatém!
Tarn zalétla duše tvá
na perutích anděla.
Tam kde věčné jaro vládne,
tam je nyní domov tvůj.
*

*

*

Umřel's — ted' klidně dřímáš v dalné cizí zemi
spánkem tichým, nikým nikdy již nerušen,
po bojích, v nichž vytrval's vždy do zemdlení
až únavou smrtelnou životktvůj byl dokončen.
Umřel's ——zde v srdcích našich budeš žíti dále,

druhu věrný, nám vždy tak milený,
v vzpomínkách našich, v mysli naší neustále,
křesťanem byl's řádným, námi želený.
Umřel's — věnec vzpomínek kladem na rov vzdálený,
s modlitbou na rtech, by Bůh ti byl milostiv,
poskytl tobě pokoj věčný, povždy kýžený
po bojích, v nichž slávy pro vlast byl's žádostiv.
Umřel's — anděla
v den poslední, tě
k životu bys vstal
k životu bez bojů

však probudí tě hlas,
k životu bys vstal zas,
— k životu novému,
— krásnému, věčnému.

Spravedlivý Bože, jenž jsi své mučedníky, kteří za sv. víru
svou v tebe různá muka snášeli, krev svou prolévali a životy své
obětovali, údělem nekonečné blaženosti v nebesích a trvalou
úctou svých věřících zde na zemi odměniti ráčil, rozpomeň se
ve spravedlnosti & lásce své na duše našich drahých bratří, kteří
věrni své přísaze krev svou na válečném poli prolili a životy své
za vlast svou v obět přinesli. Za ztracený, útrap plný život
vezdejší, dej jim život věčný, plný slávy a blaženosti v říši své.
V jejich. opuštěném a v dálných končinách zapomenutém hrobě,
popřej jim svatý klid a pokoj, který zde na světě marně hledali.
Potěš jejich těžce navštívené rodiny a buď jim starostlivým otcem
v jejich opuštěnosti. V duše naše vlej vděčnost za jejich pro nás
obětované životy a přijmi od nás vřelé modlitby na odpuštění
jejich hříchů, za věčnou blaženost a slávu jejich. Nám pak popřej,
abychom po vezdejší pouti životní s nimi se shledali, mezi vyvo
lenci tvými na věčnosti, kde živ jsi a kraluješ s Bohem Synem
i Duchem sv. po všechny věky věkův. Amen
(Pauly:

Schváleno k. a. Ordin. v Praze dne 28. října 1914 č. 14.652.
Vyšlo v separátním otisku nákl. V. Kotrby v Praze.)
*

*

*

Pane Ježíši Kriste! již tolik našich hrdinů zemřelo na poli
válečném. Nebuď jim soudcem, nýbrž Spasiteleml Přijmi krva
vou jejich obět za vlast, za smíření jejich vin a uveď je brzy do
nebeské vlasti. Amen.
Modleme se za pokoj duše našich padlých hrdinů, aby Bůh
je, kteří život za pozemskou vlast položili, do nebeské vlasti
vzíti ráčil. ——Otče náš. Zdrávas.
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Otče milosrdenství a Bože veškeré útěchy! Poroučíme tobě
duše našich bratří, které jsi ve své nevyzpytatelné radě k sobě
povolal. Přijmi námahy, které ve válce na sebe vzali, rány, které
po svém zranění ještě trpělivě snášeli, a obět života, kterou při
hájení vlasti přinesli, za smíření a dostiučinění za všechny hříchy,
kterých se za své pozemské pouti z lidské křehkosti dcpustili, a pro
půjč jim milostivě za hrdinství, se kterým pro vlast bojovali a za
všechno dobré, co zde vykonali, korunu věčného života. Amen.
Pane Ježíši Kriste, náš učiteli a Spasiteli, který jsi řekl:
»Bděte, nebot nevíte hodiny, kdy Pán přijde,: potvrzuješ tuto
pravdu na našich tak rychle z tohoto světa povolaných bratřícb.
Smiluj se nad dušemi těchto na poli cti padlých vojínů a zhlaď
křehkosti jejich svými nekonečnými zásluhami. Nás pak denně
uč pomýšleti, že často smrt přichází jako zloděj v noci, aby nás
představil před soud boží. Dej nám proto milost pokání a vy—
trvalosti v dobrém, abychom v každé době připraveni byli, kdy
Bůh zavolá. Amen.

Z chudinství farního.
Napsal dr. Karel L. Řehák. — Pokračování.

lV. Chudí páni.
1. Pokud bylo ještě staré židovské město, nyní vesměs nád—
herně přestavené, bylo v něm číslo domu 207, zvané >u Zvonuc,
patřící do mé farní osady. Dům ten sestával z celé skupiny
staveb, v nichž byly nejrozmanitější obytné díry, hostící chudinu

všemožné hodnoty, jen málo dobré!
Lidé v domě tom bydlící zasílali žádosti na dobrodince na
všechny strany. Kdo někomu z nich něco udělil, měl pak celou
řadu žadatelů na krku. Chudí měli mezi sebou jakousi allianci,
že když který od některého dobrodince dar obdržel, prozradil

ho jiným přátelům svým se slovy: »Ten a ten dává, jen si
zadajíic A byla v doměi zvláštní písařka, jež za šestáček nebo
dva — dle toho, jak oceňovala »partajc -—psala »Prosbyc vždy
s novými lamentacemi, jak to jen ten ubohý papír snesl.
2. Dostali jsme jednou z ústředny rady jednoty sv. Vincence
celou řadu takových žádostí, došlých na různé vrchnosti a pode—
psané vesměs jistým výtečným mužem, jejž pojmenujme třebas

»Václav Mihula:

V žádostech těch Mihulatvrdil, že ho >osudc

zahnal do Paříže, Barcelony i do severní Ameriky, a nyní po
dlouhém dobrodružném životě uvedl zpět do vlasti jako žebráka.
Tvrdil, že umí více řečí, jimž se na svých cestách naučil; že by
rád vědomostí svých k obživě své užil, až jen nabude známostí;
a zatím že prosí o nějakou vydatnější podporu.
»Kde že bydlí?: otázal se jeden vincencian s úsměvem, když
jsem byl svůj referát o žadateli dokončil.
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>Udává, že v čísle 207 ,u Zvonuáe

.I kde pak! Bydlí v Rybní ulici, kde i já bydlímlc
»Vy ho tedy znáte?:
»Vždyt bydlíme v jednom domě. Má slušný byt, v něm dvě
bohatě vystlané postele. Má dvě dcerky, jež mluví více jazyky,
pěkně se nosí, mají krásné kloboučky z fíorentinské slámy. Vídám
ho každého dne v hospodě, kde pije »kozlac, kouří jemné dout
níky, dává si od číšníků říkati :milostpaneh a platívá jim vždy
zpropitné.<
Poněvadž Mihula udal byt »u Zvonuc, počali jsme šetření.
[ bylo shledáno, že najal skutečně byt u Zvonu, aby oklamal
dobrodince, kteří by se po něm ptali. Tam v díře, jakožto byt
udané, měl rozlámaný stolek, při něm podobnou židli, v koutě
rozdrbaný Slamník a při něm potlučený džbánek. Když ho tam
někdo hledat přišel, vida tu bídu, smiloval se!
Dalším pátráním bylo zjištěno, že Mihula jindy, slušně se
obleknuv, chodil osobně syčet u vznešených pánů, svých vědo
mostí jazykových využívaje. Isamého načelníka vlády v zemi
podařilo se mu oblafnouti o pětku.
Když mu později štěstí v žebrotě více nekvetlo, a řemeslo jeho
sedlářské dávno se mu bylo znechutilo, přijal k doporučení dobro
myslné paní, jež i jeho dcerky byla ošatila, místo sluhy v Karlíně,
za denní mzdu jednoho zlatého. Ale který »pánc bude se takto
ponižovat a dřít? Za čtrnáct dnů měl toho právě dost. Vozík,
na němž zboží mu svěřené vozil, prodal, vše propil, a z jeviště
nevděčné Prahy zmizel!
Památku však přece nějakou po sobě zanechal. Byl to jeho
hodný bratr.

3. Týž byl vrchním

číšníkem

v jednom z předních velko

hostinců v Praze. Jeden jeho kollega mi na jisto tvrdil, že si tam
vrchní číšník přijde denně na deset zlatých zpr0pitného od čet—
ných i bohatých hostů.
Klít a nadávat dovedl tento bratříček jakoby z partesů zpíval.
Zvláště rád otíral se ale o Církev a kněžstvo její. Říkal, že >od
Hanďáků žádných milostí nepotřebuje a ani by nepřijali. Když
se mu ale dítě narodilo, po dva měsíce nechal ho bez křtu sva—
tého, a pak křestiteli za všechno to psaní, se svatým úkonem
spojené, přes svou zásadu, ničeho nedal, a tedy přece milosti
jeho milostivě přijati ráčil.

4. Obdržel jsem psaní srdcervoucí. Pisatel píše mimo jiné:

Jsem na pokraji zoufalství. Kdybych mohl dodělati doktorát
me diciny, k němuž schází mi již jen poslední zkouška, byl bych
zachráněn, i ta dívka, které jsem se ujal, a jež rovněž nikoho
na světě nemá. Pro Bůh, darujte, anebo aspoň zapůjčte mi 40 zla
tých, a zachráníte od záhuby dvě duše. Odvolávám- se ku srdci
Vašemu kněžskému, pro spásu lidí horujícimu, Spasitele napodo
bujícímu. V nejhlubší úctě oddaný ctitel medik ]. K. bytem
v Podskalí, číslo domu— číslo bytu —.
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]ářku, tohle je asi nějaký solo-kapr! Človíček mi naprosto
neznámý, půl hodiny cesty ode mne bydlící, abych ani seznati
ho nemohl, prosí o podporu, a hned 40 zlatých! Zlatých dolů
nemám, a tedy psaní stranou.
'
Za dva dny potom došel mne druhý dopis pana doktoranda,
ještě naléhavější, v němž mne »na kolenouc prosí za pomoc.
Více ze zvědavosti, nežli že bych slovům dopisovatelovým
uvěřil, počal jsem tedy se poněm vyptávati, a sice nejdříve ve
všeobecné nemocnici, kde přece musel býti jakožto doktorand
mediciny znám, a pak i jinde, zejména u vincencianů. A tu do—
věděl jsem se zajímavých věcí o tom ptáčku, jenž uměl tak do
jemně pěti!
]est synem váženého úředníka na panství bohatého kavalíra
českého W. Když mu otec předčasně zemřel, ujal se ho W. ve
studiích a podporoval ho štědře, aby se mohl jednou užitečným
nástupcem otce svého státi. Když ale milému josefovi studie
medicínské počaly váznouti, dobrodinec jeho mu napřed ode
jmutím podpory pohrozil, a později tutéž i docela zastavil. Na to
počal milý medik, na rozmařilý život již uvyklý, zasílati žebravé
listy na různé hodnostáře stavu duchovního i světského, a do—
vedl toho tak dokonale, že mohl vystačiti i pro sebe i soulož—
nici svou.

Tak pSal lamentaci dobročinné baronce v Horních Rakousích,
a obdržel na tu :poslední zkouškuc padesát zlatých. Obdržev
peníze, po tři dny se svou z nejmilejších hýřil. Když pak přišli
do domu, pokáleli schody i chodbu tím, čím byli zmoženi. Jak
bylo dále v příbytku, o tom mlčí kronika.
Když se zase řádně prospali, psal pan medik paní baronce
přeslaďounké poděkování a zároveň nejpokornější prosbu, aby
mu zapůjčila ještě 150 zlatých na první nutné zařízení ordi
nační síně. To bylo ale paní baronce již trochu tlusté, a proto
teprve nyní, což měla učinit hned po prvním útoku, psala- na
šemu panu presidentovi vincencianů v Praze za bližší informace.
Tak věc propukla. lest-li již prošedivělý medik Josef stal se kdy
doktorem, nedověděl jsem se více.
5. Přicházejí mi do farní kanceláře lidé všelikého druhu. Tu
ten přijel právě z Berlína a potřebuje na dráhu do Vídně. Onen
přijel právě z nemocnice z Linzu a potřebuje na další cestu k do
movu. ]iný vyhořel a sbírá na postavení nového příbytku' atd.
atd. A všichni shodují se v tom, že kněz každý, a zejména farář
pražský, má nepřeberný pytel peněz po levé ruce, do něhož může
jen sáhnouti a dáti každému, čeho si přeje. Ale nikdo ovšem _se
neptá, kdo faráři ten pytel dal a vždy znova ho naplňujeP! '

6. Tu sedím v zimě u psacího stolu a píši. Někdo se slušně
opověděli vstoupil. Byl to pán elegantně oblečený, s plnovousem
a zlatým skřipcem na nose. Na první pohled jsem se domníval,
že to některý mi posud neznámý advokát, jenž přichází o nějaké
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zprávy z matrik farních, jak se často stává. I povstal jsem a úklonu
jeho opětuji otázkou -: » ím asi mohu posloužitiřc
»Víte, důstojný panel Poměry jsou nyní zlé a mne stihly
různé kalamity.Zá'dám vás tudíž, abyste mně nějakým větším ob

nosem vypomohl.:
»Ale, dovolte, snad nebudete cbtíti i vy ještě žebrat?:
»Nouze mne nutí!
->]ak pozoruji, jste ale mladý, statný muž a musíte si tedy
na své potřeby vydělati. Almužny jsou jen pro lidi staré, nemocné,
nestatečné, kteří si na živobytí vydělávati nemohou. Vidíte, mně
jest již přes sedmdesát roků a pracuji, jak vám svědčí péro v mé
ruce, abych chleba svého nejedl zdarma; a vy byste chtěl,abych
já stařec ještě vydělával na vás mladéhořc

»Všakjest mi již také osm a třicet

rokůíc

>Tak vy tak! A již chcete chodit žebrat? Takovým pánům
já ničeho nedám. Marně byste se u mně namáhal. Prosím, ihned
mne opusťte, abych nemusel zakročiti méně zdvořile. Tamhle je
východ !(
Zamračil se, zamumlal něco do vousů o lakotě flanďa'ků a odešel.

7. Na místě tomto podávámtaké vzorec

žádosti,

jak

ji umí žadatel sestaviti a ihned sám si také »úředněc stvrditi.
(Originály chovám l)
>Vaše jasnosti !
V nejhlubší pokoře a poníženosti nižepsaný osměluje se

přicházeti,na k olenou

kleče,

pro Boha prositi o dobro

tivé vypomožení ve své veliké nouzi a bídě. Jest 48 roků
stár(l),
ovdovělý, katolík, bývalý úředník oZ. j. i Národop.
výstavy v Praze-; později účetní různých průmyslových zá
vodů, který se nalézá nezaviněle (ku podivul) nyní v té, jak
jen může býti bídě a nouzi, úplně bez pomoci, hladov, že již
několik dnů neměl v ústech (a přece žije!), zimou jskřehlý,
ke všemu churav srdeční nemocí, nemůže však do nemocnice
přeplněné přijat býti a tak jest mu k zoufání. Nemůže také
činži zaplatiti a bude bez přístřeší. Proto pro Boha prosím
o smilování . . . Gustav R, bytem v ulici . . .:

A potv rzení

k tomu na žádosti: »Doporučujipana ža

datele co nejvřeleji. Z farního úřadu u . . . . v Praze . . . .

podpis faráře, razítko.:
Pak přiloženo jest: »Opisc, »vysvě d č e ní ch n d o b y
kterým podepsaní dosvědčují, že pan Gustav R., býv. úředník,

bytem .......

V P raze .....

, narozený 1866 jest dle šetřenízcela chudý.

Fr. Dvořákm p., městskýokresní.

Magistrát král. hlav. města Prahy. Referát popisný.
Za starostu:
Dr. Zivanský m. p., mag. sekretář.

—605

——

»Opisemc
nazývá toto vysvědčení velmi chytře, poněvadž
neměl naň městské razítko!
A všecko to jest švindl žadatele, jemuž se nechtělo poctivě

sloužit !

8. Hlásil jsem při sezeni v konferenci: >Došla mne žá d 0 st

jak éhosi

Jiříka,

kterou podal u vrátného pana hraběte N.

aten s dárkem poslal ji opatrně našl ústřední radě, aby odevzdala
dárek žadateli, je-li v pravdě podpory hoden, jak se z jeho la
mentací v žádosti zdáti může. Bydlí na naší osadě čís. 120, ve
II. patře. Znáte ho snad někdo? .
Nikdo se nepřihlásil. I odevzdal jsem žádost jednomu čiper
nému členovi s prosbou: »Karličku, bydlíte nedaleko žadatele.
Prosím vás, vyšetřete to a podejte nám v příštím sezení náležitou
zprávu.
V příštím sezení milý Karlíček hlásil se smíchem: »Našel
jsem označený dům a spatřil před ním ním darmošlapa, jejž dávno
již znám dle osoby, ale neznal jsem ho podle jména. I oslovil
jsem ho a řekl: »Prosím vás, příteli, nevíte, zdali tuvdomě bydll
jakýsi pan Jiříčekřc
'
»To jsem sám já.c
nTo mne těší, že se nemusím dlouho vyptávati. Vy jste si
zadal někam za podporuřc
»Ano. Podal jsem žádosti u pana hraběte N., u barona R,
kněžny L., barona . . . .

>A to je divné, že hned celou řadu dobrodinců žádáte 0 pod
pory, když jste přece ještě mladý a statný muž. Umíte nějaké
řemeslořc
»Nevyučil jsem se žádnému.<

»Tak tedy musíte pracovat za denní mzdu.:
Podíval se na mne s vysoka, uraženě a pak řekl: »To voni

si myslejí,že já jim půjdu denně za zlatku

někde

kopat

mě s tu na hradbách? To já si denně více vyžebrámlc
»ještě se posud při té práci na hradbách nikdo nepotrhal. Obec
dává práce ty nyní v zimě dělat, že lidé, jako vy, stěžovali si, kterak
prý nemají čeho pracovat, a proto ani ne čeho jístl Vidím, že
aspoň s vámi není tak zle! Tedy s Bohem |<
Tot se ví, že dárek, pro takovéhoto žadatele zaslaný, uložili
jsme do pokladny pro skutečně chudé a podpory potřebné. já
ale zanesl jsem si věc do svého seznamu pro potřebu budoucí.

9. K velkoobchodníkovi

s brambory, jemuž

' v zimě zaslané po železnici brambory ve vozech poněkud namrzly,
přišlo v pátek návštěvou pět žebraček najednou. I řekl: »Jak
vidím, jste všechny ještě k nějaké práci, aspoň lehči.<<
>Rády bychom pracovaly, kdyby bylo jen té lehčí práce, ku
které by nás kdo chtěl.
:Bože, to je snadná pomoc,: řekl vesele. »Namrzly mi na
dráze brambory, takže jich tak jak jsou, nemohu svým zákazníkům
dáti. Pojdte tedy se mnou do skladiště a pomozte brambory pře
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bírat. Dám vám celou stravu a každé zlatku denně. Nu, tak se
mnoho nerozmejšlejtel Potřebuji pomoc brzkou. Pojďtel.
Ale babky se nehýbaly. Počaly pohlížeti jedna na druhou,
pak v rozpacích zaše na obchodníka a jedna z nich řekla kysele:
»To není práce pro mne!: a začala odcházeti.
»Mohla bych při tom dostat regma do rukou,< řekla druhá
a přidala se k prvé.
»To si musí pán nalézti jiné pomocnice; my nejsme na ta
kovou práci zvyklé! < řekly na odchodu jiné.
Odešly a vícekrát u toho obchodníka žebrat nepřišly. Což
kdyby jich pozval zase na práci!
10. S velikým úsilím domáhali se podpory u vrchností dva
staří manželé, udávajíce, že mají n a sta r o s ti se d m n e z a—

opatřených

dětí,

a vyloudili různé dosti značné dary, až

věc jejich postoupena byla vincenciánům. A ti vyšetřili, že ža
datelé mají sice sedm dětí, ale nejmladší z nich jest 20 roků
starý syn; a všichni mají již své živobytí, takže mohou míti spo

lečnýbyt o čtyrech

pokojích,

s vyhlídkouna staroměst.

náměstí! Mimo to mají u sebe ještě i ženu, jež si u nich nájem platí.
11. Slušně ošacený pán píše na všechny strany dobrodincům
nejen v Praze, ale i známějším osobnostem v kraji, udávaje, že
je hrozným mrzákem. Aby donutil k odpovědím, p řik l á d á ku

svým žádostem vždy i nějaké vysvědčení nebo

zástavní lístek, za jehož vrácení žádá. Ale žije tu pohodlně, vy
spává do desíti hodin ráno a 0 kostel nezavadí, ač má >vš ech n n
d ů v ě r uc právě ku kněžím !
12. Panička prosila hraběte N. aspoň 0 tři zlaté, aby si se
třemi dětmi v zoufalé bídě z nejhoršího vypomohla. Vincencián,

navštíviv ji mezi polednem, shledal, že má byt o třech po
kojích,
že děti žádných nemá, v kuchyni že má služku; na
bytě pána se zlatými brejlemi, jenž teprve z postele byl vyvstal;
a že je ženou číšníka.
13. ]iná prosí o poderu jakožto opuštěná vdova se šesti
dětmi. Ale má muže sladovníka, jenž má asi slušné výdělky, když
děti jeho nosí zlaté šperky a mohou učiti se i na klavíru! Dcera
dělá slečnu!

(Příště dále.)

Z duchovní správy.
Podává A. D.

Zavedení letního času a služby božíškolní
mládežeovšedních dnech.
Na mnohých školách panuje chvalitebný obyčej, že v jarních
a letních měsících od května do konce září, vyjma prázdniny
školní, mládež před vyučováním přichází do kostela. Není donu
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cována, ale kdo přijde dříve, veden je na mši svatou. Zatím bývá
budova školní uzavřena. Učitelé střídavě dozíraji a hraje se na

varhany.
Školní vyučování počínalo na př. v osm hodin, mše sv. byla
ve čtvrt na osm při blízkosti školyu kostela. Mnohdy byla slušná
návštěva, děti přicházelyi mezi mší sv. se školními taškami a po
modlily se aspoň před požehnáním.
Ovšem některým ospalcům & lenivcům to připadalo za obtíž
a zřídka se dostavovaly. Však se jim ranní žáci smáli, že se ne
mohli s ložem rozloučiti.
.
Nadešel nový letní čas od prvního května, všechno i školní
vyučování se pošinulo a toto počíná dle starého času v 7 hodin,
mše svatá o čtvrt na sedm a dítě má o hodinu dříve vstávati.
Nějaké doby potřebuje k oblékání, mytí, ku snídani a na cestu.
Domácí kratší a přespolní delší doby.
I bylo pozorovati hned na počátku května, že z udaných dů—
vodů návštěva kostela všedního dne se strany mládeže velice po
klesla. Děti přicházely pozdě do školy, natož aby se zastavily
v sousedním kostele.
Bude třeba, aby kněz mši sv. těsně sloužil před školním vy
učováním a děti k tomu měl, aby dříve vstávaly, rychle se stro
jily (v létě beztoho dlouho netrvá), abyi při novém zavedení
letního času onen pěkný obyčej byl udržen a návštěva kostela
nepoklesla.
*

*

*

Pan hejtman, pan rada vzkazuje.
Časem přicházejí strany se vzkazem od c. k. hejtmanství, od
c. k. soudu bez listin, jenom se vzkazem. »Pan hejtman, pan
soudce, pan rada vzkazuje, abyste nám vydal nekolkovanou listinu,
legitimoval dítě, podepsal to a ono vysvědčení.: K takovým musí
býti duchovní správce velice opatrný a zdrželivý.
Kdesi vstoupili do farní kanceláře dva mladí lidé, ženu farář
znal jako dělníci a matku dvou nemanželských dětí. Muž byl
v šatě vojenském.
»Přejete si?: táže se duchovní.
:]deme od hejtmanství, zadali jsme si tam za prominutí ohlá
šek a pan hejtman vzkazuje, abyste nás hned oddal, že to přijde
za námi,: ohlašoval snoubenec.
»A byli jsme takéusoudu, aby si můj dal připsati obě děti,:
připojovala nevěsta; »pan soudce vzkazuje, že se to může hned
státi. Potom dostanu na sebe a děti podporu.:
»Kde máte křestní 1istyř<
»Ti páni vzkazují, že můžeme býti oddáni bez těch listů, ty
že si potom pro nás můžete objednati.c
»Jak dlouho máte ještě dovolenou Pc ptal se farář. jemuž
se to jednání nechtělo líbiti. Tak se mu zdálo, že prohnaná ne
věsta toho ženicha náhle ulovila, že se ti lidé dávno neznají.
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»Týden,< přiznal se poněkud dobrácký ženich, ale hned do
stal štulec.
»To jest, on může býti každou chvíli odvolán,: napravovala
nevěsta.
»Do té doby možno listiny potřebné sehnati, pište si přede
vším pro křestní listy do svých rodných obcí, jak, to vám povim
a já počkám, až dojde v několika dnech dišpens od prohlášek.
Po svatbě možno děti legitimovati. V týdnu se všechno pořídí.
Ale musíte přísahati, že vám v cestě žádná překážka nestojí.: Na
poslední slovo dal farář důraz.
>To budeme; rychle řekla snoubenka.
Ženichem to trochu cuklo, sklopil zrak a neřekl ani slova.
ještě jednáno o tom a onom a snoubenci odešli z kanceláře.
Farář čekal na listiny. Čtvrtého dne došel křestní list ne
věstin, ale dalšího nic nepřicházelo, zvláště ne ono prominutí
ohlášek. Také snoubenci nešli se svědky k protokolu. Už minul
týden, dovolená ženichova skončila. Snad mu byla prodloužena.
Posléze došel školák se vzkazem od nevěsty, aby farář poslal
onen křestní list, jenž byl přímo farnímu úřadu zaslán. Ani se
nezmínil o sňatku a farář už nečekal.
(Příště dále.)

Ý

LISTY HOMILETICKÉ.
Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Kázáno na pout v chrámě Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi.

»Ve shromáždění svatých jest zdržo
vání mě.<

' (Ekkles. 24, 17.)

»Plesejme všichni v Hospodinu, konajíce slavnost ke cti nej
blahoslavenější Rodičky boží Panny Marie, nad jejížto Nanebe
vzetím radují se andělé a oslavují Syna božíhoc (introit slavnostní
mše), tak vybízí dnes svatá katolická církev své věřící k radosti
a plesání při vstupu (introitu) do mše svaté. A právem. Neboť
máme dvojí důvod k dnešnímu plesání a jásání. jest to jednak
oslavení nejblahoslavenější Rodičky boží a Panny Marie, jejížto
sláva a blaženost má býti též jednou naší slávou a blaženosti,
jest to však též památka zasvěcení zdejšího chrámu Páně tajem
ství Nanebevzetí Panny Marie čili pout. jak vznešené upomínky
oslazuje v nás chrám náš. Všechny milosti, jichž se nám od
Hospodina dostalo, dostalo se nám pod ochranou a na pří
mluvu nejblahoslavenější Panny. Pod její ochranou byli jsme
zde pokřtěni a stali jsme se zde v tomto velebném chrámě syny
božími; zde jsme snad byli u víře posíleni při sv. biřmování, zde
jsme přijali tak často tělo a krev jejího Syna ježíše Krista při
svatém přijímání, zde jsme uzavírali sňatek manželský, všechny
šťastné a trudné doby svého života jsme trávili pod záštitou
Rodičky boží ve stínu této velebné svatyně. Jest tudíž přirozeno
přání dnes na slavnost jejího Nanebevzetí, abychom i jejího
oslavení a blaženosti v nebesích účastnými se stali. Neboť na Marii
vidíme slávu, kterou Bůh i nám připravil. Učiňrne to předmětem
dnešní slavnostní řeči.
Dnem smutku jest dítkám tohoto světa den úmrtí. Smrt olu
puje je o vše, nač se spoléhali, v čem své štěstí a útěchu hledali,
a otevírá jim svět, jehož se vždy obávali, o nějž nikdy nepečo
vali, na nějž vážně ani nemysleli. Přehořkým jest tento den pro
onoho, který se loučí, jakož i pro ty, kteří zde zůstávají. Vážná
Rádce duchovní.
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otázka dá se odbýti v lomozu světa a v marných radovánkách,
nikoliv však v tomto vážném okamžiku: Kde a kdy se zas
shledámeř Vzpomínka na věčnost, na věčnou odplatu až na
onom světě vystupuje a kmitá se vší mocí před duchem člověka.
Byt i mnozí s nepochybující zdánlivě jistotou říkali: »Se smrtí
jest po všem vetalc tož jest to nikoliv pravda, nýbrž tajné přání
vinou stíženého srdce. Proto jest smrt něco tak smutného a děs
ného v domě, kde víra v Boha, kde láska k Bohu chybí. Nikoliv
však tak u dítek božích; pro ně není den smrti žádným dnem
hrůzy, jim podává týž více než—jim loupí; pro ně otevírá se
vchod do otčiny, k Otci; na ně čeká lepší život, šťastné věčné
shledání. »Duše spravedlivých jsou v rukou božích a nedotknou
se=jich muka smrti. Zdají se očím nemoudrých umírati a pokládá
se jich vyjití ze světa za trápení.. . ale oni jsou v pokoji.:
(Moudrost 3, 1—3)
Protož jest též dnešní den, kdy Maria svět opustila, dnem
radosti a plesání. On jím byl pro Marii, kdyžtě ji ze země vzal
a jí brány nebes otevřel; on jím jest též pro nás; neboť nám
ukazuje věrnost Hospodina našeho, ukazuje, jak hojně náš Pán
svého věrného služebníka odměňuje, a zjevuje nám zároveň lásku
boží, s níž nám orodovnici za naši spásu u trůnu velebnosti své
dal. Neboť nyní panuje Maria jako královna nad celým světem
po boku svého božského Syna na věky. Též o ní plati slovo
žalmisty Páně: »Tvoje říše jest světová, říše věčná a tvoje vláda
trvá od pokolení do pokolení.. (Žal.144,13.) Slávy se jí do
stalo, která vše převyšuje: nejvyššího oslavení, největšího bohat
ství, nejblaženější radosti

Pojednání.
1. Když místodržitel Marcian sv. Juliana hrozně mučil, dal
rozkaz, aby byl vláčen na potupu a hanbu lidu po městě. Stalo
se tak. Průvod musel právě okolo domu, v němž dlel právě
Celsus, jediný syn místodržitelův, při vyučování. Uslyšev lomoz
zástupu přistoupil též Celsus k oknům, aby se podíval, co se to
děje. Dlouho se nedíval na zběsilý zástup, který následoval mu
čedníka, když najednou odhodil knihy a spisy, svlékl své draho
cenné šaty, vyřítil se na ulici a za mučedníkem pospíchal, hlasitě
a veřejně se prohlásiv za křesťana. Ani lichocením a sliby, ani
prosbami a slzami, ani hrozbami a mukami nedal se odvrátiti od
svého vyznání; snášel nejukrutnější muka, a dal si kůži sedříti
a se stíti. Co bylo příčinou tohoto neohroženého vyznání? Co
dodalo mu této zmužilosti, co této odvahy k hrdinnému zápasu
v mládenci? On Spatřil mdlý stín slávy nebeské. Když pohlédl
na mučedníka, spatřil zároveň vznešenou korunu ve vzduchu se
vznášející, kterou připravenu měl pro vyznavače Hospodin; třpy
tila se jako zlato, byla drahokamy posetá a rozšiřovala takovou
zář paprsků, že i světlo sluneční zatemňovala. Okolo mučedníka
viděl v nadpozemské kráse a zářícím jasu líbé anděly, kteří ho
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ku statečnosti pobádali. Šťastný mládenec, unešen tímto pohledem,
opakoval mnohokráte slova: »Co vidim, o Bože! Vidím, že on
sám umí onoho odměniti, kdož mu slouží. I já chci mu sloužiti,
téži já chci si podobné slávy dobýti.: Tento pohled vzmužil
mládence, takže všecky útrapy pozemské za nic nepovažoval
a s radostí spěchal do muk a smrti. A přec byl to jen paprsek
oné slávy, kterouž Bůh svým vyvoleným sobě připravil. jak ve
liká, jak nade všecky pojmy vznešenou musí býti pak ona bla
ženost sama, v její celé plnosti. — Když jest tak velikou sláva
svatých, jak velikým nebude potom oslavení Marie, královny všech
svatých! Kdo dovede je vylíčitiř Ach, ona jest nepochopitelnou.
Maria jest povýšena nade vše kůry blažených duchů, její
blaženost jest věrným odleskem slávy jejiho Syna; ona jest nade
vše tvory tím více povýšena, čím vznešenější byla její důstojnost,
čím blíže stála zde svému Synu, čím věrněji ho následovala.
Proto podotýká sv. Epiphanius při uvažování jejího oslavení:
»Tuto velebnost líčiti, k tomu nestačí žádná nebeská, tím méně
lidská řeč.: Když sv. Jan na konci svého života Tajné Zjevení
psal a velebnost Marie spatřiti stěstí měl, neuměl, aby nám obraz
podal, ničeho jiného říci, než: >Veliký div zjevil se na nebi:
žena oděná sluncem, měsíc u její nohou, koruna z dvanácti hvězd
na její hlavě.< (Zjev. 12, l.)
2. Nejen největší oslavení, též největší bohatství

podílem. Ctihodný otec Baltazar Alvarez,klečel

bylo její
jednou před

Nejsvětější svátostí, v koření se a rozjímání pohřížen. Tu se mu
zjevil najednou ve svaté hostii Kristus Pán v podobě slíčného
děťátka. Mělo ruce k němu rozpiaté a mělo v rukou tolik vzác
ných perel a drahokamů, takže je sotva udržeti mohlo. „Zároveň
slyšel z úst děťátka slova: »Kdyby přec někdo přišel, kdo by
mi je odňal.<

'

Když Vykupitel připraveny má už zde pro své vyvolené
takOvé poklady, jaké bohatství dá jim teprv na “onom světě?
jest to podle slov sv. Petra věčné, nepomíjející, neporušitelné
dědictví, jež tam na nás čeká — nevyčerpatelný poklad, s nímž
se nic porovnati nedá na zemi. Veškero zlato a stříbro, veškerý
drahokamy, perly a diamanty jsou jen jako písek.
Nuž, jakými poklady nezahrnul Ježíš Kristus svou drahou
matku, jakými nebeskými klenoty ji neozdobilř Platí zajisté též
o Marii v nebeslch výrok sv. Petra Damiana: »Inter Matrem Dei
et servos Dei infinitum est discrimen.< Mezi Matkou boží a sluhy
božími jest nesmírný rozdíl. Kdo by netoužil, aby tamtéž se dostal
a s ní na věky se radoval?
3. Konečně požívá Maria tam nejblaženější radosti. — Jednou
vzal sebou Spasitel apoštoly své na horu Tábor. Najednou byl
před nimi proměněn; oděv jeho byl bílý jako sníh, tvář jeho
zářila jako slunce a taková blaženost opojila při pohledu na něj
srdce mučedníků, že Petr zvolal: »Pane dobře jest nám zde
býti!< (Mat. 17, 4.) — »Co se stane teprv ve vlasti,c volá zde
sv. Bernard, »když už na cestě tam se zakouší takové opojení iw
Il
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Petr okusil jen krůpěj nebeské sladkosti. Co by byl řekl teprv,
kdyby byl okusil blaženost tvého božství, kterou jsi, ó Pane,
připravil svým služebníkům na onom světě? Byl by zvolal se
sv. Pavlem: »Non licet homini loqui.: »Nelze člověku mluviti.:
(II. Kor. 12, 4.) Lidský jazyk nemůže nám o tom ani slabou
představu podati. Když však blaženost dle míry svatosti a zásluh
každému udělena bude, jakým mořem nebeské slasti bylo srdce
Marie zaplaveno!
Dnešní slavnost jest proto důvodem radosti a plesání pro
nás. Ona nás ujišťuje, že nárok máme na nebe, dává nám záruku,
že i my, poněvadž Maria naše matka jest v nebesích, náležíme
do nebe. Ona potvrzuje a zaručuje nám zaslíbení večné blaže
nosti, které nám Bůh a Pán učinil. A proto má církev právo,
když nás vyzývá: »Plesejme všichni v Hospodinu, konajíce slav
nost ke cti nejblahoslavenější Panny Marie, nad jejížto Nanebe
vzetím se radují andělé a velebí Syna božíhoc Plesejme zde
v radosti nevinné, abychom na přímluvu Rodičky boží jednou
s ní i blaženosti věčné a slávy v nebesích účastnými se stali a tak
dle napomenutí Vykupitelova v dnešním slavnostním evangeliu
nejlepší stránku si vyvolili, která od nás nebude odňata na
věky. Amen.

Dr. Antonín Ondraušek.

Nanebevzetí Panny Marie.
Příčiny tohoto jejího oslavení.
»Který tě, Panno, na nebe vzíti ráčilc.
Desátek z růžence.

V dómě ve Špýru jest obraz Nanebevzetí Panny Marie: an
děly nesena povznáší se slavná panna a Rodička boží, kdežto
u hrobu dva apoštolé stojí, Jan a Tomáš a s podivením na růže
a lilie hledí, které ze hrobu vyrostly. Sv. ]an Damascenský vy
pravuje sám podle starého podání, že apoštolé na podivuhodný
podnět z daleké ciziny v ]erusalemě se sešli, aby viděli umírati
Rodičku boží a slyšeli poslední její slova. Přání jejiho srdce však
a neustálá její modlitba byla, aby dílo Syna jejího, jeho království
na zemi, církev sv. stále rostla a se rozšiřovala. Proto dodávala
apoštolům zmužilosti a útěchu, by živor za církev a spásu duší
obětovali, to že je vůle boží, tot rozkaz Syna jejího, který hojně
je odmění. Potom jim žehnala amodlíc se, vypustila svou čistou,
panenskou duši. Apoštolé pohřbili její tělo v novém hrobě na
hoře Olivetské. Jen jeden, Tomáš, přišel o tři dni pozdě. Měl ve
likou bolest, že již Matku svého Pána na živu nezastal; doufal,
že jí bude moci vypravovati o blaženosti těch, kteří neviděli a
přece uvěřili. Proto ho vedl sv. Jan ke hrobu, aby ho trochu po
těšil. Než viz, hrob nalezli prázdný, za to byl naplněn kvetoucími
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růžemia liliemi. Ký div, že je pojal radostný obdiv; ani okamžik
nepochybovali, že panenské tělo slavné Matky boží z hrobu do
nebe vzato bylo, by nesetlelo.
1. To však bylo jen spravedlivoa správno; nebot panenské
její tělo bylo dle mínění velikého bohoslovce Suareza počátkem
naší spásy; z něho tělo a krev Ježíše Krista vzato bylo, které
byly na kříži cenou našeho vykoupení. Tělo Pána Ježíše bylo
však v odměnu za spásu světa oslaveno a na nebe vzato: »Po
nížilt sebe samého, učiněn jsa poslušným až k smrti a to k smrti
kříže. Protož i Bůh povýšil ho . _. (Filip 2, 8 d.) Proto jest zcela
přirozeno, že i tělo Matky jeho účast mělo na oslavě těla Syna
božího. Poslyšnte, co o tom praví svatý Augustin: »ZaslíbeníKri—
stovo zní: »kde jsem, bude i služebník můj.. Když však toto za
slíbení platí pro všechny, kteří Kristu vírou a dobrými skutky
slouží, čím více platí pak pro Marii, jeho Matku? Vždyť mu slou—
žila, jak ještě žádný jiný služebník neučinil, vždyť k němu vypl
nila všechny, všechny povinnosti mateřské. Kdyby tedy s tělem

nebyla tam, kde Kristus chce, aby jeho služebníci byli, kde pak
má býti? Když však je tam s tělem, jest její vzkříšení a_nanebe
vzetí právě jen
'
2. větší odměna, kterou si větší službou přede všemi jiným
služebníky Kristovými zasloužilac. (De assumpt. Virg.) Máme
tedy odůvodněnou příčinu věřiti: Panna Maria jest nejen s duší.
nýbrž také i se svým tělem již u Syna svého v nebi.
Než tato přednost Panny Marie má ještě jiné, hlubší důvody.
Znamenitý biskup Bossuet, jeden z největších kazatelů fran—

couzských, používá okolnosti, že dle starodávného podání vyrostly
z hrobu Panny Marie růže a lilie, znaky lásky & panenské čistoty,
aby z těchto dvou ctností Panny Marie její tělesné nanebevzetí
dokázal. Míní totiž, že musila Panna Maria, aby na nebe vzata
byla, smrtelnosti zbavena býti — a to způsobila její mateřská
láska; musila pak ještě nesmrtelnosti obdařena býti — a to způ
sobila její panenská čistota.
3 Co se prvního týče, provádí to veliký biskup tímto důmysl
ným způsobem: Kristus přemohl smrt, ale jen tím, že sám zemřel,
sám smrt podstoupil. Učedník pak není nad mistra, člověk, který
má býti spasen, není nad svého Spasitele. Proto také dal zákon
pro pokolení lidské, že nikdo nevejde .do života věčného leč skrz
smrt. Kde však Syn sám výjimky neučinil, není také výjimky
pro jeho Matku. Chtěl, aby se mu podobala, podobala nejen
v utrpení, ale i ve smrti. Proto také musila Panna Maria zemříti,
jako zemřel její božský Syn.Ale nezemřela obyčejným způsobem,
nýbrž zemřela mocí své lásky k Synu svému. Neboť láska její
pozůstávala, jak krásně dí biskup Amadeus z Lausanny, z dvojí
lásky, která v srdci jejím srostla v jednu lásku: Milovala totiž
v Synu svém Boha svého a ve svém Bohu Syna svého. Láska
matky k dítěti však jest největší, kterou plodí přirozenost, a láska
člověka k Bohu jest největší, kterou plodí milost. ZCela zvláštní
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byla tedy láska Panny Marie, která v srdci jejím z této dvojí
lásky v jednu srostla.
Tato zvláštní láska v mateřském srdci Panny Marie měla
však zajisté také zcela zvláštní moc. jako opravdová Matka boží
má Syna svého společně s Bohem Otcem, takže Kristus, Spasitel
náš, jest právě tak Syn Boha Otce jako jest Syn Panny Marie.
Bůh však jí dal Syna, nejen aby ho s ní společně měl, nýbrž dal
jl jistě i svou lásku, aby ho s ním společně milovala, tedy tak
velikou lásku, že Panna Maria ho jako matka právě tak milovati
může, jako ho Otec miluje. Láska Boha Otce k Synu jest však
nekonečná. Proto láska Matky boží k Synu jejímu tak veliká,
tak silná, že si o ní ponětí udělati nedovedeme.
Vypravuje se, že Panna Maria navštěvovala místa, jedno po
druhém, která její Syn svými cestami, svými divy, svým učením,
svým utrpením, svou krví posvětil, aby si ulehčila, když po něm
tak toužila, když na nebe vstoupil.A touto vzpomínkou byl oheň
lásky její stále více podceňován.
Roku 1214 podnikl zbožný rytíř z Dinanto z Belgie pouť do
svaté země. S největší uctivostí navštívil všechna místa, po nichž
Spasitel kráčel, Nazaret, kde se vtělil, Betlem, kde se narodil,
večeřadlo v jerusalemě, kde nejsvětější Svátost oltářní ustanovil.
horu olivetskou, kde se krví potil, soudní dům, kde byl k smrti
odsouzen a konečně horu Kalvarii, kdež umřel. Na této cestě
bylo srdce jeho naplněno nevýslovnou láskou. Ký div, že se roz
plakal a Krista prosil, aby na tom místě, kde umřeli on zemříti
směl. A viz, modlitba jeho byla vyslyšena, náhle mrtev k zemi
klesl — srdce mu puklo.
Mnohem větší lásku měla však Panna Maria v srdci než tento
rytíř. Láska její byla mateřská láska, mateřská láska v nejčistším
srdci, mateřská láska k nejsvětějšímu Synu božímu. I diví se právem
biskup Bossuet, že Panna Maria tolik let po nanebevstoupení Páně
ještě na zemi vydržela a že její srdce nepuklo. Ale právě to chtěl
Bůh, aby láska Panny Marie nejvyššího stupně dosáhla. Tato láska
podobala se ohni, který na Panně Marii všechnu smrtelnost oslavil,
pronikl a ji před hnilobou zachránil. Nebeská láska Panny Marie
tedy ji zbavila smrtelnosti, zachránila před hnilobou: podobala se
hořícímu keři, který hořel a neshořel, a Mojžíše přinutil, že zvolal:
Půjdu a podívám se, proč ten keř neshoří,
Láska k božskému Spasiteli má právě tu vlastnost, že očišťuje,
oslavuje, že ne-li tělo, tedy alespoň duši, myšlenky, přání a žádosti
před duchovní smrtí, před duchovní hnilobou chrání. Proto máme
o to pečovati, aby srdce naše, podobně jako srdce Panny Marie,
bylo výhni, v níž láska k Spasiteli plápolá, kde duše naše ode
všech trůsek pozemských žádostí se očišťuje, kde naše já, starý
Adam s pozůstatky dědičného hříchu, s trojí zlou žádostivostí
jako oběť zápalná Bohu se přináší, v popel se obrátí a nic nezů
stane než volání: V ohni bylo srdce mé zkoušeno a nebyla na
mne' nepravost nalezena.
'
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Kde však jsou srdce, která takovou láskou k Spasiteli hoří?
Ti, kteří na pozemských statcích lpí, nemají pravé lásky; jen ti
mají, kteří po Kristu a po spojení s ním touží.
Bez lásky však, která k Spasiteli člověka táhne, musí srdce
v sobě se zkaziti, musí v bídě hříchů zemříti. To je právě kletba,
která stíhá ty, kteří našeho Pána nemilují. Sv. Pavel je rozbořčen
při myšlence, že mohou býti lidé, kteří Krista nemiluji a volá:
»Kdo Krista nemiluje, budiž prokletlc Proto jest třeba, bychom
k Panně Marii o vřelou lásku ke Kristu Pánu vroucně se modlili.
4. Ale Panna Maria neměla býti jen smrtelnosti zbavena, nýbrž
i nesmrtelnosti oděna býti a to způsobila její panenská čistota.
Tělo- Panny Marie nemělo zůstati v hrobě. Co je však před
hnilobou uchránilo, byla její panenská čistota: vtáhla do něho ne
beskou sílu, která je nejen před hnilobou zachránila, nýbrž i umož
nila, že před časem z mrtvých vstalo.
Co se prvního týče, jest panenství takořka nebeský balsám.
který tělo Panny Marie před hnilobou zachránil. Božský Syn jejÍ
vzal na sebe lidskou přirozenost, stal se člověkem, ale člověkem
bez hříchu, vzal- na se tělo, ačkoli však tělo se zlou žádostivostí,
se hříchem.Toto tělo bez hříchu mohla mu jen dáti čistá, nepo
skvrněná, panenská matka. Maria tedy, z níž tělo vzal, musela
mu čistotou a svatostí podobná, řekl bych rovnorodá býti. Proto
praví sv. Tomáš, že plnost milostí, které jí Bůh propůjčil, nebe
skou rosu nad ní vylévala, která oheň žárlivosti nejen jako u jiných
vyvolenců mírnila. nýbrž úplně udusila.
A když na ní i fomes peccati, troud hříchu udušeu byl, jak
mohlo tělo její hnilobě v oběť 'přijíti? Tělo hříchu ovšem musí
shníti a to i u vyvolenců; neboť při své hříšnosti nezaslouží, by
se ihned opět s oslavenou duší spojilo a do nebe přišlo. Musí
nejprve svou první postavu změniti, aby se obnovilo. Bůh přene
chává takové tělo hnilobě, aby je dle své moudrosti obnovil a
znova utvořil. Tělo naše v prach se obrátí, protože hříchu sloužilo,
tělo Panny Marie však nesmělo hnilobě upadnouti, protože bylo
čisté, hříchem neporušené.
Podivuhodné jest, co vypravuje slavný francouzský kazatel
Lacordaire o hlavě sv. Maří Magdaleny, která se chová ve St.
Baune u Marseille. Má na dvou místech v obličeji, jak úředně
zjištěno bylo, dvě místa nesetlelá zšíří dvou prstů Vypravuje se,
že právě na těch dvou místech dotekl se jí Pán ]ežíš po svém
zmrtvýchvstání, když se jí zjevil. je to důkaz, že tělo Páně, které
ve svaté hostii přijímáme, jest nám skutečně rukojemstvím slav
ného zmrtvýchvstání a věčné blaženosti. Co se však stalo na hlavě
sv. Magdaleny dotekem oslaveným tělem Páně, tomu bylo jistě
ještě u větší míře u Panny Marie, která k němu zajisté blíže ještě při
šla než bývalá hříšnice, která ho po vzkříšení objala jako magnet
svou magnetickou sílu propůjčuje jiným kovům, kterých se do
tkne, tak propůjčuje oslavené tělo Pána Ježíše neporušitelnost
všemu, čeho se dotýká.
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To je také důvod, proč tělo Panny Marie nesmrtelnost dří
vějším vzkříšením obdržeti mělo. Byla to jenom záležitost vše
mohoucího Boha určití, kdy vzkřísena býti má. >Přijde hodina,
kdy všichni, kteří v hrobích jsou, hlas Syna božího slyšeti budou.:
To je zákon pro všechny, ale každý pozemský zákonodárce může
výjimky připustiti, tím více nebeský, neobmezený zákonodárce.
A důležité důvody měl výjimku učiniti s Pannou Marií a pro
hlásiti: Tento zákon jest pro všechny, jen ne pro matku jedno
rozeného Syna mého. Neboť vřelostí lásky její a balsámem pa
nenské čistoty bylo tělo její tak proniknuto, tak oduševněno,
že pro ně nebylo vhodné místo ve hrobě, nýbrž v nebi. Proto
brzy po smrti následovalo její nanebevzetí.
Slunce,praví Bossuet, plodí ovoce jenvjisté roční doběa přece
jsou šťastné krajiny, na které má slunce působivější vliv a v těch
krajinách ovoce mnohem dříve uzraje. Taková krajina však jest
zahrada nebeského zahradníka, kde slunce nebeské milosti podivu—
hodně působí. Ký div, že v také zahradě jsou stromy, které přese
všechno očekávání záhy zralé ovoce nesou. První takový strom
však, který stál pod vlivem tohoto milostného slunce, jest Panna
Maria, Panna neposkvrněná a Rodička boží; proto také nepotře
bovala čekati na obyčejnou dobu vzkříšení, nýbrž již dříve při
nesla ovoce nesmrtelnosti. Proto řekl nebeský zahradník dle slov
v Písni písní: »Vystoupím na palmu avezmu ovoce její, ano, ještě
více, pozdvihl celý strom, s tělem i s duší, z nevhodné země a
přesadil jej do půdy nesmrtelnosti, aby plantatus in domo Domini,
zasazen v domě Páně, se zelenal a kvetl.
jaké učení vyplývá pro nás z dnešní úvahy?
Panna Maria byla na nebe“ vzata, jelikož co nejdokonaleji
Bohu sloužila. Nuže i my máme Bohu,]ežíši Kristu sloužiti, jeho
vůli svědomitě plniti, přikázání jeho věrně zachovávatiataké jeho
svaté vůli ochotně se podrobovati dle příkladu Panny Marie: »Aj,
já dívka Páně, staniž se mi podle slova tvéhoc.
Dále byla Panna Maria tak oslavena pro svou dokonalou
lásku k Pánu ježíši. Nuže, imy milujme Pána ježíše nade všecko
a často mu svou lásku osvědčujme, volejme častěji: ]ežíši, tobě
jsem živ . . .

Panna Maria byla tak oslavena pro svou panenskou čistotu.
Nuže, i my, každý dle svého stavu, pečujme o čistotu, kroťme
svou zlou žádostivost. bděme nad svými pěti smysly, abychom
nečistotě a její průvodkyní, hnilobě, přístup do srdce svého za
bránili.
Pro nás není co se týče vzkříšení výsady, musime čekati, až
ke dni, který Bůh pro tuto velikou událost ustanovil, ale jisto
jest: čím větší naše srdce, naše mysl, čím neposkvrněnější naše
tělo v tomto smrtelném životě bylo, tím větší bude po vzkříšení
jeho oslava. Vždyť praví apoštol národů, že se s tělem po vzkří
šení věc míti bude jako s hvězdami na nebi, budou tato těla
rozdílná velikostí a stkvělostl: :]iná je jasnost slunce, jiná jasnost
měsíce a jiná jasnost hvězd. Nebo hvězda od hvězdy se dělí jas
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nostíc. (1. Kor. 15, 41.) Ale jako hvězdy první jasnosti budou
se stkvíti ti, kteří duši a tělo zachovali čisté od zkázy- tohoto světa,
kteří ve svém životě čistotní předstoupí před věčného Soudce.
Tak chceme zvláště v těchto třech věcech, ve službě boží, v lásce
a čistotě zde na zemi Pannu Marii následovati, abychom po smrti
za ní do nebe přišli. Amen.
Jan Nej). Jas. Holý.

Neděle desátá po sv. Duchu.
Evangelium sv. Lukáše, kap. 18, v. 9.—í4.

Obsahem dnešního sv. evangelia jest ono známé podoben
ství o fariseovi a publikánu, čili celníku. Spasitel vypravoval je
už na sklonku svého úřadu učitelského a svého života v Jerusa—
lemském chrámu. O fariseích a publikánech často se mluví ve
svatých evangeliích, proto nebude od místa, prohlédneme-li si
dnes oba ty druhy lidí tehdejších a všimneme-li si blíže události
ve dnešním sv. čtení.

PojednánL
Slovo afariSBUScznamená tolik jako »odděleny'c; »stranníkc,
»člen určité strany: v národě a p.
Fariseové právě tvořili mocnou stranu, sestávající většinou
z laiků, tedy nekněží. Původem svým sáhala na 170 let před
Kristem, do doby, kdy národ israelský se vzbouřil proti svému
tyranu, syrskému králi a pod vůdcovstvím bratří Macchabeiských
se domohl svobody. Zevně lpěli houževnatě na zákoně Mojžíšově
a připisovali všecky rány, které stíhaly národ, jen špatnému za
chovávání a plnění zákona. K zákonu Moižíšovu však přičinili
mnoho doplňků a zvyklostí, kterým přisuzovali mocvzákona sa
mého a tím plnění zákona jen stěžovali ba i uváděli zákon samý
v posměch.
Jak vykládali na př. předpisy o svěcení soboty, je známo
ze svatých evangelií. Ba i tou otázkou se zabývali, je-li dovoleno
požívati vajec snešených v sobotu. — V národě tvořili mocnou
stranu a to »nejnárodnějšíc, nenáviděli cizí římskou vládu, měli
za nedovolenou věc platiti té vládě daň a očekávali i podporo
vali všemožně osvobození vlasti. Bylo tedy zcela pochopitelno,
že svým přísným -—aspoň zdánlivě —- zachovávánlm zákona. přís
ným životem a smýšlením vlasteneckým domohli se veliké váž
nosti a moci v národě, který sám na zákoně lpěl a usiloval
o svoji neodvislost. *)
") O fariseích lze se více dočisti m. i. ve spise Feltenově: »Die neu
testamentliche Zeitgeschichtec, 2 svazky a ve spise P. Didona: »ježíš Kristus.:
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Publikáni čili celníci vybírali daně a cla vládní; byli však
buď pro úřad ten sám nebo pro různé zneužívání jeho a hlavně
pro vydírání v nenávisti u lidu a »publikánc nebo »veřejný
hříšník- a »lotrc byl týž pojem. Většinou byli publikáni cizinci,
Ve dnešním podobenství předvádí Pán živě na oči pyšného,
nadutého farisea a pokorně o sobě samém smýšlejícího publi
kána. Málo jest podobenství, která by lépe než tato objasňovala
učení Kristovo. Přesvědčíme se o tom ihned.
»Rekl pak i k některým, kteří v sebe doufali, jako by byli
spravedliví a jinými pohrdali, podobenství toto. Kdo jsou ti,
kteří,v sebe doufali jako by byli spravedliví a jinými pohrdaliřc
Evangelista je sice nejmenuje, ale není těžko uhodnouti, že
to byli fariseové, sekta — jak jsem právě se zmínil, plná pýchy
a pohrdání jinými, toto obé patří totiž k sobě.
Jdeme-li pýše a nadutosti lidské na kloub shledáme, že
oboje mezi všemi lidskými vášněmi je nejhorší i že pyšní nejvíce
se Bohu protivi.
Nejvyšším cílem všeho tvorstva je sláva boží; pýcha však
svojí celou povahou vede člověka tam, že sobě přisvojuje slávu
a čest, která Bohu náleží. Pýcha člověka nutí, aby zaujal místo
Boha, dal se velebiti a oslavovati jako by sám byl Bohem. Je
tedy patrno, že Kristus Ježíš, dobrota sama a láska ku všem
hříšníkům, kteří uznávali své hříchy a káli se z nich, vede si
přísně a neúprosně proti pyšným fariseům a trestá je bez mi
losti. Lakomství, nestřídmost, hněv, závist, smilstvo jsou hrubé
vášně, jsou hříchy hlavní, které zbavují člověka cti a urážejí Boha,
ale pýcha, milí křesťané, je daleko horší. ]e-li smyslnost a ne
zdrženlivost bujností těla, je pýcha bujností duše, je hříchem andělů
odbojných, hříchem prvním, který původ svůj měl v nebi. Hřích
ten zakořeňuje se velmi pevně do srdcí našich, velmi dovedně
se přetvařuje a konečně zahnizd'uje v duši naší. Aby nás toho moru
uchránil, vypravoval Spasitel dnešní podobenství: >Dva muži
vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden fariseus a druhý
publikánnr Zastavme se zde a pozorujme oba ty muže, jak se
chovají před Bohem a jak se modlí.
Fariseus vstupuje se vztyčenou hlavou, klestí si cestu středem
zástupu a odebírá se na místo povýšené blíže oltáře, aby ho
všichni viděli a stoje počíná takto modliti se: »Bože, děkuji
toběn Krásný, velice krásný je tento počátek modlitby, jak po
dotýká sv. Agustin: fariseus děkuje Bohu. ]eť život lidský jeden
jediný řetěz dobrodiní božích a proto také má býti jediným
řetězem díkůčinění, neustálým velebením boží dobroty a slova:
»Bože, děkuji tobě,c měla by stále plynouti s našich rtů Aspoň
několikrát denně měla by ústa naše šeptati vděčně tuto modlit
bičku. Nejjistější prostředek. abychom od Boha dobrodiní nových
dosáhli, jest jistě ten, děkujeme-li za obdržená.
Dobře začal fariseus svoji modlitbu, ale ihned obrátil! Ty
tam jsou další díky, fariseus udělal z modlitby samolibé, do
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mýšlivé vychloubání, až k smíchu přemrštěné. Poslouchejme, co
povídá: »Bože děkuji toběc; — a zač? »že nejsem jako jiní lidé:
dráči, nespravedliví, cimložníci.: Neděkuje Bohu tolik, spíše
chválí sebe sama, o nic neprosí, jakoby ničeho nepotřeboval,
jakoby byl už dosáhl nejvyššího stupně dokonalosti. Ba, ještě
více! Fariseus porovnává se s ostatními lidmi a shledává ve své
pýše, že všichni, bez výminky jsou :dráči, nespravedliví, cizo
ložnícic ; on jediný, ten nafoukaný fariseus, je spravedlivý a ctnostný
člověk a to vlastní zásluhou; »vidí mrvu v oku bratra svého
a břevna — ne-li něco jiného— ve vlastním oku nevidí.<
Co tak fariseus na sobě vidí všecky ctnosti a ostatní všecky
lidí má za bezbožníky, padne zrak jeho na publikána, který
vzadu stoje rovněž se modlil. Pohled tento vyvolal u farisea nové
představy o jiných ještě špatnostech lidských. V okamžiku šlehly
mu myslí všecky ty nespravedlnosti, ta lupičství a vyděračství
publikánů. U porovnání s nimi rostla jeho pýcha do závratné
výšky a vynutila mu na jazyk ještě další slova: »nejsem jako
jiní lidé . .. jako i tento publikán.: Větší pohany se tomu ubo
hému celníku nemohlo dostati. Mát ho fariseus bezdůvodně za
velikého hříšníka a uráží ho hrozně, stavě ho na jeden stupeň
5 dráči, nespravedlivými, cizoložníky. — Takové ovoce nese pýcha,
domýšlivost, opovážlivé posuzování bližního, pohrdání druhými,
urážky neurvalé.
Chraňme se, milí křesťané této jedovaté byliny pýchy. No
síme ji více méně všichni na dně duše, poznáme ji snadno po
ovoci jejím. je to dědictví po prarodičích a kořen mnoha zlého.
Nahlédněme do vlastního nitra, zkoumejme srdce své, zpytujme
podrobně svědomí před Bohem a nalezneme tak leccos: Bud' si
přivlastňujeme rozličné ctnosti, kterých"vlastně nemáme, a máme-li
pak je rádi zveličujeme; rádi jsme, chválí-li nás lidé pro takové —
byť i domnělé — ctnosti, Nebo nás mrzí, pomyšlíme-li si, že
upadáme v zapomenutí, kdežto jiní nás předstihují. Také snad
nalezneme ve svědomí, že rádi upokořujeme — hlavně jazykem
ty, kdož se staví před nás a že se rádi všude dereme do po
předí. Toto všecko jest však, milí křesťané, ovoce pýchy, zakoře
něné více méně v našem srdci. Snažme se, ne-li docela vytrhati
a vypleti, co možná i s kořenem, tedy aspoň zabrániti, aby se
nerozmohla a nezrály její záhubné plody.
Nestačilo však pyšnému iariseovi, co veřejně o sobě tvrdil,
že totiž není ani dráč, ani nespravedlivý, ani cizoložník jako ti
ostatní a jako i tento publikán. Ve své domýšlivosti a pýše pod
kuřuje sobě samému, vypočítává své dobré vlastnosti: >Postím se
dvakrát do tébcdne a desátek dávám ze všech věcí, kterými
vládnu.: Jako by chtěl říci:"Ostatní lidé kradou a loupí, já však
odvádím své dávky, každému dávám, co mu náleží a plním. zá
kona všecky předpisy; ostatní lidé jdou za svými hříšnými žá
dostmi, já však své tělo mrskám dvojím postem do týdna; proto
jsem, o Bože, pouze já spravedlivý.: Co to povidáš, nadutý
farisei? — Postiti se a zákon plniti je zajisté hezká a dobrá věc,
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ale pro život v každém ohledu ctnostný a' svatý to přece nestačí
Kde pak jsi nechal lásku k chudým, trpělivost, soucit s neštěstím
bližního a zvláště pokoru srdce? jak je vidět, klade fariseus důraz
na zevnější jednání — odvádění deSátku a půst — ale kde je
to ostatní? Ctnost a svatost má svůj stánek v srdci, v duši. Bůh
chce síce, abychom ho ctili zevně, ale především žádá srdce naše
a úcta jemu prokazovaná zevně má jen potud cenu, pokud ze
srdce pochází. »Kdybys byl chtěl, Pane,: volá královský kajícník
David :oběť, dal bych ji byl ovšem, ale zápalně nelibuješ sobě;
oběť Bohu příjemná jest duch zkormoucený, srdcem skroušeným
a pokorným Bože nepohrdneš.: Kéž bychom stále nosili v srdci
tuto pravdu vznešenou: Bůh chce především oběť duše naší, srdce
naše máme mu věnovati, naše celé nitro a teprv potom přijímá
i úkony zevnější jako znamení té vnitřní oběti.
Leč dejme tomu, že by bylíariseus při své vnější obřad
nosti a při tom postu skutečně měl všecky ostatní ctnosti a to
v míře vrchovaté, zdaliž by byl tím ospravedlněn před Bohem?
Zdaliž by byl měl právo na odplatu věčnou? O nikoliv! Pýchou
porušil, potřísnil všecky ctnosti, ztratil nároky na zásluhy a od
měnou slyšel by z úst božích: »Chtěl jsi se vychloubati svými
skutky a vynášeti, nuže, vzal jsi odplatu svou; odejdi!<
je vám známo, milí křesťané, že cena a zásluha činů našich
měří se dle účele, za kterým to či ono konáme. je-li účel špatný,
je v očích božích špatný i čin náš, byť by sám v sobě byl sebe
lepší, je špatný i v očích lidí soudných. Dám příklad: Máte ně
jakého přítele, který si vás všemožně hledí, ctí vás, prokazuje
vám kdejakou službu, jevi největší ochotu vůči vám, Ale jednoho
krásného dne shledáte, že ten váš přítel tohle všecko dělal ze
sobectví, pro svůj prospěch, aby vaším vlivem dosáhl svého cíle;
kdyby toho nebylo, nebyl by se o vás nikdy staral, neznal by
vás. Rcete sami, co by jste soudili o takovém příteli? jakou cenu
byste přikládali jeho úslužnosti, jeho lásce, kterou vám pro—
kazovalř Myslím, že byste ho vyškrtli z počtu svých přátel
a vyhnali ho z domu jako podvodníka, pokrytce — a to vším
právem. Nuže! Právě tak je tomu zde. Tak mnohý hledí si ctnosti,
plní všecky své povinnosti. ba koná skutky velkolepé, nikoliv
proto, aby ctil Boha, aby Bohu se zalíbil, boží vůli konal, nýbrž
se líbil, zachoval lidem, aby měl z toho užitek. Bůh však zná
takové lidi i úmysly jejich, ví, že nejednají pro něho, nýbrž pro
sebe, na svůj nebo cizí prospěch a proto je odbude: »Toto a ono
nekonal jsi pro mne, nýbrž pro sebe a pro jiného; zač očekáváš
odměnu ode mne? pro koho jsi nic nekonal? Hledej si odměnu
u sebe a u těch, pro které jsi se namáhal.c
A tak i ty nejsvětější, nejvznešenější skutky, nekonáme-li je
pro Boha, jsou v očích jeho pavučina, ba i, ohavnost. Proto, milí
křesťané,nenechme na to dojít, aby had pýchy ničil skutky naše,
jako zničil posty a ostatní skutky tariseovy. Když vyplnili jsme
všecky povinnosti stavu svého a vykonali ve všem vůli boží, rceme
pokorně: »Služebníci neužiteční jsme. To málo, co jsme vykonali,
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vykonali jsme tvou pomoci, o Bože; bez milosti tvé nebyli bychom
ničeho nedokázali, proto tobě, Bože, budiž čest a slával
Viděli a slyšeli jsme farisea; nyní si prohlédněme a poslyšme
jeho opak, publikána. Ten »stoje z daleka, nechtěl ani očíknebi
pozdvihnouti.: — Publikán byl hříšník, poskvrněný různými špat
nými praktikami, věděl to a cítil to v srdci. Sotva tedy vstoupil
do chrámu, zastavil se. Netroufal si přiblížiti se k oltáři, měl se
za nehodna státi na místě svatém a považoval to za velikou
milost, že ho Bůh trpí ve své blízkosti. U vědomí své hříšnosti
cítil, jak mu vstupuje krev do obličeje; styděl se, nikoliv před
jinými, ale sám před sebou; neviděl kolem sebe nikoho a ničeho
kromě svých“ hříchů. Skloniv hlavu do dlani, přemýšlel o své
nehodnosti, cítil celou tu velikou tíhu svých chyb, svědomí se
v něm probudilo, vzdychá a v té hořkosti duše své nenachází
útěchy leda v milosrdenství božím a — padnuv na kolena bije
se v prsa a volá: »Bože, buď milostiv mně hříšnémulc Bil se
v prsa! Co tím chtěl říci? Sv. Augustín odpovídá: »Káral sebe
sama a zevně trestal hřích, zahnízděný v srdci, uvnitřlc Celým
svým zevnějším chováním, s očima zaslzenýma a sklopenýma chtěl
publikán říci: »O Bože! Vím to a vyznávám před lidmi a před
tebou, že jsem člověk velice hříšný. jest mně z té duše líto, že
jsem urážel tebe, svého Pána a Stvořitele, tebe, jehož jsem měl
nade vše milovati. Srdce mě je rozdrásáno, duch můj' zkormou—
cený, pusto jest v nitru mém. Nezbývá mně jiná naděje než tvoje
nekonečné milosrdenství, tomu se odevzdávám. » můj Bože
a Pane můj, odpuštění, milosrdenstvlla V těch slovech publiká
nových, v celém jeho počínání jeví se živá víra, pevná naděje,
horoucí láska, hluboká pokora, vroucí, upřímná modlitba; nevy
mlouvá se, nesvádí vinu na jiného, neváhá ani okamžik hříchy
své uznati a vyznati a to hlasitě, na místě veřejném a posvátném,
u přítomnosti četného zástupu i onoho farisea, který na něho
shlížel pohrdlivě. Taková skroušenost a pokora nemohly neob
držeti odpuštění hříchů i sebe těžších a četnějších.
Spasitel ubezpečuje, že »tento — totiž publikán — sestoupil
do domusvého ospravedlněn nad onoho — totiž nad farisea.<
»Tak,< praví věhlasný vykladatel Písma sv. Euthynius, »ten, který
se měl za svatého, byl od Boha zavržen, a ten, který vyznával
se hříšníkem, byl od Boha ospravedlněn. A sv. Bernard piše:
»Kdo přichází k Bohu hrdosti plný, odejde s prázdnem a kdo
přichází k Bohu prázdný, totiž pokorně, odejde milosti plný.:
»Lépe jest býti pokorným hříšnikem nežli »spravedlivýma hrdo
pýškem, < dí sv. Optat. Pokorný hříšník vyznává své hříchy atak
dochází ospravedlnění, spravedlivý nafoukaný není vlastně spra—
vedlivým, nýbrž hříšníkem ale — a to je právě to nejhorší —
neví o tom.
Poohlédněme se ve sv. evangeliích! Nalezneme tam publi
kána Zachea, hříšníci Maří Magdalenu, hříšníci Samaritánku, ženu
dopadenou v cizoložství, Petra zapírajicího, lotra na kříži, Pavla
pronásledujíciho křesťany: ti všichni na jediné slovo Kristovo
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na volání milosti boží chvějí se, jdou do sebe, obracejí se, činí
veřejné pokání, stávají se svatými apoštoly. Ale nenalezneme
ani jediného íarisea, který, byv povolán a poučen od Pána sa
mého, a to slovy sebe důtklivějšími, hrozbami i sliby vyzván ku
pokání, který byl se napravil a Spasitele následoval, právě na
opak. K napomínání Kristovu odpovídali urážkami, kárali jeho
slova, vztekali se nad jeho zázraky a nemohouce je popírati, usou
dili: »Tento člověk činí mnoho zázraků, jak nelze popírati a proto
musí býti zabitlc ]aká to špatnost, jaká to zloba! Měli bychom
takovou ohavnost za nemožnou, kdyby nebyla výslovně zazname
nána ve sv. evangeliích.
A něco podobného vidíme dosti často i dnes. Co je lidí
oddaných různým nepravostem, marnotratníků, světáků, zbujníků,
co je mamonářů, kterým není špatným žádný prostředek k obo
hacení; co je těch, kteří zapomínají na vlastní duši, nevěřících,
leč nikoli pyšných.
Stihne-li takového nějaká nehoda, uvrhne-li ho nemoc na
lůžko smrtelné, dotkne-li se ho ruka Páně: ó, jak honem vrhá
se k nohoum kněze, vyznává se z hříchů svých, volá ho k loži
svému, obrací se z gruntu a žije i umírá svatě. A zase na druhé
straně co je lidí, kteří vedou život jakž takž správný, vzdálený
všeho veřejného pohoršení, ale při tom se mají za vzdělané, jsou
nadutí, pyšní, na chudého hledí s vysoka, opovržlivě. Jak smutné
divadlo skýtají tací lidé! Za živa nevidíte je překročiti práh
chrámu Páně a octnou-li se na pokraji hrobu, povrhují knězem,
povrhují Ukřižovaným, necitelni jsou k slzám matky, manželky,
dětí, zapřísahajících je, aby smířili se s Bohem. Odkud. mojí
drazí, odkud to ochotné, tak upřímné obrácení jedněch a ta až
mrazivá, nepřemožitelná zatvrzelost druhých? Nenacházím důvod
toho jinde než v pokoře těch prvých a v pýše těch druhých,
jak také dobře dí sv. Jakub, že »Bůh se pyšným protiví a po
korným dává svou milost.:
Milí křesťané, ten duch pýchy, ta nadutost, to velkopanské
pohrdání druhými, jako by to byli samí hříšníci, roztahuje se
povážlivě mezi námi u takových, kteří právě by měli býti vzorem
pokory, soucitu a lásky k chybujícím. Už řeč takových lidí je
nevlídná, tvrdá, odpuzující, upomíná na onoho pyšného farisea.
Nenásledujme jich! Tisíckrát lepší je publikán, pokorný, upřímný
hříšník než nadutý, pyšný fariseus.
.

*

*

Spasitel shrnuje naučení dnešního podobenství v následující
pěknou větu (pěkné učení): >Každý, kdo se povyšuje, bude po—
nižen a kdo se ponižuje, bude povýšena To znamená asi tolik:
Kdo se vychloubá, jako fariseus, toho Bůh zav'rhne a zahanbí;
kdo se pokořuje, ponižuje, kdo uznává &vyznává, že je tím, kým
skutečně je, totiž hříšníkem, toho Bůh přijme na milost, odpustí
mu a povýší ho v den poslední, kdy každému odplatí podle
skutků jeho.
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Chceme-li, milí křesťané, dostati se jednou do věčné blaže
nosti, pokořujme se zde na zemi. . Stromy zvedají korunu do té
výše, jak hluboko zapouští kořeny; tím výše vypíná se stavba
vzhůru, čím hlubší má základy. Měřítkem slávy na nebi je po
kora na zemi. Amen.

Z Bonomelliho přeložil dr. Fra _?or.Mrgl.

Neděle desátá po sv. Duchu.
O pokoře.
>Dva muži vstoupili do chrámu, aby se
modlili; jeden fariseus a druhý publi
kána.

Luk. 18, 9.

(Moc pokory.) Za dávných časů mívali Řekové znamenité hry,
řečené olympické, při kterých o závod se jezdilo, běhalo & šer
movalo, načež ti, kteří první cíle doběhli nebo zvítězili, velikou
slávou poctěni bývali.
A něco podobného vidíme i v dnešním sv. evangeliu, nebo
jakož dí sv. lan Zlatoústý »na rejdišti objevují se dva jezdci s vozy,
jenž o závod běží. K jednomu vozu zapřažena jest spravedlnost
s pýchou, k druhému pak hříšnost s pokorou. Kdo bude asi ví—
tězem? Kdo předstihne soka a dojde cíle? Hle, spravedlnost,
s kterou zároveň pýcha kráčí, zůstává nazpět, pokora pak, ač ne
má po boku spravedlnosti, vítězí.
Hříšhík, jenž v kajícnosti a pokoře Boha vzývá, dochází od
puštění, ale spravedlivý, který v pýše sebe vynáší, bývá zavržen.
Příčina, proč Kristus Pán podobenství dnešního sv. evangelia
vypravoval, byla následující: Právě byl o slavnosti posvěcení chrámu
mluvil o modlitbě a sice o modlitbě vytrvalé a tu spatřil mezi
svými posluchači některé, kteří sebe za spravedlivé měli a jinými
pohrdali. Aby jim tedy ukázal, jak ohavnou jest pýcha jejich a aby
naučil je milovati pokoru, vypravoval jim podobenství o fariseovi
a publikánu, ve kterémž co protivy objevují se
1. hrdost farisea a
2. pokora publikána.

Pojednánt
I

Zidé považovali farisey za lidi svaté, publikány čili celníky
za veřejné hříšniky, každý by se tedy měl domnívati, že modlitba
farisea byla dobrá a Bohu milá, kdežto modlitba publikána žád
“ného vyslyšení nezasluhuje. Fariseus, stoje takto u sebe sám se
modlil: »Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespra
vedliví, cizoložníci, jako i tento publikán. Postím se dvakráte za
týden, desátky dávám ze všech věcí, kterými vládnu.
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(Fariseus se modlil v chrámě.) 1. Že fariseus šel do chrámu,
aby se tam modlil, je dobré a chvalitebné, nebo Bůh sám skrze
proroka Isaiáše (56, 7) dl: »Dům můj, dům modlitby slouti bude
všem národům-. A proto i Kristus Pán i jeho apoštolové do
chrámu chodili a tam se modlili. Vždyť chrámyktomu jsou zbu
dovány a posvěceny, abychom jich navštěvovali, nikoli abychom
jiných tam viděli nebo sami vidlni byli, ne abychom tam spali,
dlouhou chvíli si krátili, se bavili, nýbrž abychom se tam modlili
— vzdávali »slávu Bohu na výsostechc a došli pokoje — milosti boží.
(Děkoval Bohu.) I v tom nepochybil, že »Bohu děkovalc,
vždyť i Kristus Spasitel často díky Otci nebeskému vzdával a
apoštol Páně sv. Pavel napomíná nás (1. Efes. 5, 18.) >Ze všeho
díky čiňte, nebo toť jest vůle boží v Kristu Ježíši ve všech nás:.
Ze íariseus nebyl ani loupežník, ani nespravedlivý, ani cizoložník,
i to chvály hodno nebo zákon boží to nařizuje: »Nesesmilníš, ne
pokradeš, nepožádáš statku bližního svéhoc. I to se nemůže na něm
hanět, že dvakráte za týden se postil — i to nebylo žádným hří
chem,- že dával desátky ze všech věcí svých, nebo to přikazoval
zákon Mojžíšův.
(Ale byl pyšný.) 2. Kde tedy vězela chyba, že Bůh modlitbu
jeho zavrhl? Pýcha, hrdost to byla, která dobrým skutkům jeho
všelikou cenu odňala. »Bože, děkuji tobě, že nejsem jako jiní lidé:,
.volá — jiní lidé ale jsou všickni lidé, má tedy všecky lidí za špatné,
ze všech lidí považuje jenom jednoho jediného za spravedlivého
a tímto jediným jest dle jeho přesvědčeví on sám— jaká to na
dutá a ošklivá pýchal
(Neuznával svých hříchů.) On se vynáší tím, že není dráčem,
nespravedlivým ani cizoložníkem — jiných hříchů nezná a nevšímá
si, jakoby nevěděl, že i žárlivost, závist pohrdání bližním právě
tak velikými nepravostmi jako dráčství a nespravedlivost ——
jak
marnivá a zaslepená to pýcha!
(Pohrdal jinými.) Opovržlivě patří přes ramena na publikána
— i jej počítá mezi hříšníky, soudí a odsuzuje ho na pohled, ani
ho snad jakživ neviděl aneví, žeikdyby publikán tento byli nej
větším hříšníkem, ještě obrátiti a polepšiti se může a u Boha snad
milosti dojde -—jak nemilosrdná, nespravedlivá, bezbožná to pýcha.
(Chválil sama sebe.) Konečně sám sebe chválí, nevzdává
tedy čest Bohu, nýbrž opovažuje se v domě božím vzdávati před
Bohem čest jenom soběato pro své dobré skutky, ač tyto pouze
milostí boží své ceny a zásluhy nabývají a tudíž člověk nikdy
ještě věděti nemůže, zdali jeho skutky Bohu se líbí ——
jak opo
vážlivá a smělá to pýcha proti Bohu!
(Máme přirovnávati svůj život k životu spravedlivých) Aby

chom této naduté, marnivé, bezbožné a opovážlivé pýchy se vy
stříhali, nesmíme, nejmilejší, nikdy přirovnávati život svůj se ži
votem hříšníků, nebo mezi slepými jednooký je králem, praví pří
sloví naše a mezi lidmi nešlechetnými stojíi mnohý člověk,který
velikých hříchů na svědomí má, poměrně dosti vysoko — život
svůj musíme přirovnávati vždycky k tomu svatému, bezhříšnému,
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jako slunce neposkvrněnému životu, jejž vedl ]ešíš Kristus, ten
jest naším měřidlem, dle toho suďrne vždycky a tu uvidíme, že
vždycky nám ještě něčeho se nedostává.
(Pak poznáme svou hříšnost) Ač třeba vidíme na svém bliž
ním některou nepravost, kterou my na svědomí nemáme, proto
ještě nejsme bez chyby — proto, že velmi mnozí přijdou k za
vržení, ještě jsme blaženosti věčné nezasloužili.
Deset je přikázání božích, patero přikázání církevních, někteří
mohou se proti oněm, my zase proti jiným prohřešiti.
Pokud všecka přikázání věrně a svědomitě neplníme, pokud
nejsme ve všem dokonalí jako Kristus Spasitel náš, potud ne
smíme sebe za spravedlivé považovati a kdybychom i milostí boží
toho dosáhli, že vůli boží ve všem až úzkostlivě bychom plnili,
ani tenkráte ještě “bychom neměli právo vynášeti se nad jiné a
jimi pohrdati.
(A budeme shovívaví k bližním.) Láska křesťanská, tato vzne
šenáanejpřednější ctnost prvých následovníků Krista ]ežíše,smýšlí
vůbec obližním vždycky raděje lépe, ano ona přikrývá pláštíkem
svým chybujícího bratra aví to dobře, žei největší hříšník, pokud
svítí mu slunce života vezdejšího, ještě se obrátiti a káti může,
kdežto spravedlivý jindy tím hlouběji klesnouti může. Láska kře
sťanská drží se vůbec slov apoštola Páně: »Kdo stojí, hlediž, aby
nepadllc S bázní a třesením koná _křestan spravedlivý spasení
své, k sobě je přísným, k jiným ale mírným, na sobě vidí raději
své chyby, na bližním ale dobré stránkyavlastnosti jeho. To jsou
nejmilejší zásady ryze křesťanské a kdo podle nich nežije, ten
nezná Krista — ten nezná křesťanství,ten nepochopil ducha jeho.
(Nechlubme se ani skutky dobrými, ani zlými.) Konečně
uvažme, že fariseus zavržen byl od Boha, poněvadž svými dobrými
skutky v chrámě se vychloubal — nuže a co teprvé asi mají k oče
vání ti, kteří vychloubají se svými skutky zlýmiPČlověk by tomu
ani nevěřil a přece jsou, nejmilejší, takoví zaslep'enci, kteří tak
hluboko zabředli, tak otupili svědomí své, tak zbavili se všeho
studu a všeho citu pro ctnost, že nalézají obzvláštní slávy vtom,
když veřejně mohou se chvástat, že kterak pohrdají vírou svatou,
chrámem, svatými svátostmi a modlitbou actnost nohama šlapou.
Smutná to sláva, na kterou hodí se slova sv. apoštola Petra: »Po
něvadž sotva Spravedlivý spasen bude, bezbožný a hříšník kde
budeřc (1. 4, 18.)
II.

(Pokora publikána.)'Chválí-liv evangeliu dnešním Kristus Pán
publikána, nechválí jej jakožto hříšníka, nýbrž co kajícníka. Zda
leka stoje nechtěl ani očí svých pozdvihnouti, ale bil se v prsy
své řka: »Bože, buď milostiv mně hříšnémucc.Pro tuto pokornou
kajícnost praví o něm Pán, že »vstoupil do domu svého 05pra
vedlněn nad

onoho<< — slovem fariseovi neprospěli jeho dobří

skutkové pro jeho pýchu, ale publikánu odpustil Bůh jeho hříchy
pro jeho pokoru, nebo »každý, kdo se povyšuje, bude ponížen
Rádce duchovní.
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a kdo se ponižuje, bude povýšena. Tím vybízí nás Spasitel,aby—
chom vystříhali se hříchu fariseova a následovali pokory publi—
kána, a jestliže jsme následovali publikána v hříchu, abychom jej
následovali i v pokorné kajícnosti.

(Takimy máme býti pokorniv chrámě) »Publikán stál zda
leka: — měl se za nehodného blížiti se k svatyni — k oltáři.
Nechtějme ani my před jinými vyhledávati sobě přední místo,
nehádejme se o přednost a důstojnost.
>Nechtěl ani očí svých k nebi pozvednoutic. Hanbil se za
své hříchy, bál se nebe, před nímž byl zhřešil — ostýchal se místa
svatého v chrámu. Ano, místem svatým, důstojným, velebným je
chrám. Když uvážíme, mnoho-li tisíců prosebníků zde modlitby své
vylévali, mnoho-li slzí zde vyřinulo, mnoho-li srdcísklíčených zde
úlevy došlo, když uvážíme, že v chrámě jsou na blízku velebnosti
boží, že stojíme zde před trůnem jeho, tu jest nám, jakobychom
slyšeli slova z pouště Horeb — »Nepřibližuj se sem, zuj nejprvé
obuv 5 nohou svých nebo místo, na němž stojíš, svaté jest:.
(Máme se tu chovati uctivě) V hluboké pokoře a úctě trvá
křesťan v chrámu Páně jako před tváří Boha živého a jenom na—
dutý nevěrec aneb lhpstejný lenoch chová se v chrámu tak, jako
by byl v divadle. »Uctu domu božímu: volá brána chrámu —
člověčel obmyj své všední myšlení — zanech vše, co tě roztržitým
činí venku, napomíná nás kropenka u brány, vzhůru srdce, volaji
věže a táhlá okna domu božího a chceš—lijiných vytrhovati z po
božnosti aneb pohoršení dávati, zůstaň raději doma a nerouhej se
Bohu svému.
(Máme pokorně vyznati hříchy své ve zpovědi.) »Publikán
bil se v prsy svéc. Tím uznával, že jest hoden trestu božího, že
jen sebe a ne jiného z hříchu viní. Tak přistupuje do zpovědnice
křesťan — on vidí jenom své hříchy, svou vinu, žaluje jenom na
sebe, lituje z plného srdce poklesků svých, nevymlouvá se, ne
omlouvá hříchy své, nesvádí je na jiné. »Má vina — má největší
vina: mluví srdce jeho.
»Bože, buď milostiv mně hříšnémm — to byla celá modlitba
pokorného publikána — hle on mluví s Bohem a nikoli sám s sebou,
jako íariseus; mluví s Bohem a ne s lidmi, jako mnozí v chrámu
do rozmlouvání se pouštějí, zapomínajíce, kde jsou.
nBože, bud' milostiv mně hříšnému: — jako by říci chtěl:
>Nevcházej se mnou ó Pane v soud, nebo před tváří tvou žádný
nebude nalezen spravedliv. Nežádám spravedlnosti, jenom o milost
prosím, nebo nemohu se žádnými dobrými skutky honositi,
jsem veliký hříšník — ale od této chvíle chci se polepšiti, z ce
lého srdce hříchů svých litovati a nikdy více nezhřešitia. A hle
— pokorná tato modlitba získala mu vyslyšení a milost —- on
sstoupil ospravedlněn a hříchů zbaven do domu svého-. Zde máme,
nejmilejší, tu nutnou podmínku, pod kterou Bůh hotov jest od
pustiti nám hříchy naše -—jest to pokora, lítost, kajicnost. »Bože,
buď milostiv mně hříšnémuc budiž voláním naším, vycházejícím
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ze srdce pokorného a Bůh, který pokorným dává milost svou,
vyslyší volání toto.
(Varujme se pýchy.) Nuže, budiž nám tedy chvástavá pýcha
fariseova v evangeliu dnešním výstrahou, kajicná pokora publikána
pak příkladem následování hodným! Fariseus byl hrdý aniž to
věděl, nebo kdyby byl svou hrdost znal, nebyl by se za sprave
dlivého vydával. Hrdost a spravedlnost tak málo se srovnávají
jako tma a světlo, nemůže člověk zároveň býti pyšný a spra
vedlivý.
(Uznejme svou hříšnost)Fariseus měl se za spravedlivého, že
žádných hrubých nepravosti se nedopustil, ale na své mnohem
větší chyby nepomyslil. Ach, že až posud takových lldl mnoho jest.
Znají než své zevnitřní jednání a když žádných hrubých poklesků,
které zákon světský žalářem trestá se nedopustili, za ctnostné se
mají nevědouce, že Bůh žádá od nás mnohem více— totiž čisté,
ctnostné, pokorné 'srdce.
F ariseus měl se za spravedlivého, že neshledal na sobě těch
poklesků, které viděl na jiných — tak se posud těší mnohý, že
jsou ještě horší lidé na světě než jest on, jako by již proto bílým
byl, když není tak černým jako mouřenín! Metl před cizími dveřmi
a zapomněl na své—viděl mrvu voku cizím, břevna v oku vlast
ním ale nepozoroval.
Fariseus pýchou zaslepený pokání nečinil a proto od Boha
zavržen byl.
(Následujme pokory publikána.) Než jakou protivou utěšenou
jest v evangeliu dnešním pokora publikána. On byl hříšník, za
hříšníka se pokládal, srdcem skroušeným vinu svou vyznal. Ani
slovo výmluvy — jen slovo lítosti vycházelo z úst a ze srdce jeho.
Nepřetvařoval se, chtěje pouze v pohledu, tváři, postavě pokorným
býti, on skutečně byl tím, čím se zdál, pokorným. Málo mluvil,
ale tím více v srdci cítil, nebo pravá lítost nezáleží ve slovích,
tím méně v mnoha slovích. Nedíval se na jiné, nýbrž pouze na
sebe. V duchu pokory a kajicnosti modlil se muž ten a proto
vstoupila modlitba jeho jako dým vonný, pronikla nebesa a došla
vyslyšení — pokorný, ponížený muž ten byl povýšen, kdežto po
výšený, hrdý fariseus byl ponížen.
Učme se tedy z tohoto příběhu pravé křesťanské pokoře,
jestliže ji si zamilujeme, stane se nám matkou ušlechtilých ctností,
především ale bohumilé kajicnosti, která získá nám hojné milosti
boží. A Bůh, který se pyšným protiví, pokorným ale milost svou
dává, povýší nás svou milostí, my odejdeme jednou ze života to
hoto, abychom z nízkosti své povýšeni byli k slávě a důstojnosti
dědiců království božího na věčnosti, které Kristus Pán poníživ
a pokořiv sebe v podobu lidskou povýší a oslaví v církvi své
vítězné na nebesích.

Amen.

+ František Ekerl.
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Neděle jedenáctá po sv. Duchu.
Správné užívání jazyka.
O hluchoněmém, drazí v Kristu, jenž od Pána Ježíše byl
uzdraven, praví dnešní evangelium s důrazem, že po svém uzdra
vení mluvil právě. A takové svědectví kéž by platilo každému
věřícímu, každému i z nás. Přátelé drazí, musíme toho dbáti, aby
chom vždy právě mluvili, t. -j. abychom dobře užívali -daru řeči.
K tomu též pobádá nás přirozené právo jazyka a o tom dnes
uvažujme pro své poučení.

Pojednání.
1. ]azyk jest úd tělesný, velmi měkký a jemný, nemá tvrdých
kostí, ani silných vláken, jest docela rozdílný od rukou a jiných
údů. Tato jemnost jazyka má nás vésti k tomu, abychom vždy
mluvili s klidem, mirností a jistou jemností.
Jak důležito je to pro zbožný křesťanský život i pro denní
obcování s lidmi! Klidná, mírná slova dosáhnou mnohem snáze
a dříve svého účelu než slova příkrá a drsná. Vždy potvrzuje se
výrok písma sv. (kn. přísloví 15, l): »Mírná odpověď tiší hněv,
avšak tvrdá řeč budí zlostc. Hlel Hodíme-li tvrdým kamenem
prudce do tvrdého opět, zavzní rána a kámen se rozbije nebo
prudce odrazí. Ale hodíme-li jím na jemnou měkkou vlnu, sotva
uslyšíme dopadnutí a kámen se nerozbije ani neodrazí. Podobně
je to s naší řečí. Mluví-li někdo ve velkém rozrušení na jiného,
tento odpoví stejně podrážděné a hádka je hotova; zůstane-li však
člověk kliden a mírný k řeči rozhněvaného, brzo ho uklidní, za
hanbí jeho hněv a spor nepovstane. Dobré slovo najde si dobré
místo. To měli by míti na paměti obzvláště ti, kdož svou povahou
jsou náchylní ke hněvu, měli by tak se ovládati, aby nikdy slovo
hrubé nevyšlo z úst jejich.
2. jazyk jest úd teplý, na něm studené věci se ohřejí, led
rozpustí. A tato vlastnost jazyka nás pobádá, abychom jazyka
svého užívali podle pravidel křesťanské lásky, ke chvále boží a
k dobru bližního.
]azyk má nám sloužiti ke chvále boží, t. i. máme věrně a
svědomitě ho užívati k modlitbě a zbožnému zpěvu. Kdo miluje
\Boha musí ho též modlitbou ctíti. Dítě, jež miluje své rodiče,
s nimi vše sdílí; i my, milujeme-li Boha, rádi s ním mluvíme, sdí
líme s ním všechno, co nás zajímá, přednášíme mu své tužby a
prosby, jedním slovem modlíme se, a modlitba je potřebou našeho
Bohu oddaného srdce. Proto, drazív Kristu, modleme se vroucně
k Bohu a pějme mu chvály; kdo pak zvlažněl v modlitbě, obnov
dobrá předsevzetí a začni rozmlouvati v důvěrné modlitbě s Bohem
svým. — Dále náš jazyk má osvědčovati lásku k bližnímu a ne ji po—
rušovati; nemá mluviti, co jiné zarmucuje, co bližnímu škodí na
dobrém jménu, co bližního hněvá. Nemáme mluviti, co jiné zarmu
cuje a máme se vystříhati řečí kousavýcb, posměšných poznámek.
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Náš jazyk nemá nikdy bez důležité příčiny mluviti to, co bliž
nímu škodí na cti a dobrém jménu. »Dobré jméno lepší jest než
bohatstvíc, dí Písmo sv. (Přísl. 22, 1.) Bolí nás, slyšíme-li, že někdo
napadl naši čest ; asami jiným bychom dělali takový bolPOvšem,
jsou li důležité příčiny, smíme mluviti o chybách svých bližních.
Jinak však mluvme raději více o dobrých vlastnostech a skutcích
jiných, než o jejich chybách. — Konečně nemáme mluviti, co dává
bližnímu pohoršení a přivádí ho ke hříchu. Jestliže nesmíme ško
diti zdraví a životu tělesnému svých bližních, tím méně smíme je
olupovati o statek nejdražší, milost boží a spásu duše. A kolik
jazyků, moji drazí, nezachovává lásku křesťanskou, kolik jich mluví
proti Bohu, kolik uráží bližního, kolik nevěreckými nebo nesluš—
nými řečmi přivádí bližního ke hříchu!
3. Jazyk má každý člověk jen jeden. Máme sice dvě uši a
dvě oči, dvě ruce a dvě nohy, ale jediný jazyk; to — podle sv.
Basilia — má nám připomínati, že máme málo mluviti. Těžko
jest dáti pravidla mluvení určitá a pro všechny. Člověk žijící ve
světě nemůže jistě zachovávati mlčení jako přísní řeholníci trapistů
nebo kartusiánů, člověk ve světě musí a jest povinen mluviti
nejen nutné, nýbrž i musi bráti účast na rozmluvách v rodině, na
zábavách, ve společnosti; mlčení bylo by zde mnohdy nemístné,
snad někdy i proti lásce blíženské. Avšak, drazí \! Kristu, mezi
příjemnou a rozumnou rozmluvou a neužitečným mluvením jest
veliký rozdíl. Mnohomluvnost bývá často obtížnou bližnímu a ne
jednou má v zápětí hřích pomluvy i jiné poklesky.
Drazí v Kristu! Hle, jak již přirozené vlastnosti jazyka nás
pobádají, abychom mluvili správně. Pohlédneme-li do své minu
losti, nalezneme všichni nějakou nepravidelnost ve své mluvě, buď
mluvili“jsme mnoho a často snad hříšně nebo hřešili jsme svou
přílišnou nesdílností nebo slovy nelaskavými proti bližnímu Uvažme
dnes své chování, litujme svých chyb spáchaných a učlňme si
určitá předsevzetí, jak chceme a musíme jazyka ode dnes užívati,
abychom ho užívali podle úmyslu božího, abychom mluvili právě
na zemi a zasloužili si tě radosti, abychom Boha chváliti směli
v nebi na věky. Amen.

Podle Bremscheida upravil dr. Jar. Čz'lza'k

Neděle jedenáctá po sv. Duchu.
Proč se často zlým dobře vede?>
>Dobře všecky věci učinil.<
(Mar. 7, 37.)

Když lidé viděli, jak Pán ježíš zázračně hluchoněmého uzdravil,
radovali se srdečně a volali: »Dobře všecky věci učinil.<
Těmito slovy vyslovili tito lidé — a snad ani na to ne
myslili — velmi důležitou pravdu naší sv. víry, která nás učí,
že Bůh ve své neskonalé moudrosti, lásce, dobrotě a všemo
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houcnosti všecky věci dobře řídí a spravuje. Když však na svět
hledíme, jaký jest, když se poohlížíme po lidech, našich bližních,
zdá se nám, to neb ono, že by byl mohl Bůh lépe učiniti. Jak
často napadá nás myšlenka — abych jen jeden příklad uvedl —
že bezbožným, zlým lidem se dobře daří, že žijí v nadbytku, že
si mohou vše zaopatřiti, po čem srdce jejich touží. A tu se
mnohým zdá, že to odporuje moudrosti, dobrotě a spravedlnosti.
Ale to je jenom zdání, o tom se přesvědčíte, když se mnou
dnes uvážíte, proč se často zlým dobře vede.

Pojednání.
1. Kdo si do této zmíněné nespravedlnosti stěžují, mají vinu
hledati ne vždy mimo sebe, nýbrž v sobě samých.
Ano, ti, kteří si stěžují, že zlí lidé jsou ve cti a vážnosti,
ve štěstí a blahobytu a že své moci vydatně ke zlému zneužívají,
ti jsou sami nezřídka nejbližším podnětem toho.
Kdysi tito zlí lidé nebyli ani velicí ani vážení ani zámožní;
byli snad chudí, nízcí, skoro jako nully. Ale zlí byli již tehdy.
]ako vypravuje Spasitel o nespravedlivém soudci, který se
Boha ani lidí nebál, tak byli i oni bez bázně boží, všem haneb
nostem a obavnostem oddáni. Pro dobré by bývalo milosrdné,
spravedlivé, moudré nepodporovati je v jejich slavnostech, nýbrž
spíše jim brániti. Bylo by to bývalo milosrdné pro ještě tehdy
malé nezbedy; neboť jest skutkem duchovního milosrdenství
chybující napravovati nebo když se nedají poučiti, trestati je.
Bylo by to bývalo spravedlivé zvláště pro ty, kterým Bůh ně
jakou moc propůjčil; nebot nepropůjčil jim tuto moc, aby vše
nechali běžeti, zlé podporovali, nýbrž aby zlé zastrašili a něškod
nými učinili. Bylo by to bývalo moudré: nebot moudré jest od
zlého stromu neočekávati žádné dobré, nýbrž jen zlé ovoce a proto
včas se postarati, aby taký zlý strom do výše a síly nepřišel.
Ale ani milosrdenství ani spravedlnost ani moudrost dobré
lidi nevedla, nýbrž dobří podporovali zlé v jejich vzrůstu, po—
máhali jim svým hlasováním, že byli zvoleni, že se k moci
dostali. Ký div, že potom tito zlí lidé právě, poněvadž jsou zlí,
na útraty a ke škodě dobrých se pozdvihují a obohacují? že
masná sousta a naplněné pokladny pro sebe zabírají? že celé
krajiny vyssávají? že zlé plány své provádějí?
]e snad Bůh vinen, že tolik zlého působí? Jest to vůle boží,
aby svět byl takto spravován?
První příčinu štěstí zlých necht dobří hledají v sobě samých,
že zlým k jejich blahobytu a moci pomáhali.
2. Zlí mají často štěstí v pozemském blahobytu, poněvadž
jsou sami strůjci tohoto blahobytu. Podnikají vše, by pozemských,
časných statků nabyli. Co však člověk hlavně hledá a oč se
hlavně snaží a usiluje, to také často bývá jeho údělem. Proto
také větší pozemské bohatství a blahobyt u takových lidí.
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Pozorujte jen také lidi, jak si počínají. Vezměte třeba malé
dítě takových rodičů, dívejte se trochu na ně, i táži se: Nemá
taký člověk zbohatnouti? když po celý život nic jiného nevyhle
dává než mamon. Plahočí se ve dne v noci, přikládá haléř k ha
léři, korunu ke koruně. Sám si ničeho nedopřeje a skládá vše
na jednu hromádku. Tato hromádka jest jeho štěstí, tento matnou
jest jeho modla, a té obětuje vše. Aby hromádku rozmnožil,
kapsu naplnil, činí vše, nasazuje klid a spánek i zdraví, jen když
zisk z toho kouká. To jest celé jeho přání, jeho blaženost, to
jediná jeho touha: Nemusí—litaký člověk zbohatnouti?
Tací lidé vyvíjejí velikou činnost, čekají na vhodný čas ná—
kupu a prodeje, použíVají zákona a moci ke svému prospěchu,
jsou spořiví, jsou ochotni při obsluze zákazníků. Když pak zbo
hatnou, v penězích se topí, hodnostmi a vyznamenáním se honosí,
zdaž je rozmnožení jejich bohatství, vlivu a moci zázrak? Nemusel
by Bůh konati největší zázraky, by překazil jejich povýšení? Kam
by svět přišel, kdyby zlým jen zle se vésti mělo?
3. A jakých prostředků k svému povýšení užívají? Ne vždy
dobrých a dovolených, nýbrž dobrých i zlých i nejhorších, jen
když cíle svého dojdou. Zdali je to spravedlivé či nespravedlivé,
zda jsou cesty přímé či křivé, na to se netáží; zdali bližního
ožebračí, o to se nestarají; vše jim musí pomáhati, lest, podvod,
lichva, jakákoli nespravedlnost. Nemusí-li taký člověk zbohat
nouti? Kdo však chce takým způsobem bobatnouti? Který řádný
křesťan chtěl by takovou cestou k bohatství dojíti? Který řádný
křesťan bude však takovému mamonáři a lichváři jeho domnělé
štěstí záviděti? [ nejchudší bude si ve své chudobě blahořečiti,
když se dívá na blahobyt takového člověka. Nemá časných
statků, ale má přece mnoho, dobré svědomí, a to je větší bo
hatství než všechny statky světa. jak to vypadá ve svědomí tako
vého podvodníka? jak se mu konečně vede? asto již zde na
zemi stihne ho ruka spravedlnosti; jak jim teprve bude před
soudnou stolicí boží? \
4. Ale proč to vše Bůh dopouští? Ovšem, Bůh by mohl zlé
do nesmírného neštěstí uvrhnouti, obyčejně však je nechává ze
života a štěstí se radovati. Ale tím chce je jenom od zlého od
vrátiti a k dobrému přiměti, nikdy však je nechce tím ke zlému
povzbuzovati.
Kdyby Bůh byl jenom spravedlivý, byl by dal neplodný
flkový strom ihned pokáceti a do ohně vrhnouti. Poněvadž však
jest také dobrotivý a milosrdný, čeká, zdali soucitný nějaký za
hradník, soucitná duše nepřimluví se za neplodný strom a v oče
kávání také přímluvy čeká také ještě s trestem.
I Augustin byl své doby také takový zlý strom. Ale Bůh ho
nechal na živu. Proč? Monika, jeho svatá matka, vyprosila mu
svou modlitbou,řže ho Bůh ušetřil a zachoval. A podobně Maří
Magdalena byla bříšnicí. A přece jak oba se obrátili a k veliké
svatosti došli, Augustin a Magdalena, kteří hluboce klesli. To
předvídal Bůh; proto jim ponechal život a štěstí. Kolik lidí žije
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i mezi námi, kteří špatně začali. ale dobře skončí. Na to čeká
Bůh a na naši přímluvu za nešfastníky; proto jich šetří.
Ovšem, nás jejich věčná spása nic nestála. My jsme pro ně
nebe neopustili, my jsme pro ně krví se nepotili, my jsme se pro
ně nedali ukřižovati. Ale vše to učinil jednorozený Syn boží —
a to pro ony duše. Na tuto cenu jejich záchrany stále se dívá,
kdykoli těžké hříchy těchto lidí ho opět a opět ku pomstě
vybízejí.
.
A právě tak živě stojí před cčima jeho hrozné pekelné trá
pení; proto čeká stále, zdali se nepolepší.
5. Jiná příčina, proč se zlým dobře vede. jest ta, že Bůh
chce u nich odměniti dobré, které vykonali. Zcela zlý jest jen
ďábel, na něm není nic dobrého. Ale člověk není obyčejně tak
úplně zkažený, aby se na něm ta neb ona dobrá stránka nena
lezla, aby přece něco dobrého nevykonal. 1 nejhorší člověk má
tu a tam světlé okamžiky, kde se jeho lepší mysl uprostřed ha—
nebností propracuje, lidštěji smýšlí, rozumněji jedná a dobré činí.
Jeden se nemodlí, nenavštěvuje chrám Páně, znesvěcuje den svá—
teční; ale přece prozrazuje přirozený cit povinnosti a vykonává
povinnosti stavu svého věrně. Jiný jest oddán nečistotě a smysl
nosti; ale má soucit s chudým a dává hojně almužnu. A tak
skutečně není žádný tak zlý, aby nic dobrého nikdy byl ne
vykonaL

Každý dobrý skutek musí přinésti dobré ovoce. Toto dobré
ovoce je u nich pozemské, časné štěstí. Na věčnosti je Bůh ne
může odmčniti, nýbrž musí je. z věčné blaženosti pro jejich zlé
skutky vyloučiti; proto je odměňuje již zde na zemi a poněvadž
jest Bůh, odměňuje to skrovné dobré, co zde vykonali, velko
myslně. Proto tak často podivuhodné štěstí, které na zlomysl—
níku spočívá, které podniky jeho doprovází. Bůh již takovým
splácí vše zde na zemí, jako pravil Kristus Pán již o fariseích,
že odměnu svou již obdrželi.
To nepomyslí desátý, a poněvadž to neuváží, často se mu
to neb ono nesprávným býti zdá. Když však uvážíme, že jest
to jen odplata za dobré, které vykonali, že pak po smrti bude
údělem jejich věčnost plná utrpení, kdo by jim štěstí jejich zá
viděl? kdo by jim nepřál?
Nejlepší poučení o tom dal nám Pán Ježíš v podobenství
o bohatci a Lazarovi. Jaká protiva mezi nimi! Lazar chudý,
boháč má všeho dostatek; Lazar v badrech, bohatec v purpuru,
Lazar ode všech opuštěn, v chudobě a nemoci sám, bohatec
obklopen služebníky a hodovníky. Při tom Lazar nábožný, trpě
livý, pokorný — bohatec nevěřící, pyšný, lakomý. Jak se může
spravedlivý Bůh na to dívati, že Lazar leží před dveřmi bohatce
a ani drobty nedostane, které upadnou se stolu bohatce? Ale
sečkejte jen; brzy se to obrátí. Oba musí umříti. Jak snadná byla
smrt pro Lazara! Duši .jeho odnášejí andělé do nebe. Ale i bohatec
musí zemříti. Hrozná smrt! Všechno musí opustiti, nic sebou
nemůže vzíti než své hříchy. Věčné trápení jest nyní jeho údělem.
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Ani krapet vody nemá, aby uhasil nesmírnou žízeň. Vizte, jak
Bůh odplácí. Nikdo této odplatě neujde. I nevěřící bude museti
jednou věřiti, když odplatu svou uslyší z úst toho, kterému se
zde na světě rouhal, kterého zapíral a tak těžce urazil.
Tak jsme poznali některé příčiny, proč se zlým dobře vede.
Štěstí jejich musí srdce naše spíše bázní a soucitem naplniti než
závistí a nepřízní. Pro svůj vlastní život nalézáme v tom však
velikou útěchu. Neboť když jest Bůh tak velkomyslny' vůči svým
nepřátelům, jak štědrý teprv bude ke svým věrným ctitelům.
přátelům a dítkáml A když Bohu na tom tak záleží, aby ani
žádný bezbožec nezahynul, nýbrž aby všichni ještě spasení byli,
jak teprve bude mu záležeti na tom, aby dobří štěstím zlých se
nedali másti, nýbrž dobrými zůstali a věčně blaženi byli. Nepo
chybujeme proto nikdy o dobrotivosti a moudrosti boží, když
vidíme štěstí zlých. Bůh všecky věci dobře činí. I s námi nejlépe
smýšlí a vše k našemu prospěchu učiní. Amen.
jan, Ne). 703. Holý.

Neděle dvanáctá po sv. Duchu.
Kdo jest bližní ajak ho milovati.
Jistý zákona učitel otázal se Pána ]ežíše, co má činiti, aby
dosáhl živora věčného. A božský Mistr poukázal jej na slova
Písma sv.: Miluj svého Boha, miluj svého bližního. Zákona učitel
nejsa tím spokojen tázal se dále Pána ]ežíše, co znamená slovo
bližní; kdo jest můj bližní? A'tu Pán Ježíš mu odpověděl ne
přímo, vypravoval podobenství o milosrdném samarita'nu.
Clověk jeden jda z jerusalema do jericba na cestě upadl
mezi lotry, kteří ho oloupili o_všechno, zranili a polomrtvého
nechali ležeti u cesty. Sel tudy kněz, šel levit, ale žádný z nich
mu neposkytl pomoci, poněvadž zraněný byl z jiného tábora.
Ubíral se touže cestou samaritán, a ten spatřiv “člověka zraně
ného a potřebujícíbo pomoci, nehleděl na to, jakého jest nábo
ženství, jaké národnosti, nevzpomínal, že národ jeho žije v ne
přátelství se židy, ale smiloval se nad člověkem trpícím.
jdi a čiň podobně! praví na to Kristus Pán. Tak jednati má,
kdo chce zachovati přikázání a býti spasen. Tudíž, drazí v Kristu,
každý člověk jest náš bližní, když potřebuje naší pomoci, tak
učí Pán ježíš.
Před příchodem Vykupitelovým mezi národy byla trvalá
nepřátelství. Milovali se rodiče, přátelé, spoluobčané, ale mimo
rodinný kruh, mimo národní kmen každý člověk byl považován
za nepřítele a jako takový bylo dovoleno, ano povinností, nená
viděti ho. Stejně židé připoutání k idei své národnosti, fanatický
téměř nenáviděli všechny neobřezané; Ježíš Kristus prolomil tyto
hradby mezi národy, zničil úzké meze, které lidský egoismus
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položil lásce bratrské, a prohlásil bratrství všech stanově: Jediný
jest otec vás všech, a vy všichni vzájemně jste bratří v Bohu;
všichni jste bratři (Mat. 23., 8.) Tak Nový Zákon lásky rušil
nenávist pocházející z různosti “řeči, různého náboženství, civili
sace, různosti národnosti; před křesťanem jest trpící bratr, at
žid nebo katolík, inteligent nebo analfabet, Čech, běloch nebo
indián. Ragy lidské nejvzdělanější, 'národové nejslavnější svými
dějinami, svou kulturou, svou industrii, sklánějí se před velikou
postavou Krista k nejnuznějším kmenům Afriky a Ameriky —
všichni bratři jstel
]iné ještě bylo před Pánem Ježíšem omezení zákona lásky:
Milovati budeš svého přítele, ale můžeš nenáviděti svého ne—
přítele. Ježíš zrušil toto omezení a prohlásil: Milujte i své ne
přátele, dobře čiňte těm, kteří vás pronásledují a vám na cti
utrhají. (Mat. 5, 44.) — Křestanu není dovolena pomsta, nenávist ;
evangelium Kristovo buduje nádherný pomník lásky všeobecné,
která nerozeznávajíc mezi spoluobčanem a cizincem, mezi pánem
a služebníkem, mezi přítelem a nepřítelem, v každém člověku
vidí bratra v Pánu: vy všichni bratři jstel
Tato láska křesťanská pohnula sv. Vincence, aby pomáhal
nejbídnější a nejnižší třídě lidu v Paříži. Ona přiměla sv. Petra
Clavera, aby se stal služebníkem ubohých černošských otroků
v Karthagu; ona způsobila, že sv. Kateřina z Janova, bohatá
a vznešená to paní, uzavřela se do nemocnice, aby služby své
věnovala trpícím bratřím a sestrám bez rozdílu stavu, pohlaví,
národnosti a náboženství. Všichni jsme bližní, všichni bratři, proto
všichni čiňme jako samaritán.
Zákon lásky křesťanské vztahuje se tedy na všechny lidi,
ale týž zákon nás také učí, jak máme lásku k bližnímu proje
vovati. A tu na prvém místě láska velí, abychom radovali se
ze štěstí svého bližního a rmoutili se z jeho neštěstí, podle krás—
ných slov apoštolových: radujte se s radujícími se, plačte
s plačícími.
To však jest jen první stupínek, láska musí -se též ukázati
skutkem v potřebě bližního. A tomu učí nás dnešní podoben
ství: Sli Cestou kolem ubohého zraněného kněz a levit, snad
v srdci svém ho litovali, a pouze samaritán ho pozdvihl, vymyl
a obvázal jeho rányl My máme činiti podobně, tedy v neštěstí
bližnímu pomáhati. ježíš Kristus ukázal nám celou řadu lidské
bídy, kdy máme pomáhati: dávati lačným jísti, žíznícím píti, nahé
odívati, popřáti přístřeší těm, kteří ho postrádají, navštěvovati
nemocné. Kromě těchto běd tělesných jsou potřeby duchovní,
mimo bolesti tělesné jsou boly duševní; i zde jest otevřené pole
milosrdným skutkům, skutkům lásky křesťanské; tolik slzí bolu
sbírati, nevědomé poučovati, zarmoucené těšiti, utiskované hájiti.
Láska křesťanská, tak veliká ve svém předmětu, jest nemenší ve
svém Obsahu, jí nevymyká se žádná nehoda, pro každou bídu
a neštěstí hledá i nalézá. posily.
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Miluj Boha, miluj bližního, a budeš živ! odpověděl Spasitel
náš učiteli zákona. Lásku pak osvědčuj skutky milosrdenství |
A popisuje poslední soud uvádí Kristus Pán slova rozsudku:
Pojdte, požehnaní Otce mého. Měl jsem hlad a dali jste mi píti.
Cokoli jste učinili svým bratřím, mně jste učinili. (Mat. 25, 35.)
Duchaplně poznamenává k tomu sv. Jan z Kříže, že Pán Ježíš
v ten den soudu, který rozhodne o našem věčném osudu, nečiní
zmínky o bičování těla, o pobožnostech a modlitbách; ne že by
mu nebyly milé neb nebyly hodny odměny, nýbrž proto, že bez
lásky křesťanské Bůh málo dbá na všechny ostatní ctnosti.
Drazí v Kristu! hleďme tudíž všichni plniti přikázání lásky,
budme si vzájemně milosrdnými samaritány, abychom si zaslou
žili v den posledního soudu slyšeti od Pána Ježíše: Pojďte pože
hnaní Otce mého, a vládněte královstvím, připraveným vám od
ustanovení světa. Amen.
_
(Podle Michelini upravil dr. 701. Cilmi)

Neděle dvanáctá po sv. Duchu.
»Blahoslavené oči. . .:

Domníváme se, že ti byli blaženější, kteří Pána našeho viděli
v těle lidském a slyšeli jeho sladkou řeč. Kristus Pán nazývá je
blahoslavenými sice, ale my rovněž blahoslavenými jsme, když slovo
boží slyšíme a ostříhéme. Stejný užitek héřeme, jestli jsme dbali
slova božího, jako na př. když slyšíme je z úst Páně. Když žena
jedna blahoslavila život, který nosil Pána a prsy, které požíval,
řekl Pán ]ežíš: )Blahoslaveni jsou, kdož slyší slovo boží a ostříhají
je:. Proč to praví Pán? O tom dnes budeme rozjímati.

Pojednání.
Proč nazýval je blahoslavenými? Proto, že viděli vyplněno
očima, co jiní před vtělením Syna božího věřili toliko srdcem. Vi
děli ono »Světlo ze Světla, pravého Boha z pravého Boha:. Viděli
stále před sebou toho, o němž na ]ordáně hlas s nebe pravil:
»Tentoť je můj milý Sync. Viděli toho, o němž Tomáš přesvědčivší
se zvolal po vzkříšení: Pán můj a Bůh můj.Viděli toho,o němž
svatý Pavel psal: »Kristus, jenž je nade vše, Bůh požehnaný na
věky-. Proto nazývá je blahoslavené, že toho toužebně očekáva
ného konečně spatřili, jenž na tu otázku Kaifášovu: zapříšáhám
tě skrz Boha živého, abys nám pověděl, jsi-li Syn boží, a tu Kristus
Pán o sobě praví: já jsem. Blahoslaveni byli, nebo viděli skutky
jeho: jedli ten zázračně rozmnožený chléb, viděli, jak ke slovu .
jeho bouře se tiší jako dítě u prsu matky, poznali, jak k slovu
jeho ďáblové se vymítají, jak nemocní se uzdravují, ano i mrtví
vstali z mrtvých. jak blahoslaví se člověk, jenž viděl, co jiní ne
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viděli. Proto blahoslaví Pán učedníky a věřícísvé, všakk tomu blaho
slavenství v téže kapitole X. u sv. Lukáše připojena je výstraha pro
nás všechny.
Králové přišli viděti. co vy vidíte: nebo královna ze Sáby
přišla do Jerusalema ve dny Salomouna krále, aby slyšela řeč jeho,
jako muže Bohem osvíceného; však o sobě pravil Pán: více než
Salomoun tuto — ukazuje na sebe. Proto na soudu božím krá
lovna ze Sáby odsoudí ty, kdož slyšeli o Ježíši a nevážili si slova
jeho: »Královna ze Sáby odsoudí pokolení toto, nebo přišla, aby
slyšela Salomounac — však mnohá duše nedbá toho radostného
poselství Ježíše Krista, nedbá pokání, nedbá'svátostí, nedbá po
vinností, tak jako by Ježíš nikdy se nevtělil, nikdy za nás netrpěl
a nás nikdy nebyl spasil.
Jaký odpor doznává pravda boží v srdci lidském! Prudký lék
a trpký spíše “spolkne nemocný než pravdu boží člověk bloudící.
Když Jonáš kráčel po ulicích ninivetských a kázal pokání
40 dní, konali ninivetští pokání ke slovu Jonáše, když viděli jej
a slyšeli. Kristus Pán toho používá o sobě a praví, že ninivetští
na soudu božím odsoudí pokolení souvěké s Pánem Ježíšem, proto,
,že ninivetští dali se pohnoutí kázáním Jonášovým, kdežto ono po
kolení smáío se slovům Páně, ano posmívalo se ještě pod křížem,
ukřívujíce hlav svých. Církev sv. káže jménem Kristovým svaté
pokání. Kdo ji uslyší? Kdo jí pohrdne ? Co pravil o tom Kristus
Pán? Znáte slova: kdo mne slyší . . . Veliké jest blahoslavenství
slyšeti a poznati radostné poselství o Ježíši Kristu, ale slyšeti a
nevěřiti, slyšetí a odpírati, to jest veliké neštěstí. Vezměte zase
jen slova Páně: v Korozainu, vBethsaidě a Kafarnaumu tolikráte
Pán Ježíš mluvil & chodil, že Kaíarnaum nazváno »městem jeh0c.
A přece to milé jeho město slyšelo od něho »běda tobě, Korozain
— běda tobě, Bethsaido (Luk. 20), nebo kdyby v TyruaSidonu
činění byli divové, kteří u vás činění jsou, dávno by v žíni a v po
peli sedíce, pokání činili. Avšak Tyru a Sidonu lehčeji bude na
soudu nežli vám.: Smysl je jasný. O Kafarnaum však praví: »A ty,
Kafarnaum, které jsi až do nebe zvýšeno, až do pekla budeš po
hříženo. Kdo vás slyšíš. . .: (Luk. 10.) Kafarnaum až do nebe zvýšeno,
nebo vtěleného Syna božího v ulicích a domech svých hostilo,
slyšelo, ale necelé poslouchalo. Tvá duše je to Kafarnaum, město
do nebe zvýšené, nebo hostí Ježíše Krista — každý z vás a z va
šich do srdce svého přijal Pána Ježíše a tak duše jeho nebi se
podobala, kde trůní Ježíš, však nezapomínej na přídavek, který
Pán Ježíš připojil.
Co z toho _ide? Jak blahoslavení byli korozainští, kafarnaumští,
tak blahoslavení jste, nebo co slyšeli oni i vy slyšíte a co viděli,
vy vidíte v plné podobě ve velebné Svátosti, kterou přijímáte.
Když Kristus Pán dí: Jsem s vámi po všecky dny až do skonání
světa, jako milosrdný Samaritán, vy se snad zeptáte: Kde jest,
abych padna klaněl se jemu? A když řeknu slovy katechismu:
\jest na oltáři v nejsvětější Svátosti, jak mnohý zůstane státi bez
pokleknutí před ním. Slyšel poselství, ale nepřijal. Blahoslaveným
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se mohl nazývati, ale není blahoslaveným: nechtěl vidět, slyšet,
věřit. Tak jako nám dává ten božský Samaritán pokrm lačným
na pouti do věčnosti, tak vymývá rány zasažené od všeho hnisu
a špíny, aby zase zmizely. Kolik jich chce si je dáti vymýti a
olejem milosti léčitiř
Samaritán veze raněného na svém soumaru. Božský Sama
ritán béře nás na svá bedra do své náruče, do svého srdce, ale
mnozí nemají dosti důvěry a lásky. Nechtějí se dáti jím nésti a
véstiaproto zůstávají v tak zuboženém stavu. Nám všem platí slova:
blahoslavení jste, však ne všichni budou věčně blahoslavení, neb
mnozí slyšeli a nevěřili a neuposlechli. Tak ani vy, duše drahé.
nejste všichni blahoslavení. Kristus Pán blahoslavil Matku 'Páně
netoliko, žev životě z Ducha sv. počala, ale že věřila radostnému
poselství. Tak mezi námi jest. Kristus Pán jako milosrdný Sama
ritán kráčí mezi námi, aby rány naše zahojil, naše bolesti zmírnil
a oleje nalil do našich ran. Přátelé, nebraňte milosrdnému ]ežíši
Samaritánu duší našich sv. milost vlíti do kajících duší. Nebraňte
— abyste byli blahoslavení. Amen.
Fr. Vaněček.

Narození Panny Marie.
Troji narozeniny.
Podává lan Nep. los. Holý O. Praem., farář v Holišovč.

:]akob zplodiljosefa, muže Marie, z níž
to se narodilležíš, jenž slove Kristus.<
Mat. 1, 16.

Řecký dějepisec Herodot vypravuje, že národové v Thracii
shromažďovali se kolem novorozeného dítěte, hořce plakaliaslzy
své mísili se slzami dítěte pro útrapy, které člověk v tomto slza'
vém údolí trpěti musí.
Dnes však radujme se, radujme se z narození Panny Marie.
Neboť tyto narozeniny byly počátkem bohatého požehnání, které
nám přinesla Panna Maria, ano byly počátkem veškerých milostí
a dobrodiní, které nám křesťanství vůbec přineslo. jest to tedy
významný den, den narození Panny Marie.
I v životě našem jsou rozličné významné dni. Ale ze všech
nejvýznamnější jsou tři dni, tři dni našeho trojího narození: jsou
to den, kdy jsme se narodili, kdy jsme byli pokřtěni a kdy ze—
mřeme. První narozeniny jsou pro tento pozemský, přirozený život;

druhé narozeniny jsou pro nadpřirozený život milosti; třetí den
mají býti jaksi naše narozeniny pro život nebeský.
Právě svátek narození Panny Marie nám poskytuje vítanou
příležitost o těchto trojích narozeninách ku svému duchovnímu
prospěchu krátce uvažovati.
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Pojednání.
I._

1. Každý rok slavíme významný den svých narozenin pro
časný život. Příbuzní naši nám v ten den blahopřejí.
Narodili jsme se. To je veliký dar, veliká milost, život jest
jeden z největších pozemských statků. Bůh ustanovil ve svém
' věčném úradě stvořiti nás, vše napřed ve své moudré a dobrotivé
Prozřetelnosti určil; určil zevrubně čas, místo, okolnosti, za kte
rých se naroditi máme; určil pro nás tělesné síly, tělesné zdraví,
duševní mohutnosti a vlohyv určité míře. Neboťizde platí slova
knihy moudrosti (11, 21): »Všechny věci u míře a počtu a u váze
spořádal jsic.
2. A k čemu jsem se narodil? K velikým, důležitým věcem;
a) Pro čas. Jsem narozen a ozdoben trojí krásnou korunou,
a) Jsem určen býti korunou viditelných tvorů. Mám přednosti
přede všemi ostatními tvory. Mám rozum, svobodnou vůliu dar
řeči. »Co jest člověk?.. . Slávou a ctí korunoval jsi ho:. (Zalm
8, 5, 6.)
19)Jsem určen býti pánem nad zemí. »Učiňmež člověka, . . . at
panuje . . . nade vší zemíc. (1. Mojžíš 1, 26.) I když hříchem toto

panství bylo porušeno, přece i nyní má člověk velikou moc nade
všemi tvory a ostatní tvorové slouží mu.
7) Jsem určen sloužiti Bohu. Ke cti a slávě boží jsem se na—
rodil, jsem sluhou božím a to je třetí koruna, kterou jsem ob
dařen. A právě službou boží mám si zasloužiti věčnou blaženost.
Neboť narodil jsem se k velikým, důležitým věcem nejen pro čas,
nýbrž i
b) pro věčnost. Mám se státi účastným věčné blaženosti. :Otče,
chci, aby. kde jsem já i oni, které jsi mi dal, se mnou byli:. (Jan
17, 24.) Mám v nebeské říši panovati. Podivuhodné to tajemství!
Mám jaksi s Bohem děliti se o jeho korunu a žezlo.
Nejsou-liž tedy mé narozeniny dnem největšího štěstí?
Vše, co jsmevden narozenin obdrželi, co má nám přispívati
k dosažení našeho štěstí, naší blaženosti na věčnosti. Všechno to,
všechny tělesné a duševní síly a dary máme dle možnosti vzdě
lávati a užívati jich k dobrým účelům dle vůle Páně. Jsou to
hřivny, které nesmíme zakopati jako lenivý služebník, nýbrž kte
rými máme lichvařitik dosažení věčných statků. Pán jednou bude
od nás přísný počet o tom žádati. Blaze nám, když jsme všeho
toho dobře užívali, budeme potom věčně žehnati dni svého na
rození, i když jsme na zemi zde chudí a nízcí byli. Běda však nám,
když jsme těchto darů a hřiven ke zlému, ke hříchu, k urážení
Boha zneužívali; a když jsme tak jako nevěrní sluhové z tohoto
světa odešli. Budeme proklínati pak po celou věčnost den svého
narození, i když život náš byl zde na světě stkvělý. At jsi třeba
po dlouhá léta ve svém okolí první úlohu hrál, at tě všichni chválili,
velebili, za nejšťastnějšího pokládali, přece si budeš přáti, abys
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světla světa nespatřil, když jsi v životě svém úmyslům božím ne—

odpovídal. Pohledněme proto dnes a v den svých narozenin do
srdce svého, zkoumejme, zdali jsme darůamilostí ke cti a chvále
boží a ku našemu spasení používali. Každý z nás najde, že jsme
tu často a vážně pochybili, každý z nás najde, co by napraviti měl.
A jak máme slaviti své narozeniny?
Děkuj Bohu za jeho lásku. Žebrák děkuje, když mu hodíš
halíř do klobouku.A tobě jaké dobrodiní Bůh prokázal. »Chvalte
Hospodina, nebot dobrý jest a na věky trvá milosrdenství jehOc,
(Zalm 106, l.)

'

_

, Vyhovuj úmyslům božím. K důležitým věcem jsi se narodil.
Umysly boží s tebou jsou nejlepší. A těchto úmyslů může Bůh
dosáhnouti jen tehdy, když jeho ruku přijímáme a svobodnou vůlí
jeho rozkazů a přikázání posloucháme.
Posvěcuj tento den! Jsou křesťané, kteří ani vážně o svých
narozeninách nepomýšlí, že jsou jejich narozeniny, že opět o rok
sestárli. Když budete míti své narozeniny, pomýšlejte na ně a slavte
je nikoli však světsky, nýbrž křesťansky, použijte jich ke svému
posvěcení a zdokonalení.
II.

Ale my katolíci slavíme slavněji než narozeniny své jmeniny,
den, v němž na křtu sv. v Kristu ]ežíši znovu zrození jsme. A to
právem. Neboť málo by nám prOspěl den narozenin, kdybychom
k životu věčnému nebyli znovuzrození, jak pravil Pán ]ežíš: :_Ne
narodil—li se kdo znova z vody a'Ducha sv., nemůže vejíti ,do krá
lovství božího<. (jan 3, S.) Skrze vodu a slovo boží byl-jsi ode
hříchu dědičného očistěn a posvěcen, obdržel jsi milost posvěcující,
kterou jsi byl duchovně znovu zrozen, synem božím a dědicem
věčného spasení učiněn; na křtu sv. stal jsi se milovaným synem
Boha Otce, bratrem Boha Syna a chrámem Ducha sv. Křest tě
učinil údem církve katolické, vtiskl ti nezrušitelné znamení kře
sťana. Křest tě učinil schopným pro nebe záslužné skutky konati.
Proto je tento nový, nadpřirozený život velice drahocenným stat
kem, kterého si máme velice vážiti, ano více nežli všech pozem

ských statků.
Sv. Ludvík IX., král francouzský (1-1270), byl v zámecké
kapli v Poissy pokřtěn a v dómě v Remeši za krále korunován.
Větší úctu prokazoval zámecké kapli nežli dómu v Remeši. Když.
se ho ptali na příčinu toho, odpověděl: »V kapli byl" jsem po—
křtěn a tím jsem se stal dítkem božím; v dómě v Remeši jsem
byl korunován a stal se králem Francie. Důstojnost dítka božího
jest větší než důstojnost královská. Neboť královská důstojnost
skončí smrtí, jako dítko boží dosáhnu však věčné blaženosti.
Takové důstojnosti nabyl jsi při svém znovuzrození a na pa
mátku toho obdržel jsi jméno některého svatého a proto nazýváme
tento významný den jmeninami. Ale když jsi obdržel nový nad
přirozený život, tak cenný, musíš se snažiti, abys jej neztratil nebo
v nebežpečí nevydával. Jak hledíš zachrániti přirozený život, když
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jest ohrožení Jak dovoláváš se lékařské pomoci, když jsi nemocen!
Jak ochotně užíváš trpkých léků nebo podrobuješ se bolestné ope
racil Neměli bychom alespoň tolik péče, bdělosti míti, když se
jedná o záchranu tak drahocenného nadpřirozeného života? Ne
měli bychom se především těžkého hříchu varovati, který nás při
pravuje o tento život? Proto nás napomíná Duch svatý v knize
Sirachově (21, 2d.): »Jako před tváří hada utíkej před hříchy,
pakli k nim přistoupíš,—přijmou tě. Zubové lvovi jsou zubové jeho,
zabíjíce duše lidskélc
\
Je-li nám nadpřirozený život duše milý a drahý, musíme se
snažiti posilovati jej. Tělesný život snažíme se nejen zachovati,
nýbrž i posilovati, abychom radostně práce své konati mohli. Proto
denně několikráte přijímáme pokrm, popřávámetělu nutný odpo
činek a příslušný spánek. Nemáme-liž i pro život nadpřirozený
podobně jednati? Neměli-liž bychom si leckdy popřáti nutný od
počinek, abychom mysl svou sebrali, do sebe šli a duchovně se

obnovili? Neměli bychom to alespoňvneděliakrátce každý večer
činiti? Jak nutná jest taková sebranost mysli pro nás zvláště za
našich dnův, když namáhavé práce stavu našeho skoro stále nás
vyčerpávají! Neměli bychom tento nadpřirozený život posilovati
pravidelnou, každodenní'modlitbou, posloucháním slova božího a
častějším sv. přijímáním? Jak mnozí, kteříotělesný život přílišnou
péči jeví, úplně zanedbávají tento nadpřirozený život duše své a
nechávají jej bez pokrmu a nápoje! Nemusí se potom obávati, že
konečně nebudou pro ně narozeniny pro život nebeský?
III.

Ano, to jsou naše třetí narozeniny, narozeniny pro život ne
beský. Narodíme se pro nebe, když zemřemevmilosti posvěcující.
U svatých byl den smrti obyčejně také den,který do nebe vstou
pili. Proto, když slaví církev svátek některého svatého, neslaví
obyčejně den, ve který se pro pozemský život narodil, ani den,
ve který nejslavnější skutek nebo zázrak učinil, nýbrž den jeho
smrti a nazývá tento den přímo narozeninami, dies natalis.
Má-li býti proto i pro tebe den úmrtí tvého také tvými na
rozeninami pro život nebeský, postarej se o to, abys umřel ve
stavu posvěcující milosti. To však ještě nepostačí. Chceš-li právě
v den úmrtí do nebe vstoupiti, musíš zemříti úplně prost i všeho
všedního hříchu .a prost všeliké viny časných trestů za hříchy.
Neboť zemřeme-li ve všedním hříchu a s vinou časných hříchů,
nenastanou narozeniny tvé pro život nebeský dříve, dokud jsi do
statečně v očistci se neočistil. To jest dobře odůvodněné učení
naší svaté víry.
Rozdílná a rozličná jsou narození zde na zemi, ale ještě větší
rozdíl bude při narozeninách pro život věčný. Dle svých prvních
narozenin ležel Lazar přede dveřmi boháče a žebral. Boháč na
proti tomu sedí u nádherné hostiny mezi svými přátely. Obráceně
bylo to po narozeninách pro nadpozemský život. Tu jest Lazar
v nebi a boháč prosí Abrahama, aby Lazar ponořil prst do vody
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a svlažil jeho žízeň. Představme si Lazara v tomto a onom životě,

postavme naproti němu boháčevtomto a onom životě, jak veliký
rozdíl mezi narozeninami! Otče Abrahame, jen kapku vody pro
tohoto boháče, který v tak veliké neštěstí upadl. Nikoli, zní od
pověd, pro tebe není ani kapka vody. A proč? >Přijal jsi dobré
věci v životě svémc. (Luk. 16, 25.) Dle tvých prvních narozenin
byl pro tebe dobrý život, po narozenáeh pro onen svět přišel
dobrý život na Lazara. Tvůj dobrý život a Lazarův bídný život
našly konce; avšak tvá nynější žízeň a Lazarovo věčné nasycení
nikdy konce nenaleznou.
Slyšíte tento veliký rozdíl v narozeninách, vznešení i nízcí?
Vznešení nic více necení než svůj vysoký rod; proč pak tak málo
cení znovuzrození ? Kdo narodil se ze vznešeného rodu, má tou
žiti po vznešenějším znovuzrození na onom světě. To jest nejdů
ležitější povinností vznešeného stavu. Byl-li kdo vznešeného rodu,
byl to zajisté Kristus Pán. A kdo se nemůže honositi lepším otcem
nebo matkou. A přece praví sv. Augustin, že druhé zrození při
vzkříšení bylo lepší než prvé narození. Při prvním narození byl
chud, opuštěn, bez přístřeší, smrtelný. Ale při svém narození pro
život nebeský jest slavný, nesmrtelný.
Vizte povinnosti vznešeného rodu, totiž ty: býti pokorným,
čistým a příkladným životem připraviti si ještě vznešenější naro
zení pro onen život. jinak běda tobě, boháči, s tvým vznešeným
rodem. Ale také blaze tobě, chudý Lazare, s tvým nízkým ro
dem. jestliže ti štěstí při prvním narození nepřálo, všecko se na—
hradí narozením pro onen svět.
Vidíte rozdíl narození pro onen svět, jest buď dobré nebo
špatné. Ale co nás největší útěchou naplňuje, jest ta okolnost,
že je v naší moci, aby bylo dobrým.
P0prvé se člověk narodí jako dítě svých rodičů. jsou-li chudí,
jest chud, jsou-li bohatí, je bohatý. Zdali jsme při prvních naro
zeninách chudí či bohatí, nízcí nebo vznešení, zdraví nebo ne
mocní, nezávisí na nás.
Ale s narozením pro život na onom světěmá se věc jináče.
Tu se člověk nerodí jako dítě svých rodičů, nýbrž jako dítě svých
skutků; jsou-li skutky dobré, narodí se na onom světě blažen,
jsou-li skutky zlé, narodí se pro celou věčnost neštasten. Poprvé
se rodíme totiž, jak Bůh chce; pro onen život můžeme se s boží
pomocí zroditi, jak chceme my. Při prvním narození nemůžeme
si ani otce ani matku voliti. Při posledním narození jest každý
synem své svobodné vůle. Kdo chce se jako kníže nebeské znovu—
zroditi, může to; kdo se chce jako obyčejný občan nebeský zro
diti, může to; kdo se chce zroditi jako zatracenec pekla, ovšem.
může i to. Když poprvé narození nepříznivě dopadlo, můžeme se
omluviti a s Davidem říci: Pán nás stvořil, nikoli my sami. Ale
tak tomu není při posledním narození. Bůh nám dal dostatečnou
milost, jsme tedy sami příčinou šťastného nebo nešťastného na
rození pro onen svět. Krátce: každý se pro onen svět narodí, jak
Rádce duchovní.
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sám chce, čili jak svatý Jan praví (1, 12): »Kolikž pak koli při
jali jej, dal jim moc syny božími býtic.
Ovšem takové, na našem spolupůsobení závisící znovuzrození
stojí námahu a bolesti, to jest jisté. Jsou to veliké bolesti při po
rodu, abychom vůli svou ode všech nezřízených žádostí vzdalo
vali, v bázni boží až do smrti žili. Ale právě naděje v znovuzro
zení zmírní všechny bolesti při porodu. ]e-li člověk k lepšímu
životu znovuzrozen, nemyslí již na námahu, kterou měl, by sebe
sama zapíral. Neboť všechny bolesti skončily, všechny trpké slzy
uschly radostí, že jsme šťastným znovuzrozením stali se účastnými
věčné blaženosti.
Komu tyto námahy a bolesti příliš těžkými se zdají, obrat
se k Panně, dnes narozené, a pros ji: Panenská Matko, pomáhej
mi! Narodila jsi se dnes více jako dcera božské milosti, než jako
dcera rodičů svých Jáchyma a Anny; nebot jsi se více pro Boha
než pro svět narodila. Pro Boha máme se pro věčné časy smrtí
svou znovu naroditi. Veliká dcero Nejvyššího! stůj při nás v tomto
smrtelném zápase, při tomto důležitém narození! Ano, odpovídá
Marie, chci vám přispěti při smrti, ale milujte mne napřed v ži
votě svém. Nuže, milujme Marii v životě svém a učiňme dnes
všichni dobré předsevzetí: Chci tak život svůj zaříditi, abych mohl
šťastně umříti, abych totiž umřel ve stavu posvěcující milosti. Amen.

Narození Panny Marie.
Divy a následky narození blahoslavené Panny Marie.
»Vypravovati budu všecky divy tvé,
radovati se a plesati v tobě.:
(Žal. 9, 2.)

Trojí jen narozeniny oslavuje církev sv., a sice narození Marie
Panny, narození sv. Jana Křtitele a veliké narození Ježíše Krista.
U ostatních světců jest den úmrtí dnem narození pro slávu
věčnou. Narození Páně jest vlastním základem pro oslavu ostatních,
pro oslavu narození Panny“ Marie jakožto jitřenky ježíše Krista
a narození Jana, jakožto předchůdce Páně. Narození Marie Panny
však obsahuje v jisté míře obě ostatní narození ; neboť ježíš Kristus
právě svým nejužším spojením s panenskou matkou probudil
k životu svého předchůdce v lůně jeho matky jako sám skrze
Marii a z Marie na svět přišel. Proto nadšeně volá církev sv.
dnešního dne: »Narození tvé, svatá boží Rodičko, zvěstovalo
radost celému světu, nebot z tebe vzešlo slunce spravedlnosti,
Kristus, Bůh náš, který zrušiv kletbu přinesl požehnání, přemohl
smrt a daroval nám život věčný.
»Právem jásá celý okršlek zemský, volá sv. Petr Damianus,
dnes radostí nevýslovnou, a církve sv. jest to důstojno, že velebí

—643—
matku svého chotě, jež dnes spatřuje světlo světa. Neboť dneš
ního dne oslavujíce matku svého Spasitele, slavíme počátek všech
ostatních svátků celého roku. Dnes totiž vzešel světu onen ne
beský řebřík, po němž nejvyšší král sestoupil na zem k nej
vyššímu pokoření a po němž padlé a ubohé člověčenstvo zase
vystupuje k nebesům ku svému povýšení.:
Aby radost naše z narození blahoslavené Marie Panny nebyla
chvilkovou ale na věky trvalou, budu vypravovati všecky divy
jejiho narození a důsledky z něho vycházející.

Pojednání.
l. Rodiče blahoslavené Panny Marie, ]achym a Anna, byli
vznešeným vzorem a obrazem zbožných manželů. V práci a mod
litbě trávili dny svého života, dělili se o svůj majetek s chudými
a cvičili v konání dobrých skutků.
Zili svatě a spokojeně, jediná jen bolest svírala jejich srdce;
byli bezdětni; neměli dědice pro svůj majetek, útěchy pro své
stáří a nejvíce bolela potupa, jaké byli všichni bezdětní vydáni
u národa israelského, jakoby spočívala na nich kletba boží. Na
takové hledělo se s posměchem, o takových pronášeli lidé úsudky
trpké a bolestné. Prosili stále Boha, aby jim dal potomka, a Bůh
dlouho nechal je čekati, aby trpělivost jejich vyzkoušel a zásluhy
odměnil ; až konečně nastal veliký div, první zázrak narození Marie.
Anna počala v stáří, kdy něco podobného jest proti zákonu
přírody; počala po dvacetileté neplodnosti v pozdním věku, cestou
nadpřirozenou, když Boha mnohými slzami a modlitbami si na
klonila, a velikými ctnostmi pohnula, že se slitoval, poslal jí
anděla, aby oznámil, že potupa bude sňata s ní, kterýž oznámil
to i jachymovi: A jako zrušil tu Bůh zákon přírody ku blahu
Anny, tak zrušil i řád milosti ku blahu Marie, že byla počata
bez prvotního hříchu.
A to jest druhý zázrak jejího narození — neposkvrněné po
četí Panny Marie. Tento článek víry vysvětluje sv. Anselm takto:
»Dává-li Bůh křesťanu vlastnost, že mezi ostny prost každého
úrazu zůstává, roste a zraje, proč by nemohl tutéž vlastnost udě
liti chrámu lidskému, tělu Marie Panny, který si za svůj vlastní
a pravý stánek připravoval, aby ač mezi trny hříchu byl počat,
přece ode všeho porušení byl zcela uchráněn. — Bůh zajisté mohl
a chtěl tak učiniti, a jestliže chtěl, učinil to cestou nadpřiro
zenou, zázračnou.
Sv. Pavel praví v listě k Hebrejským: >Takového zajisté
potřebí nám bylo míti nejvyššího kněze, svatého, nevinného,
neposkvrněnébo, odděleného od hříšníků, a který jest vyšší nad
nebesa.: (7, 26.) A tento velekněz, Kristus, přišel skrze větší
a dokonalejší stánek, ne rukou udělaný, to jest ne z toho stvo
ření.c (9, II.) Maria, tento stánek, skrze nějž Syn boží na svět
přišel, jest tedy vlastní a zvláštní stvoření, jehož se nedotkla ruka
lidská, jest tedy něčím zcela novým a neslýchaným Bůh sám
*
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tu působil, že Maria ode vší poskvrny dědičného hříchu již v po
četí byla uchráněna.
Jestliže už David pravil, aby svou bídu naznačil, jež byla
všeobecnou všeho lidstva: »Hle, _vnepravostech počat jsem, ve
hříchu počala mne matka má,c (Z. 53, 7), netýkalo se to Marie,
nebot nepočala sv. Anna, dítko nepravosti, ale čisté a neporušené
divem všemohoucího Boha.
Ještě třetí div vidíme při narození Panny Marie. Jako její
početí stalo se nadpřirozeným spůsobem, tak i její narození.
Kdyby sv. Otcové se nebyli ani o tom vyslovili, už rozum
náš by o tom svědčil. Událost tak důležitá pro celý světa veške
renstvo rozhodující, jejíž počátek provázen divem nadpřirozeným,
musí býti až do svého ukončení a dosažení úmyslů božských
nadpřirozené provázen. A tak se i stalo.
Kateřina Emerichová, jíž se dostalo zjevení o všech udá
lostech ze života Páně a Panny Marie, píše toto: »Když se blížil
čas, kdy měla matka sv. Anna poroditi, modlila se žalm, v němž
děje se zmínka o hořícím keři, který jest předobrazením blaho
slavené Panny Marie. Světlo obklíčilo Annu v podobě hořícího
keře jako kdysi Mojžíše na hoře Horeb. takže jsem ji více ne
viděla. Plamen pojednou odvál stranou a já spatřila Annu, jak
drží v rukou dítě zářící, zahaluje svým pláštěm a tiskne k svému
srdci, a v tom plamen hořícího keře se ztrácí. eny, jež u Anny
dlely, zapěly chvalozpěv a Anna obětujíc dítě Bohu držela je ve
výši. Pokoj byl opět ozářen a mnoho andělů pělo tu Gloria
a Alleluja. V tom přišel ]achym k lůžku, klekl a slzami radosti
smáčel dítko, pak je pozvedl a zapěl chvalozpěv jako Zachariáš
nad narozením janovým. »—Tak podivuhodné bylo tedy naro
zení Marie Panny, že právem můžeme i my zvolati plni nadšení:
Sv. Anna počala v pozdním věku, kdy již nebylo žádné naděje,
jaký to div božíl Sv. Anna byla matkou dítka bez poskvrny
počatého, jaký to opět div boží! Sv. Anna porodila Marii spů
sobem nadpřirozeným. aj, jaký to opět div boží! jestliže nás tyto
divy narození Panny Marie naplňují posvátnou úctou, probouzejí
důsledky jejího narození naši vsecku důvěru, jak ihned poznáme.
2. Veliká byla radost po vší zemi, když konečně po třech
letech a šesti měsících na modlitbu proroka Eliáše ukázal se na
obzoru mráček, který po dlouhém suchu a vypráhlosti země při
nesl toužený dešť.
Obláček malý jako šlepěje člověka vystoupil z moře. (3. Král.
18, 44.) Dnes ukázal se také malý obláček a poprvé spatřen byl
na této zemi, když Panna svatá spatřila světlo světa. Zjevil to
Bůh Eliášovi, jak píše ]an ]erusalemský, že dítě, nejblahoslave
nější Panna Maria, obláčkem předobrazena. Byla tehdy při na—
rození opravdu ještě malým a něžným obláčkem, ale brzy roz
šířil se a přinesl světu spásonosný dešf, a země vydala úrodu
svou. 0 dni přesvatý, dnes vzdělána byla archa; v níž nalézala
se zlatá nádobasmannou, jak praví sv. Pavel. (Zíd. 9, 4.) Zlatou
nádobou jest dle sv. Amadea Maria Panna; zlatá pro její čistotu,
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zlatá pro její plnost milosti, chovajíc mannu, chléb nebeský,
který s nebe sestoupil a světu život dal. Dnes po nekonečně
dlouhé potopě hříchů, jež zaplavují celý svět, přišla konečně
tajemná a od sv. Otců toužebně očekávaná holubice a přinesla
zelenou ratolest, Vykupitele světa. Proto čteme dnes v evangeliu:
»Z níž narodil se Ježíš, jenž slove Kristus.: _— A to jest:
a) První následek narození Marie Panny: ona se stala matkou
Vykupitele. Abychom pochOpili, čeho se nám tím dostalo, že
Maria byla matkou zaslíbeného Vykupitele, musíme pohlédnouti
zpět, jakým byl svět před tím, pohlédnouti na Krista, čeho světu
se skrze něj dostalo.
O půlnoci, kdy andělé ohlašovali narození Páně, tehdy na
lezal se svět ve stavu velice zuboženém. Lid byl otrokem státu,
žena otrokyní muže, děti hříčkou rodičů, kterou mohli dle libo
vůle naložiti.
Nejvíce trpěli chudí a nemocní, nebylo pro ně milosrdenství,
útulku a ulehčení. U mocných vládla rozmařilost, požívavost, so
bectví a ukrutnost k bližnímu. Svět před Kristem, praví sv. Augustin,
podobal se chuďasu, kterého bez pomoci nechají hynouti, nemoc
nému, který s pláčem po lékaři vztahuje svých rukou, dítěti, jež
pobozeno a opuštěno hyne.
Kristus však byl spásbu, světlem v temnotách, přinesl po
řádek do zmatku světového, lásku do srdcí bezcitných. Sám byl,
jak sám pravil cestou, jež pobloudilým pravý směr ukázala;
pravdou, jež lež a záludnost modloslužby odstranila; životem, jenž
ze smrti duchovní křísil a před smrtí věčnou chránil. Byl Spa
sitelem, který utišil bouři zvířecích vášní a nelidské krutosti; byl
Vykupitelem který hynoucímu člověčenstvu podal ruku a vyvedl
z vln nevěry a bezuzdnosti k světlu a blaženosti evangelia. Kristus,
praví sv. Augustin, byl veliký křísitel mrtvých, který mrtvole
světa opět vdechl život.
A María Panna porodila nám tohoto Krista a sice nepoužil
jí Bůh k tomuto tajemství jako pouhého nástroje; nechtěl, aby
byla pouhou takřka rourou, kterou proteká všecka milost, ale
spíše aby byla dobrovolným nástrojem, jenž se k tak velikému
dílu nejen svými znamenitými vlastnostmi hodí, ale také k němu
vlastním svolením přispívá. Maria stala se dobrovolně matkou
Vykupitele; není-li tedy požehnaným následkem narození Marie
Panny, onoho dne, kdy Maria spatřila světlo světa a jehož pa
mátku my dnes oslavujemeř
b) Druhý následek, který jest podobný prvnímu co do štěstí
a radosti, jest, že Maria stala se naší matkou, a sice z úradku
božského od věčnosti, z vůle Kristovy na kříži a její vlastním
svolením: »Staniž mi se podle slova tvého.:
»Hle, matka tvá,c zvolal Kristus k Janovi, který pod křížem
zastupoval pokolení lidské, a Maria podrobila se a plní poslední
vůli umírajícího Syna svého s obětavostí nad pomyšlení. A jakou
matkou stala se vám? To naznačují názvy, jež jí lidé z vděčnosti
za mateřskou lásku udělili. »Útočištěhříšníků, potěšení zarmou
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cených, pomocnice křesťanů, příčino naší radosti,: a p. j. Na to
odpovídají nesčetné divy lásky a důkazy mateřského milosrden
ství; na to odpoví vaše vlastní srdce, jež tak často také zakusilo,
že není slýcháno, aby koho opustila Maria, kdykoli byla zač
vzývána.
Dnes narodila se Maria, matka Spasitele a matka naše, a den,
který má tak nevýslovně blažené následky, neměl by býti pro
nás dnem největší radosti a vděčnosti? Prokažme radost Marii
Panně tím, že víru v její nevýslovnou důstojnost mateřskou obno
víme, že lásku její k nám láskou splatímeado ochrany přesvaté
matky se odporučíme.
Roku 1838 na den Narození Panny Marie klečel před oltářem
Panny Marie v Lyonu mladý kněz; modlil se vroucně za svého
otce, který býval dříve velice řádným a svědomitým, nyní však
Bohu se úplně odcizil. Přestal se modliti, do kostela nechodil,
svátostí nepřijímal, Bohu se rouhal a věcem posvátným posmíval.
A nyní nalézal se na lůžku nemocen v hrozném stavu.
»Pomni nejdobrotivější Panno, že nebylo slýcháno, abys
koho opustila, kdo se pod ochranu tvou utíkal a tebe o pomoc
vzývallc Sloužil pak mši sv. u oltáře Panny Marie za nešťastného
otce. Večer přišel domů z poutního místa, a otec držel růženec
v rukou a připravoval se na přijetí sv. svátostí. Po přijetí Těla
Páně vrátil se nový život do nemocného těla i duše; otec se
uzdravil a Bůh mu popřál příležitosti, aby pohoršení, jež byl
dřívějším životem způsobil, napravil a křesťanským životem hoj
ných zásluh si nashromáždil. Ve svátek Narození Panny Marie
narodila se Maria i v jeho srdci a s ní Kristus, pramen všech
milostí.
Radujme se ze slávy Matky boží a matky naší, buďme jejími
vděčnými dítkami, ona bude pak naší milostivou matkou.
V. Str/z.

Neděle třináctá po sv. Duchu.
o nevděku.
>Neni nalezen, jenž by se navrátil,
a vzdal chválu Bohu, jedině cizo
zemec tento.<
(Luk. 17, 18.)

O dvou Samaritánech pronáší se chvála v evangeliu, o jednom
pro jeho milosrdenství, jež prokázal cestujícímu, od lupičů pře
padenému, oloupenému a těžce zraněnému; o druhém pro jeho
vděčnost, kterou ukázal, když z desíti od malomocenství uzdra
vených samojediný vrátil se ke Kristu a vzdal povinné díky. První
z nich svým milosrdenstvím zahanbil levitu i kněze židovského;
druhý svou vděčností devět svých společníků, kteří byli z národa
židovského. Židé, tehdy národ vyvolený, dali se zahanbiti nená—
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viděnými Samaritány. O svém národu židovském, pěl žalmista
David: »Blahoslavenýjest národ, jemuž Hospodin jest Bohem jeho;
lid ten, jejž sobě vyvolil za dědictvíc. (32,12.) Národ ten vy
svobodil Bůh z rukou nepřátel, z otroctví egyptského vyvedl do
země zaslíbené a vyvolil ku své službě. Z národa toho, dle těla
vyšel zaslíbený Vykupitel, který chtěl všecky shromážditi, jako
slepice kuřátka pod svá křídla. Odkud to, že jediný Samaritán,
který jen jednou dobrodiní zakusil, byl tak vděčným? Proč právě
cizozemec, jemuž před tím nikdo nic dobrého neprokázal, měl
učiti vyvolené, jak mají býti vděčnýmiř Kdyby byla ona Sama
ritánka u studny odřekla vody žíznícímu a znavenému Spasiteli,
kdyby byl Samaritán nechal od lupičů zraněného ležeti, kdyby
dnešní malomocný po uzdravení bez poděkování byl se vzdálil,
mohlo se to snad omluviti, poněvadž Všichni byli Samaritány,
a ti byli od Boha národem zavrženým. Že však ti, kteří byli od
Boha vyvolení, kteří dobrodiním božím byli takřka zasypáni, že
tito Synu božímu, když volal: »žiznímc, nejen vody odřekli, ale
ocet se žlučí nabídli, že se nad ním nejen neslitovali, když nebylo
na celém těle jeho místa zdravého, ale sami ještě více ho týrali
a nejpotupnější smrtí se světa sprovodili; že tento od Boha
tolik milovaný národ nejen žádných díků jako těch devět uzdra
vených nevzdával, ale za dobré zlým splácel: to jest nevděk za
jisté nikdy neslýchaný. Obloha se otvírala a přinášela nevděčnému
národu na poušti hladovícímu křepelky a mannu, skály vydávaly
vodu žíznícím, vzduch v podobě jasného oblaku je chránil před
Egyptskými; moře se rozdělilo a pohltilo jejich nepřátely, všecky
živly byly jejich pomocníky z rozkazu božího, a za to vše splá—
celi nejčernějším nevděkem. Obraťme však pozornost na-sebe samy.
Vděčný Samaritán mnohem více zahanbuje nás křesťany, nežli
židy, poněvadž dobrodiní, jichž se nám dostalo, jsou mnohem
větší a nevděk náš, ne-li horší aspoň takový jakým spláceli židé.
Ba mnozí, jimž Bůh největších dobrodiní a milostí prokázal, ne
jsou toliko nevděčnými, ale za dobré zlým splácejí a jsou nej
většími nepřáteli božími. Mnozí nejen nevracejí se, aby poděkovali
za dosažená dobrodiní, ale spíše jich zneužívají, aby Boha uráželi.
O tomto nevděku budeme dnes rozjímati.

Pojednání.
Velikost nevděku měří se dle velikosti a množství dobrodiní.
Jak veliká a četná dobrodiní prokázal nám Bůh! Alfons, král
aragonský, děkoval denně Bohu za tři věci: předně, že byl stvořen
jako člověk, za druhé, že byl jako křesťan vychován, a za třetí,
že jest králem. Kdyby každý z nás měl sečísti všecka dobrodiní
od Boha nám prokázaná, nebyla by to tři, ale počet nekonečný.
Co vše učinil Bůh, aby si nás ku vděčnosti zavázal? Dal
nám vše, čeho k živobytí nutně jest třeba, ale i to, co ku obveselení
_slouží. Celé přírodě určil přesný pořádek z lásky k nám, k užitku
našemu. Země musí ročně různé plodiny a ovoce vydávati, slunce
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vesmír osvěcovati a zahřívati, hory zásobovati nás zlatem, uhlím,
kovy a různými potřebami, lesy zvěří a dřívím, vzduch ptactvem,
moře perlami a drahokamy, takže není na světě tvora, který by
nebyl k našim službám. Co teprve máme říci o dobrodiních, jež
Bůh duši naší prokázal!
K obrazu a podobenství svému ji stvořil, andělskou stráží
opatřil, krví svou vykoupil, nebeskými dary okrášlil, slávu nebeskou
přislíbil. A jak nepatrných díků dostalo se za to Bohul Čím více
dobrodiní bylo prokázáno, čím více štěstí slouží, čím lepší jest
zdraví, čím větší jest majetek, čím větší vlohy a schopnosti, čím
vyšší důstojnosti, tím méně se na Boha pamatuje. Na to stěžuje 
si Bůh od proroka Jeremiáše, an praví: >Velicí učinění jsou,
a zbohatli, ztučněli a pominuli nešlechetně řečí mýchc. (5, 27.)
Dokud národ israelský úpěl pode jhem faraona v Egyptě,
dotud zůstal věrným Bohu; jakmile byl vysvobozen a viděl, jak
moře se před ním rozestupuje, jak s oblak pokrm přichází, jak
skály vodu vydávají, jak nepřátelé jejich na útěk zaháněni, tu
zapomněl na Boha svého, uctíval bohy klamné; a stalo se pravdou,
co později ]ob řekl, říkali Bohu: odstup od nás. (22, 17.) A kdy
to říkali? Nikoli snad, když krupobití zničilo jejich úrodu, aneb
nepřátelé vpadli do země a zpustošili všecko ohněm a mečem,
ale když Bůh naplnil domy jejich dobrými věcmi, tehdy zapo
mněli na Boha a stali se podobnými obyvatelům u řeky Nilu,
kteří zřídka hledí k nebi, poněvadž jejich role nikoli deštěm, ale
řekou jsou zavlažována.
Netřeba uváděti, drazí křesťané, cizích příkladů více. Vždyť
to vídáme nyní každodenně také. Prohlédněme jen každý své
svědomí; mnohý snad byl ještě nevděčnějším. Jak otcovsky chránil
nás dosud Bůh, zatím co jiné krajiny válkou jsou zpustošeny
a vymořeny; požehnal úrodě hojné, zatím co jinde bylo vše zni
čeno a lidé zmírají hladem a morem, a nás Bůh dosud chránil.
A lidé splácejí Bohu rouháním, nevěrou, klením, křivou přísahou,
znesvěcováním dnů svátečních, utiskováním blížního, nemravností
a nestřídmostí, a svolávají ustavičně na sebe tresty spravedlnosti
boží a kletbu. Hanebný jest nevděk na člověku, jak hanebný
teprve na Bohu.
Ninus, král assyrský vzal si za manželku Semiramis, která
bývala kdysi pasačkou. jakmile se stala královnou, prosila krále.
aby jí dovolil, by mohla sama pět dní vládnouti. A když král
svěřil jí vládu, první, co učinila bylo, že dala krále zavražditi,
aby sama panovati mohla. Vládla pak 42 let, až od vlastního
syna Ninyase byla usmrcena.
Nás učinil Bůh na křtu sv. svými dítkami, dědici nebe; jsme
všichni dítkami královskými; Syn boží, ježíš Kristus, jest snou
bencem našich duší; a co činí moji křesťané? Chtějí sami vlád
nouti dle libovůle, za všecky milosti splácejí nevděkem, Boha
chtějí odstraniti nevěrou a zpupností. A jestliže vládnou ve hříchu
nějaký čas, konce budou velice “smutné a bolestné, zahanbující.
Král francský, Chlodvík, slyše, jak národ israelský od Boha do
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brodiním stále zasypáván, samého Vykupitele ukřižoval, zvolal:
>Kéž bych byl tehdy se svými Franky přítomen, byl bych vy
svobodil Krista a vrahy zahubillc Svatý Remigius, biskup ajeho
učitel však řekl: >Pán Ježíš, král nebe i země, nepotřeboval po
moci lidské, pokáral také nevčasnou horlivost Petrovu, když ho
proti nepřátelům bránil; obrat raději, králi, tu horlivost proti
sobě a považ, že dosud jest Kristus hříchy lidskými křižovánc.
Každý hřích jest hrozným nevděkem vůči Spasiteli, který
za nás tolik trpěl, aby hříchu, největšího zla, nás zbavil. — Seneka
vypravuje, jak jeden vojín macedonského krále Filipa při stro
skotání lodi na moři vyvržen byl vlnami na břeh polomrtev. Jakýs
statkář ujal se nebohého, vzal ho do svého domu, sám ošetřoval,
a když se zotavil ještě penězi podaroval. Vojín poděkovala slíbil,
že se u krále přimluví, aby mu za to udělil nějakou odměnu.
Nepřimluvil však, ale prosil krále, aby mu statek statkáře daroval.
Král, který vojína velice miloval, vzal statek onomu a daroval
vojínovi. Statkář trpělivě a mlčky to snášel, až v příhodné chvíli
oznámil králi, co vše vojínovi dobrého prokázal a jak se mu od
měnil. Král se rozlobil a poručil, aby statek byl vrácen, a ne
vděčnému vojínu vypáleno znamení na čele : ,:Tento jest nevděčný
hoste. ——Pán ]ežíš nás vysvobodil od smrti věčné; nevděčným

bude jednou také vypáleno znamení, jež nikdo vice neodstraní.
Eusebius tvrdí, že viděl sochu Pána ježíše, kterou dala z vděč
nosti před svůj dům postaviti žena, jež dvanáct let krvotokem
trpěla a dotknuvši se roucha Pána Ježíše byla uzdravena. Kolikrát
uzdravil Pán ]ežíš duši naši od nejhorší nemoci hříchů, a jakjsme
se odvděčili? Mnozí novými hříchy znovu Pána ježíše přibíjeli
na kříž a bolest mu působili a v posměch vydali. (Zid. 6, 6.)
Praví sv. Tomáš Aq.: »Kdykoli hřešíš, dáváš příležitost, aby
Kristus byl znovu křižovánc; a tak se stává, že dobrodiní od
něho přijatých, proti němu opět jest zneužito: zdraví se zneužívá
ke chlípnosti, bohatství k výstředností, dobrou pověst poskvrňu

jeme špatnou společností.
Eribatos dostal od krále Krésa velmi mnoho peněz darem.
A co učinil za to? Najal si za ty peníze vojsko, aby s ním bojoval
proti svému dobrodinci, vlastnímu králi. Mnozí křesťané podobně
zneužívají darů božích proti Bohu, proti jeho církvi. Farao ne
spokojil se tím, když Josef od smrti hladu celý Egypt zachránil,
že jej ze žaláře propustil, ale povznesl ho k nejvyšší hodnosti.
Svému dobrodinci neučinit nic zlého, to není ještě vděčností,
neboť to činí i nepřátelé i lupiči a vrazi, že dobrodincům život
darují! Nestačí Boha těžkým hříchem neurážeti; vděčnost žádá
více, nebot jako jest největším nevděkem za dobré zlým spláceti,
tak jest největší vděčností, za dobré dobrým spláceti. Mnozí se
však domnívají, že “dosti učinili, jestliže Boha, největšího dobro
dince, neurazili; více činit nechtějí. Proč býti tak skoupým a od
měřeným k Bohu? »jsem jist,: praví svatý jan Zlat., >že kdyby
nám někdo jen polovic dobrodiní prokázal, kolik jsme my od
Boha obdrželi, přičinili bychom se nejvíce, abychom ho ani v nej
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menším neurazili, ale také dobrým se mu odvděčili.: Čeho by
čekal od nás, kdo by nám každoročně naplnil stodoly obilím,
jako to činí Bůh? Vážili bychom si ho nade vše a starali, aby
v nejmenším nebyl od nás uražen. A jak se chováme k Bohu,
dobrodinci největšímu? Bůh také odpovídá u proroka Isaiáše:
>Slyšte nebesa, ušima poslyš země, syny jsem vychoval a povýšil,
oni pak pohrdli mnou. Vůl zná svého hospodáře a osel jesle
pána svého, lid můj však mne nepoznal a neporozumělc. (1, 2.)
Jak bývají lidé vděčni lidem za nepatrné dobrodiní, a jak ne
vděčni Bohu za dobrodiní nevýslovná!
Jak jsou vděčni lékaři, že jim vrátil zdraví; advokátu. že
jim v při soudní pomohl; jak nevděčni Bohu, že je ve zdraví
zachovává, živí a dobrodiním zahrnuje, hříchy odpouští a nových
milostí proti hříchu podává!
Býváme vděčni i zvířatům, když nám něco dobrého prokážou,
přilepšujeme jim na stravě za to, a Bohu, původci a dárci všeho
dobra máme zůstati chladnými? Jak se bude jednou člověk han
biti na věčnosti, až porovná, co vše dobrého prokázal lidem, ba
i němé tváři za nepatrné službičky, a jak uboze splácel vděčností
Bohu, nejvyššímu dárci. To jest část trestů věčných, hrozné vý
čitky svědomí, jež se nedají více utišiti, a hlodati budou na duši
stále bolestněji a to věčně. Nevděčník sám sebe nejvíce trestá už
zde na světě. Sv. Bernard praví: »Božská dobročinnost jest pramen
nevyvážitelný; pramen—li ucpeš, přestane téci; nevděčníku se
ztrácí a jinou cestou se ubírá'.
Už pohan filosof Aristoteles pravil: »Bohům a rodičům se
nikdy dostatečně neodsloužímec. Kdybychom použili všech sil
a schopností, prokazovali Bohu vděčnost celý svůj život, neod
měnili bychom se, čím jsme Bohu povinni. Proto napomíná svatý
Pavel, abychom díky přinášeli skrze Pána Ježíše, spojili se ve
mši sv. 5 nejsvětější obětí, aby Kristus s námi a za nás díky
vzdával Bohu, Otci nebeskému. >Ze všeho díky čiňte,c praví;
»nebot tot jest vůle boží v Kristu Ježíši o všech vás.: (1. Thes. S.)
Srdce naše má býti ustavičným oltářem, na němž po každém
p_řijatém dobrodiní přinésti máme novou oběť chvály a díků.
Cím větší vděčnost vidí rodiče u dítek, tím s větší láskou o ně
pečují; čím více budeme vděčnými Bohu, tím více bude nám
žehnati.

Amen.

V. M. Vdo/zal.

Na neděli třináctou po sv. Duchu.
o vděčnosti & nevděku k Bohu. '
Drazí v Kristu! Události podobné, jaké připomíná dnešní sv.
evangelium, opakují se velmi často. Pán Ježíš ubíral se krajinami
samařskými do Jerusalema. Když vcházel do jednoho městečka,
potkal 10 mužů malomocných. Hrozná byla nemoc tato; nebot
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tělo nemocného bylo pokryto vředy, hlas jeho byl sípavý, z úst
vycházel odporný zápach, nemocného lidé se štítili, prchali před
ním, aby se nenakazili. A hle, 10 takových ubožáků malomoc
ných volalo k Pánu ]ežíši s velikou pokorou a důvěrou: Smiluj
se nad námi! Něžné, dobrotivé srdce Ježíšovo neodolalo, smiloval
se nad nimi, uzdravil je všechny a hned. ekáme, že pak všichni
padli k nohám ježlšovým,je slzami vděčnosti kropili; čekáme, že
hlasem rozechvělým děkovali a učili jiné velebiti dobrého Spa
sitele; čekal to i Kristus Pán, ale z 10 uzdravených poděkoval
jen jeden; a proto ta trpká výčitka Pána Ježíše: zdaliž jich není
10 očištěnoř Kdež jest jich devět?
'
Milí přátelé! nemusil by tatáž slova výtky zvolati ježíš Kristus
i dnes k mnohým křesťanůmPZajistélBůh nám prokazuje dobro
diní a žádá od nás vděčnost a my jsme mu nevděčnil Proto uvažme
dnes, jak milá jest Pánu Bohu vděčnost a jak rmoutí ho náš
nevděk!

Pojednání.
Vděčnost k Bohu jest naší povinností i nám prospěšná. Ten
zajisté má býti vděčným, kdo od jiného obdržel dobrodiní, kte
rých si nezasloužil. jest povinen dobrodiní uznávati, vážiti si jich,
za ně děkovati a — je-li to možno — dobrým je spláceti. Jako
dítě-sirotek, od cizích lidí láskyplně vychovaný, jich si váží, děkuje
jim a hledí. se odvděčiti. Avšak více než sirotkem jsme všichni
před Bohem, neboť—jak praví sv. Pavel —: »co jsme, z milosti
boží jsmec, aneb »co máme, co bychom byli nepřijali od Boha?:
Všechno máme od Pána Boha, za vše mu tedy máme děkovati,
svůj dík projevovati úctou a láskou k němu, zachováváním jeho
nejsvětější vůle. Vděčnost k Bohu jest nám též prospěšná, neboť
jest pramenem nových dobrodiní a milostí. Člověk rád prokáže
dobrodiní tomu, kdo si ho váží, kdo je za ně vděčen; a rovněž
tak tím spíše u Boha dosáhneme nových darů a milostí, čím větší
bude naše vděčnost. Vidíme již ve Starém zákoně u patriarchů,
že Bůh nové větší sliby a dary jim činí, když přinášejí mu oběť
díků, vděčnosti. Tak Noe vystoupiv z archy obětoval I—Iospodinu
a Hospodin mu učinil nová zaslíbení. V Novém pak zákoně nej
lepším toho důkazem jsou svatí. Ti neustále za všechno Bohu
děkovali, od-něho uznávali všechno dobré, které konali; a proto
Bůh nové a nové milosti jim prokazoval. Tudíž, přátelé drazí, vděč
nost k Bohu jest naší povinností, poněvadž od něho jsme všecko
obdrželi; vděčnOst jest nám velice prospěšná, nebot vděčným
uděluje Bůh hojné dary a milosti.
Avšak, drazí v Kristu, jak rmoutiti musí Boha dobrotivého
lidský nevděk. Nevděčný podobá se krkavci, který do archy Noe
movy se nenavrátil a na svého živitele ihned zapomněl. Ano, mnohý
člověk nejen nevzpomíná dobrodiní božích, ale naopak, vzpomíná
na Boha urážkami, zlým, hříchem splácí dobré. Dejme tomu, že
by někdo dal hladovému a žíznivému pokrma nápoj a on by ho

— 652—
za to hrubě udeřil ve tvář, co bychom o hanebníku tom soudili?
To však jen obraz toho. co Kristus pro naše spasení učinil a jak
se mu lidé za to odměňují. Jak urážlivá, jak hanebná je nevděč
nost k Bohu!
Egid, žák sv. Františka, zpozorovav jistého nevděčného bo
háče, pravil mu: viděl jsem člověka bez rukou a nohou aotázal
jsem se ho, co by za to dal, kdyby mu někdo ruce a nohy na
vrátil; a mrzák odpověděl: já bych se chtěl státi jeho sluhou, ba
jeho otrokem a věčně mu býti vděčen. Hle, boháči nevděčný, ty
jsi od Boha obdržel obě ruce, obě nohy, celé zdravé tělo a užíváš
ho ktomu, abys Boha uráželř— Nevděk — smím-li tak po lidsku
mluviti — bolí velice Boha, bolí to milující nás srdce Ježíšovo
více než ocel kopí Longinova.
Přátelé milil Ačkoliv snad všichni znají vznešenost ctnosti
vděčnosti a přejí si, aby jim bližní za prokázané dobro vděčni
byli, ačkoliv vědí jak bolí nevděk lidský a tudíž ! dobře cítí, jak
zarmucuje nevděk Ježíše Krista, jenž v nejsvětější Svátosti nás
tolik miluje a k sobě volá; přece tak mnohý za prokázaná dobro
diní Bohu neděkuje ani slovy, ani skutky. Odsuzujeme ;jednání
oněch devíti malomocných ve dnešním sv. evangeliu, každý od
suzuje černý nevděk Jidášův, který oplatil Pánu Ježíši všecky dary
a lásku tím, že ho zradil: avšak zdaž nejedná podobně nevděčný
křesťan? Mnohý lásku a dobrotu Otce nebeského neuznává, proti
Bohu reptá. se stavem a povoláním svým jest nespokojen. Což pak
jiné hříchy? Nejsou-liž to samé doklady lidského nevděku k Bohu?
A protož, moji drazí, aspoň vy, kteří milujete Pána Boha,
buďte mu za všechno vděčnými. »Ze všeho díky čiňtec, volá sv.
Pavel, »neboť tot je vůle božío. (1.Thes. 5, IS.) Ano, za všechno
Bohu děkujte, za dobré i bolestné a projevujte svou vděčnost
každodenně, neboť každý den je Bůh naším dobrodincem. A ne
hledejte vždycky jen veliká dobrodiní boží, nýbrž všímejte si též
malých milostí, a za ty Bohu děkujtel Zdaliž není i to dárkem
božím, když se vroucně dovedete pomodliti,když máte příležitost
bližnímu posloužiti a pod.; to vše z milosti boží konáte a proto
Bohu za to poděkujte. Tak najdete každý den příčinu novou, proč
máte Pánu Bohu ze srdce děkovati a proto na konec radím vám:
Přidejte ku své ranní a večerní modlitbě též několik slov díků,
na př.: Děkuji ti, Bože, že jsi mne stvořil, vykoupil a posvětil,
děkuji ti za tu milost zvláště, kterou dnes jsi mně prokázal. Dě
kuji též tobě, Matko boží, za tvou stálou přímluvu; děkuji tobě,
anděle můj strážný, že mne chráníš od zlého. Bože můj, milostí
svou i nadále mne provázej, Maria Panno, přijmi mne pod svou
ochranu, anděle strážný, bdi nade mnou ve dne i v noci, abych
neupadl do hříchu, nýbrž v dobrém setrval do skonání. —Amen.
Dr. 7m. Čihák.
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Reči příležitostné.

Poděkování za žně.
»Veseliti se budou před tebou, jako
(Isai 9, 3.)

kteří se veselí ve žnic.

Už tedy ve starověku byly žně dnem radosti. A zajisté ne bez
příčiny, neboť svážeti obilí, jímž Otec nebeský živí své dítky,
obilí, jež jsme prací a námahou si vydobyli, svážeti do stodol,
aby po celý rok chránilo nás před nouzí a hladem, to zajisté
naplní každou myslící duši největší radostí a povzbudí k díkům
nejupřímnějším. Proto jsme se sešli dnes, abychom- radost dali
zvláště na jevo a poděkovali Bohu, dárci všeho dobra, zvláště této
doby, kdy nepřátelé usilují, aby nás _hladem donutili k potupnému
míru, když zbraněmi nemohou udatné obránce naší říše zdolati,
kdy každé zrnko obilí jest velikým pokladem, kdy v mnohých
krajinách živelní pohromy zničily úrodu požehnanou, na niž se
každý tolik těšil; tut se slzami radosti a díků máme se vrhnouti
před velebnou Svátostí, před Bohem na oltáři skrytém, vyznati
svou nehodnost, poděkovati za nevystihlé milosrdenství boží
a slíbiti, že budeme darů božích spravedlivě a střídmě užívati ku
slávě boží, blahu bližního a spáse vlastní duše.
Dnešní slavnost jest dnem radosti, poněvadž nám připomíná
radostné a spasitelné pravdy a posiluje naši naději v lepší bu—
doucnost zde i po smrti. »Veselíti se budou před tebou, jako
kteří se veselí ve žnic. Dnešní den radostí jest dnem díků, naší
slávy a blažené naděje.

Pojednání.
1. Den radosti jest pro nás dnešní slavnost, poněvadž máme
novou příležitost, abychom vzdali Bohu, Otci nejslavnějšímu, díky
nejradostnější za všecky dary, “jichžnám letos udělil, a to v dobách
tak trapných a nejistých, že se o nás otcovsky postaral, abychom
měli po celý rok dostatek chleba, aspoň toho nejnutnějšího, čeho
jest třeba ku zachování života. V starostech a slzách zasévá člověk
símě do země, v starostech hledí, jak vyrůstá; co strachu před
každou bouří, mrazem, vedrem přílišným neb dlouho trvajícím
mokrem, před jakoukoli živelní pohromou; a proto tolik radosti,
když snopy jsou již skryty pod střechou, kdy o živobytí nej
nutnější jest postaráno, kdy bude možno bez starosti o věci po.
zemské více pamatovati na záležitosti duše. Radujeme se dnes,
že nikoli naše přičinění, ale všemohoucnost, dobrotivost a mou
drost boží připravili nám, nač jsme se tolik těšili. »Ani kdo seje
ani kdo zalévá, jest něco, ale ten kdo dává vzrůst, a to jest
Bůh . . .- Vše v přírodě hlásá nám velikost a moc božskou. Každé
pole, každá louka, každá zahrada, vše, odkud máme živobytí,
hlásá nám všemohoucnost, dobrotu a moudrost božskou. Bůh to
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jest, který otvírá ruku svou a naplňuje veškeré tvorstvo pože
hnáním. A proto jest dnešní slavnost dnem nejuctivějších díků.
Dobrořečme dnes Bohu. nebot jest dobrý, a na věky trvá milo
srdenství jeho.
2. Dnešní den jest den radosti, poněvadž jest také dnem
naší slávy. Žně jsou důkazem, že člověk jest pánem a králem
přírody, a spolu něžně ošetřovaným miláčkem prozřetelnosti boží.
Bůh stvořil člověka k obrazu a podobenství svému, aby pa
noval nad celou zemí a podmanil ji sobě. Když však člověk
zhřešil, ztratil bezpodmínečné panství nad přírodou; ale každá žeň
jest ještě nezvratným důkazem, že člověk jest ve veliké míře
pánem přírody, kterou si podrobuje dle libovůle, zasévá, zušle
chtuje, ze země plodiny vyvádí, jež ponechány samy sobě nikdy
by na světlo nepřišly.
Pilný a myslící člověk dává zemi všude jinou podobu,
zlepšuje její jakost, takže kde dříve buielo bejlí a plevel, daří se
nyní nejlepší plodiny. A žeň vkládá člověku korunu na hlavu,
ukazujíc, že nebylo marným jeho namahání, že za přispění bo
žíbo a z jeho milosti stále ještě jest možno panovati nad zemí
a býti pánem přírody a jí službám svým podrobiti. Dnešní slav
nost volá tedy k člověku: »Raduj se ze své veliké hodnosti,
že jsi obrazem božím a zástupcem Boha a vykonavatelem a ná
stupcem jeho dobrotivosti. Cokoli_ klíčí, roste, kvete a ovoce vy
dává, vše děje se pro tebe<<.— Ze člověk zhřešil a proti Bohu
se vzepřel, vzepřela se sice i proti člověku příroda. Avšak v boji

proti její moci a síle ujímá se nás dobrotivost boží, kdykoli jen
o pomoc voláme a v přispění boží doufáme.
Bůh jediný jest pánem přírody, dává plodnost rostlinám
zemským, dává vycházeti slunci pro spravedlivé i nespravedlivé,
sesílá déšť na dobré i na zlé. Kdykoli zaburácel hrom a křižo
valy se blesky, kdykoli děsivá mračna ukázala se na obzoru, po
každé poznali jsme, jak malí a slabí jsme před Bohem, jak velicí
však v Bohu a naději v pomoc Boží. Bůh vyslyšel naše prosby,
a my poznali, že Bůh, nejvyšší pán veškerenstva, jest dobrotivým
Otcem naším, jsme-li jeho dobrými dítkami. jaká radost tedy
z dnešní slavnosti. musí naplniti naše srdce, uvážíme-li, jak Bůh
nás miluje, jak se o nás stará, jaká jest naše důstojnost a sláva.
Na mnohých místech sice dopustil Bůh, že nepříznivé počasí
aneb živelní pohromy zničily úrodu mnohoslibnou. Cesty boží a
záměry jsou nevyzpytatelné. Mnoho vzal Bůh, ale nevzal všecko;
ponechal ještě tolik, že při šetrnosti možno živobytí a nejnutnější
potřeby uhájiti. A kdyby bylo sebe hůře, jsme přece ještě lépe
na tom, nežli ti, kteří museli opustiti své domovy před zlobou ne—
přátel a jichž majetek a pole jsou zpustošena, stavení vypálena a
ubozí odkázáni na almužnu a milosrdenství lidí v cizině.
A byli snad věrnější Bohu, sloužili mu horlivěji, snášejí hrozný
osud trpělivěji, bez reptání a rouhání. A mnozí v krajinách našich
za doby blahobytu zapomínali na Boha, sloužili jen tělu a jeho
chtíčům a při nepatrné nehodě rouhali se a svolávali na sebe kletbu.
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Jak mnozí zapomněli, že jsou dítkami božími, že Bůh jest naším
Otcem nejdobrotivějším, že Bůh stále bdí nad námi a má nás
v paměti, žehná neustále, zvláště když jsme hodnými jeho lásky a
otcovské péče. Mohl nám Bůh vzíti všecko a přec nám tolik po
nechal ; mnohé ještě miluje, mnohým výstražné mluví, aby je pro
budil ze sna lhostejnosti a přivedl ku_poznání důstojnosti a slávy
naší.
3. Dnešní slavnost radosti jest konečně dnem naší naděje
v lepší život zde, zvláště pak na věčnosti. Jestliže nedostalo se všem“
stejně požehnání božího letošní úrodou, může to Bůh nahraditi
rokem příštím, zvláště když se sami přičiníme, abychom se Bohu
více naklonili.
Ale slavnost dnešní ukazuje nám daleko do budoucnosti, do
života věčného. Símě do země uložené a odumřelé jest obrazem
našeho smrtelného těla a bohaté ovoce žni a sklizně jest obrazem
našeho zmrtvýchvstání.
'
Praví sv. Pavel: »Co rozsíváš, nebývá oživeno, leč by prvé
umřelo Rozsívá se tělo v neslíčnosti, vstane ve slávě; rozsívá se
v nemoci, vstane v moci; rozsívá se tělo hovadné, vstane tělo
duchovní. Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost
a toto smrtelné obléci nesmrtelnostc. (1. Kor. 15, 36.)
]aká“to útěcha v těchto slovech! Umřeme, ale nezůstaneme
ve smrti;do hrobu uložl naše tělo, ale hrob ho nepodrží, ale jako
z odumřelého semene vzklíčí nový život, tak zpráchnivělé naše tělo
povstává k životu novému, lepšímu, věčnému, nesmrtelnému. Den
zmrtvýchvstání bude velikým dnem žní a sklizně pro nás všecky.
Co nyní činíme, trpíme, obětujeme — to je zrním, semenem, jež
zaseto do země ve skrytu klíčí, roste a jehož ovoce sklízeti bu

demevden zmrtvýchvstání,vden věčné odplaty. To jest korunou
dnešní slavnosti. Vše, co zaséváme dobrého, všecky modlitby, všecky
kroky do chrámu Páně, všecky skutky z lásky k Bohu a k bliž
nímu vykonané, všecka utrpení, všecky obtíže trpělivě snášené—
jsou semenem, jež jednou přinese žeň požehnanou.
Poznáme pak, jak pravdiva jsou slova apoštola národů: »Kdo
skoupě rozsévá, skoupě bude sklízeti; kdo rozsévá v hojnosti,
z požehnání žlti bude:. (2 Kor. 9, 6.) Nebudme koukolem, který
bude hozen ku spálení do ohně věčného, ale pšenicí, jež bude
svežexna do stodoly nebeské.
Sťasten jest křesťan,který rozsévá nyní dobré símě, aby jednou
v den sklizně, v den zmrtvýchvstání, sklízel v hojnosti korunu ži
vota věčného. Užívejme požehnavé úrody letošní ne ku rozmno
žení pýchy a marnivosti, ne k ukojení smyslných žádostí,-k ne
střídmosti a nevázanosti, ale ku slávě boží, ku spáse duše a blahu
bližního. Každý i nejmenší skutek bude setbou, uložením zrna
do země, která pak zásluhami ozdobí tělo naše, až bude při
2 mrtvýchvstání opět spojeno s duší k životu věčnému; vstane
tělo duchovní, tělo sličné, neporušitelné, nesmrtelné, záslubami a
slávou okrášlené, aby dosáhlo radosti po všecky věky. V. 5tr h.

ČÁST PASTORAČNÍ.
Učast kněze v boji proti novomalthu—
sianismu.
Pastorálni otázka konferenční v arcidiecési Pražské roku |9l0.*)
Přes tu chvíli čteme v listech statistické údaje, kterak v růz
ných zemích ubývá porodův a že někde jest »více rakví než ko
lébek,c a nikdo se netají tím, že toto ubývání jest úmyslné, žá
dané a systematické a jeho hlavní příčinou že jest zneužívání
manželského lože. Otázka tato zaměstnává nejen statistiky, ale
i národní hospodáře, vojenské politiky, sociology, lékaře a ne
v poslední řadě i kněze. Neboť právě statistická data dosvědčují
nezvratné pravdu: Čím větší je aversio a Deo, tím menší plod
nost. Nevěra důsledně přivádí neplodnost.
V Belgii bylo dokázáno, že obyvatelstvo, které má větší
styky s nevěreckou Francií buď následkem zeměpisné polohy (po
hraniční) neb téže řeči, vykazuje menší počet porodů.
V »černých zemích: v Rakousku, v Tyrolích, v Korutansku,
v Přímoří, v Kraňsku a Solnohradsku, vykazuje rok 1904 proti
roku 1893 přírůstek porodů, Horní Rakousy a Štýrsko mají poměr
stejný, ve všech ostatních zemích je úbytek. U nás v Cechách
populace přibylo, porodů však ubylo.
Normální číslice pro zdravé lidové poměry jest 35 porodů
na 1000 obyvatelů ročně; avšak u nás v Čechách za rok 1912
uvádí statistika pouze 263 porodů, v Dolních Rakousích pouze
22; jsme v Cechách hned na druhém místě co do nejmen
šího počtu.
Nejošklivější poučování děje se letáky, přednáškami (ve jménu
vědy), reklamou, inseráty, praktickým návodem; mnozí lékaři,
_ *) Otázka slovně zní: Které prostředky jsou knězi za rozličných pří
ležitostí pohotově, aby spasitelnč působil na snoubence a manžele, by své
domitč zachovali na mysli Bohem stanovený účel manželství — rozmnožení
lidského pokolení — a všeho se vystřihali, co se tomuto posvátnému účelu
stavu manželského příčí?
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porodní báby a lékárníci jsou vinni, že do všech vrstev lidu pro.
nikají pohoršlivé a zhoubné zásady, které působí, že manželé se
bojí většího počtu dětí, ba početím pohrdají. Ano, tak daleko věc
dospěla, že početí se již nepovažuje ani za povinnost, naopak
hledí se na ně jako na břímě, a za něco- dovoleného se pokládá
zmařiti početí. Veřejně se hlásá, že nutno přestati posuzovati
zničení plodu jako zločin, ale spatřovati v něm čin ochrany.*)
Vyskytli se lékaři, kteří tvrdí, že zárodek člověka, embryo,
v prvních měsících své existence nestojí výše nežli tasemnice.
Zastánci úmyslného omezování plodnosti nejvíce se ohánějí
tím, že těžký existenční boj, který je člověk nucen vésti, má za
následek ubývání porodů.**)
Proti tomu třeba namítnouti, že právě v bohatých kruzích
nebývá v rodinách zhusta více než dvě dětí, protože více dětí
jest požitkářství a pohodlnosti na závadu, a že zámožní lidé hledí,
aby jejich děti dobře se měly a jmění se příliš nedrobilo. Tedy
zásada čistě materialistická. Také systém dvou dětí vznikl v zá—
možnějších kruzích a od nich se mu přiučily nižší a dělnické
vrstvy lidové.
Nechceme zamítnouti důvody existenční a hospodářské, které
při této otázce spolurozhodují.
jsou, bohužel, ve velikých městech domácí páni, kteří si
přejí jen bezdětné nájemníky; jsou zaměstnavatelé, kteří hledají
jen bezdětné služebníky. Nouze o vzdušné a laciné byty, ne
moci dětí již zrozených, přestála-li žena nebezpečný porod, dra
hota, starost, co s odrostlými děvčaty, které nemajíce věna a po
cházejíce ze středních vrstev, nemohou se přiměřeně vdáti, sou
strastný výsměch a pohana pro četnou rodinu, výtka hlouposti
a nerozumu počestným manželům — to vše při ubývání porodů
padá na váhu.
Avšak hlavní příčinu a kořen zla — causa principalis et
determinans — jest hledati v oboru mravním.
,
»Čechc přinesl 7. července 1916 zprávu, že Stěpán Lamy,
sekretář akademie francouzské, odevzdal akademii nadaci 500.000
íranků, z jichž úroků mají býti podpořeny každoročně katolické
nejčetnější venkovské rodiny bezúhonných mravů. Svůj dar do
provodil listem, v němž praví: :jisto jest, že znovuoživiti plodnost
naší ragy je jedním z hlavních zájmů Francie a že nejúčinnější
rádkyní v této povinností je náboženská morálka.:
Ministeriální ředitel dr. Kirchner v německé říši prohlásil, že
v katolických krajinách jest úbytek porodů mnohem menší než
v protestantských a hledá příčinu v tom, že katolické ducho
venstvo chápe svoje povinnosti v té příčině a vykonává poučo
váním lidu svůj blahodárný vliv. _
Národohospodář zvučného jména, Pavel Leroy-Beaulieu, praví:
„»Hlavní příčina (ubývání porodů) tkví v oslabení náboženské
myšlenkylc
*) Přehled revui, číslo 36 z 15. října 1910.

"; Dva články dra Chvojky v »Nár. Listech: z 23. a 26. dubna 1916.
Rádce duchovní.
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Ejhle, jak působí »jed z judeylc Difňcile est satiram non
scriberel Kdežto 11. července 1907 v Praze na sjezdu volno
myslitelů prohlásil jeden z řečníků, Lederer, v slepé nenávisti
všeho náboženství: »Nedáme pokoje, dokud každé náboženství
s posledním knězem aneb s posledním služebníkem náboženským
ze školy odstraněno nebude,< uznávají nestranní mužové vědy
nesmírnou důležitost náboženství a úřadu kněžského.
Je tedy zjištěno, že vina je v oboru mravním. Neboť na
místě morálky založené na víře v osobního Boha a v nesmrtel
nost duše byla postavena morálka, jež se nazývá neodvislou,
materialistickou, čistě lidskou. Zlo a hřích již nenazývá se pravým
jménem; ctnost není uznávána. A v tom poměru, jak se vrstvy
národa přikloňují nové morálce, mizí též síla odporu proti hříchu,
egoismus nezná mezí.
Uznáváme, že jest sice třeba, aby sociální, bytové a výděl
kové poměry, které při řešení otázky naší spolurozhodují, se
zlepšily, avšak hlavní je, aby se zvýšila mravní úroveň lidu a aby
se na manželství pohlíželo jako na svátost Bohem ustanovenou
a účel jeho nebyl úmyslně a zlovolně mařen.
_
K tomu působiti je povolán v první řadě kněz svým úřa
dem učitelským a pastýřským. Kněz je nejen přítel lidu, jehož
strasti i slasti upřímně sdílí, kněz je duchovním správcem duší
od Boha mu svěřených, které má vésti ku spasení a z kterých
bude jednou odpovídati před Bohem. Kněz má svědomí svých
osadníkův osvěcovati, jim ošklivost nad neřestí a spasitelnou bázeň
před trestem božím do srdcí vštěpovati.
Jestliže kněz celým svým působením o to dbá, aby věčné
zákony boží všude byly plněny, aby lid sv. svátosti hodně (digne)
přijímal, aby víra byla živě osvědčována, aby v rodinách nebyly
odebírány a čteny noviny a listy, ve kterých jsou inseráty svá
dějící k nestoudnosti a oznámení nesvědomitých babiček po pří
padě lékařů, aby intelligence naše, jmenovitě stav lékařský dbal
katolické morálky, aby porodní báby svědomitě vykonávaly svůj
úkol a nepropůjčovaly svých služeb k nedovoleným úkonům, aby
katolický tisk, jenž na nebezpečí a hříšnost novomalthusianismu
ukazuje, byl zveleben, aby požívavost, pýcha, egoismus byly po—
tlačovány, aby vědomi zodpovědnosti před Bohem bylo pěsto

váno -—jtu již nepřímo

pracuj

e proti moru, který zachva

cuje veškery vrstvy národa. Tato práce není ovšem snadná,
povážime-li, co se smělo a smí tisknouti a jaké scény předvádějí
divadla a kinematograíy.
Zvláštní příležitost pojednávati přímo o tomto předmětě na—

skytáseknězipři katechismu

snoubenců.

Bylozvykem

o povinnostech manželského života snoubencům mnoho nemluviti.
Avšak v nejnovější době jsou názory v té příčině jiné. Biskupové
belgičtí vydali 2, června 1909 du'shovenstvu svých diecesí spo
lečnou instrukci v příčině novomalthusianismu, v níž praví: >Im
primis nupturientes caute praemonendi sunt, tam a parocho,
quam a confessario, praesertim autem viri, verbis generalibus

—ó59—
ipsorum indoli atque menti proportionatis.< Kirchliches Ver
ordnungsblatt diecése Gurkské čís. 7 ai 1915 praví o tom: »Nicht
selten lasst sich mancher Seelsorger durch einseitige Bedenken
abhalten, beim Brautunterrichte often zu reden. Der Seelsorger
gebe acht, dass“ er nicht mitschuldig werde an den Sůnden der
ehelichen Unkeuschheit. Leute, welche heiraten wollen, můssen
auch reif sein, iiber die ehelichen Pflichten unterrichtet zu werden.c
Potíže nejsou ani tak ve věci samé, jako spíše ve způsobu podání.
Katechismus snoubenců je nad míru důležitý úkon duchovní
správy. Snoubenci přicházejí na faru ve zvláštní duševní náladě,
a slovo kněze při té příležitosti pronesené dlouho utkví jim
v duši. Kněz připomene snoubencům, že manželství není pouhou
soukromou smlouvou, kterou se oba manželé úplně, svobodně
a dobrovolně zavazují k vzájemné lásce a k společnému životu,
nýbrž že manželství je svátost od Boha ustanovená, >veliké ta—
jemství v Kristu a církvi: (Ephes. 5, 32), a jeho prvním a hlavním
účelem je, aby rodina byla založena, aby z manželství rodily se
děti. »Rostež a množte se, rozšiřujte se po zemi a naplňte jilc
(Genes. 1, 9).

Proto přirozeně z manželského spojení vyplývá povinnost, které
manželé nesmějí se vyhýbati: »Zenac, dí apoštol (I. Tim. 2, 15),
»bude spasena rozením dítek, setrvá-li ve víře a lásce, a posvěco—
váním se zdrželivostíc. Proto církev modlí se za nevěstu při mši
svaté pro sponso et sponsa: >ut sit foecunda in sobolec a za
novomanžely: vut videant ambo ňlios filiorum suorum usque in

tertiam et quartam generationemc.
Kněz upozorniž snoubence, jak veliký je blud těch, kteří si
představují manželství jako spojení, jehož účelem jest přirozená,
smyslná láska a podmínkou světský prospěch. Ani v manželství
není všecko dovoleno, co by nezkrocená vášeň žádala. Snoubenci
at se řídí hlasem svého svědomí a v pochybnostech zpovědníka
o poučení se otáží.

Kdyby manželé buď oba nebo jedenznich podnikali cokoliv,
co by dosažení Bohem stanoveného účelu manželského spojení
bránilo a jej mařilo, hřeší těžce proti přirozenosti. K manželské
lásce musí se družiti manželská čistota, jejíž podstata v tom zá
leží, aby manželé svých práv užívali jenom počestným a dovole
ným způsobem. Manželství by se zlehčovalo, muž by manželku
snižoval, kdyby tělesnost všeliké uzdy byla sproštěna a z vlády
rozumu vybavena. Manželé, kteří by stydlivost odložili a všecko
za dovolené pokládali, k čemu nezkrocené vášně člověka pudí,
pozbyli by vzájemné vážnosti a nebylo by mezi nimi ani lásky,
ani svornosti, ani pokoje.
Aby toto poučování se dále s velikou opatrností a taktem,
netřeba podotýkati. Proto je zcela pochopitelno, že si Pražská kon
sistoř přeje, aby protokoly se snoubenci zaváděli a katechismus
konali faráři sami. Kdyby mladý kněz buď jako farář aneb jako
jeho spolupracovník někdy musil sám katechismus se snoubenci
konati, je třeba, aby se dobře připravil k tomu, co říci. chce a ne
.

..

.

.
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mluvil ex abrupto. Skočdopole*) doporoučí, aby si toto poučování
sepsal a 'snoubencům vážně přečetl. Tento způsob má výhodu, že
kněz nepřijde do rozpaků aže pravé slovo včas mu nebude schá
zeti. Od zemřelého pana kanovníka P. jsem slyšel, že když na
jedné íaře konal velebný pán se snoubenci katechismus, ženich
se zdvihl, vzal nevěstu za ruku a řekl: »Pojd odtud pryč, on by
tě tu celou zkazilíc Je tedy třeba míti zření k tomu, koho kněz
před sebou má.
Biskupové belgičtí přejí si ve výše zmíněné instrukci, aby fa
ráři snoubencům dali krátkou brožuru o manželství, 0 jeho po—
vinnostech a právech. Takovou knížtčku vydal biskup bratrského
národa slovinského v Lublani Antonín Bonaventura ]eglič r. 1909
a víme, jak mnoho proto zakoušel; byl proto pOStaven na evropský
pranýř.
jako účinný prostředek v našem boji chválí již citovaný gurkský

diecesánnílist dobře řízenou mariánskou
gaci dívek,

panen.

kongre

Dívky, které si stydlivost a čistotu za—

líbily, budou i v manželství manželskou čistotu zachovávati. jest
jisto, že opravdová zbožnost manželčina bude moci leckteré vý
středností v manželství zabrániti a že se splní známý text Paulínský,
jejž dle ducha zde uvésti lze: »Sanctiňcatus est enim vir inňdelis
——od něhož zpravidla popud vychází — per mulierem fidelemc.
(I. Kor. 7, 14.)' Avšak s druhé strany nutno si říci, že ne každé
manželce se podaří muže svého na pravou cestu přivésti. Jsou
známy případy, kdy zbožně vychovaná a dobrá paní, aby zabrá
nila cizoložstvu ai horším věcem (nákaze), povolila, protože jí
muž hrozil, že půjde jinam.
]inou velmi vzácnou příležitostí poučiti osadníky o povinno—

stech manželskéhoživota a to skrze

zbožné

a horlivé

řeholníky má duchovní správce o missiích, rev

kollekcích a podobných pobožnostech.

Zcela dobře chápeme, proč se svět proti těmto pobožnostem
vzpírá a je se vší silou kaziti hledí. Neboť ďábel nedal se lehce
ani samému Spasiteli vymítnouti. Při missiích bývají obyčejně
zvláštní promluvy pro ženy, zvláštní pro muže; při nich je nej
lepší příležitost před posluchačstvem jenom k tomu povolaným
otevřeně. počestnými a moudrými slovyo hříších proti manželství
a o jejich následcích promluviti.
Klassický důkaz o prospěšnosti missií v té příčině přináší
»Zeitscnrift fůr Medizinalbeamtec 1911, seš. 23, kde dr. Berger,
okresní lékař v Krefeldu, píše: »Při mých studiích o úbytku po-.
rodů mi bylo nápadným, že v té neb oné obci. ba i v části něq
kterého města při všeobecném & stálém klesání najednou se jeví
přírůstek porodů. Pátrání vyneslo na jevo, že rok před tím na (109
tyčném místě vykonávaly katolické missie svůj blahodárný vliv-._
Není žádné pochybnosti, že konání missií bylo pravou a jedinou
příčinou; moje pozorování bylo potvrzeno zkušenými muži. Na mé
*) Příručná kniha bohosloví pastýřského II., 538.
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dotazy odpovídaly porodní báby, že i ony učinily již dávno totéž

pozorovánh

Tak jest.na př. zjištěno statistikou, že v místě Anrath bylo
r. 1908 na 1000 obyvatelů 28'5 porodů, r. 1909 však 33 porody:
rok před tím kázali tam missionáři o povinnostech manželského
života a o hříchu mařiti účel manželství. Missionářům se také
poenitenti upřímně vyznají; svého duchovního, jenž je zná, se
stydí. Také je zkušenými missionáři prokázáno, že mnohé matky
nepovažují zločiny proti klíčícímu životu neb jiné omezování plod
nosti za hřích ; při missiích jest nejlepší příležitost je o tom poučiti.

Má se o tomto předmětě mluviti mimo

zatelnyř

missie

s ka

Starší theologové se domnívali, že k projednávání této choulo—
stivé otázky se kazatelna nehodí. Avšak »nouze láme želez0c.
V posledních dobách biskupové různých zemí i diecesí promlou
vají veřejně ke svým diecesánůmomanželských povinnostech. Tak
biskup Henle v Řezně, biskup Fritzen ve Štrasburku, biskup Faul
haber ve Špeyeru, benediktin biskup BenzlervMetách, arcibiskup
mechlínský kardinál Desiderius Mercier v postě 1909, mimoba
vorští biskupové němečtí r. 1913. Tyto projevy mohou býti směro—
datným vodítkem. Ovšem sluší hned připomenouti, že káželi se
v jedné faře o manželských povinnostech a v sousedních farách
nikoli, kněz tohoto předmětu si všimající bude od některé části
svých osadníků pranýřován. V tom je veliká výhoda pastýřského
poučení biskupského, že se děje současně po celé diecesí a to
stejným způsobem.
Duchovní správce mluvě s kazatelny o thematě našem, musí
se vždy velmi opatrně vyjadřovati. Jenom tehdy by mohl otevře
něji mluviti, kdyby měl před sebou posluchačstvo pouze z man
želů se skládající, čehož však v praxi nikde není. Proto se omezí
na výklady všeobecné, které příležitostně může učiniti a to tak,
aby ti, kterých se týče, dobře porozumněli, jiným však aby zů—
stalo tajno, o čem se jedná. Věc jest stará, ale nebyla vždycky
bezvadně prováděna. O .arciděkanu v katolické Plzni PistoriOvi má
archiv plzeňský k roku 1597 zprávu, že s kazatelny činil důtky
konšelům, protože prý ženské osoby, požívající koření pro zahnání
plodův a pro čáry pouštějí z vězení.*) Tak ovšem kněz kázati ne
bude. Třeba více napověděti a ponechati těm, jichž se týká, aby
sami domyslili.

(Pokračováni.)

*) Dr. Winter, Život církevní, 839.

Na podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Sl.), které roz
prodává za cenu 1 hal. kus, při větší objednávce franko.

Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
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Nové úkoly naší velkoměstské správy
duchovní
Píše —en, pražský kněz. — Pokračování.

3. Duchovní správa v osadě.
Nejtěžším problémem duchovní správy velkoměstské jsou za
jisté >matrikoví katolícic nebo jak je německý farář Hansz nazval
)die Unkirchlichenc ve farní osadě. Každému jest jasno, koho tu
míníme. Jsou to katolíci, kteří nežijí podle své víry, kteří z lho
stejnosti nebo i z nenávisti ke knězi a církvi kostelu se vyhýbají.
Takové lidi najdete dnes nejen v nižších vrstvách společenských,
nýbrž i v tak zvaných lepších kruzích a městské inteligenci. Nelze
ovšem všechny stejně posuzovati. Jsou mnozí, kteří chtí býti ještě
katolíky, jdou do kostela ao velkých svátcíchc, o vánočních, ve
likonočních, dušiček a j., ale ostatní povinnosti náboženské již
nenáležejí k jejich náboženskému programu. Jiní nepřijdou vůbec
do kostela, avšak nemají nic nepřátelského proti víře, prostě se
nestarají o náboženský život. jiní konečně v duši své nenávidí
náboženství a jsou zuřivými jeho nepřáteli. Jak se k těmto všem
katolíkům má zachovati duchovní správce osady? Smí si jich ne
všímatiř Může ztracené ovce beze všeho nechati jejich osudu?
Dobrý pastýř hledá ztracené ovce, salus animarum jest mu su—
prema lex, hledá styk s těmito zbloudilými a prostředky spásy.
Zde jest hlavní otázka velkoměstské správy duchovní, jakými pro
středky pastoračními lze působiti na tyto masy městského lidu.
Prvním a leckde téměř jediným prostředkem jest tu dobře
organisovanáaneúnavná domovní rodinná pastorace. O této mlu
viti je skoro totéž jako vyčerpati úkol duchovního správce v osadě.
Promluvím tedy o rodinné pastoraci a to tak, že uvedu předem
její nutnost, pak nastíním, jak jest organisována a prováděna ve
hlavních velkoměstech, poté podám návrh, jak by se organiso
vati mohla též v našich velkoměstech.
Nutnost rodinné pastorace vyplývá již z povinnosti pastýřského
úřadu knězova ve spojení s velkoměstskými poměry nové doby,
je též odůvodněna příklady Krista, apoštolů a velkých světců,
nařízena úřady církevními a doporučena horlivými biskupy. Ne
budu se tu šířiti o podrobnostech důvodů — vždyť o tom bylo
již v našem listě obšírně pojednáno v ročníku devatenáctém
a dvacátém, nýbrž jen jako rekapitulací připomenu hlavní uve
dené příčiny.
Kněz duchovní správy má znáti své osadníky a tito mají
znáti svého duchovního pastýře, toť nesporno. Nová doba však
oddaluje vždy víc a více ovce od jejich duchovního pastýře: ve
velkoměstě fluktuace obyvatelstva, sociální poměry dělnictva, ná
boženské agitace sektářské a jiné proudy odcizují katolíky du
chovnímu správci, znemožňují návštěvu kostela a fary; tudíž musí
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duchovní pastýř jako dobrý pastýř sám vyhledávati své ovečky,
musí vyjíti z kostela a fary též do své osady, do domů, do rodin,
aby poznal náboženský stav svěřených sobě duší, aby si uvědomil
nebezpečenství, v nichž se nalézají, aby včas je varoval, láskyplně
zpět přiváděl, pomáhal a tak zachránil aspoň to, co se ještě za
chrániti dá. Ani ti,. kteří jsou zcela odcizeni, kteří náboženství
katolické a kněze nenávidí, u nichž se zdá každá práce “marnou,
nesmějí býti vyňati z pastýřské péče a i je musí hledati horlivý
dobrý pastýř. Jak to učiní, ne-li osobním stykem, vhodnou osobní
návštěvou, vždyt takoví lidé do kostela nepřijdou, tím méně do
katolického spolku! Z přirozené povahy kněžského úřadu a sociál
ních skutečných poměrů plyne tudíž také nutnost domovních
rodinných návštěv.
A v této snaze nedal nám příklad sám Spasitel, jeho apošto
iové a velcí hlasatelé svatého náboženství Kristova? Ježíš Kristus
a jeho apoštolové kázali sice především veřejně před celým shro
mážděním ve chrámu jerusalemském a v synagogách židovských,
avšak neobmezovali se svým apoštolským úřadem jen na veřejná
shromáždění, nýbrž vstupovali do soukromých domů a do rodin,
vyučovali a k Bohu vedli jednotlivé osoby. Kdo neznal by Spa
sitele při svatbě v Káni, v domě Lazarově, v domě imonově,
v domě Zacheověř Nečinil rozdílu mezi bohatým a chudým, mezi
pobožným a hříšníkem, přicházel ke všem, milost rozdávala hledal
zbloudilé ovce Israele. Po příkladu Mistrově jednali apoštolové;
kníže apoštolské sv. Petr zasedá s věřícími v domě Marie, matky
Markovy, vchází do domu Tabithy, žije v domě Šimonově v]oppé,
učí v rodině Korneliové, zdržuje se v domě Pudentově v (mé,
všude přijímá a utvrzuje ve víře učedníky Páně.A apoštol národů,
ze sbornic židovských vyháněný, vstupuje všude k pohanům, do
jejich domů a rodin přichází a sám výslovně připomíná starším
v Efesu, že v jejich středu publice et per domos učil a po tři
léta neustal jednoho každého z nich napomínati. Podobně zajisté
si počínali ostatní apoštolové a po jejich příkladu všichni velcí
duchovní správcové. Je známo o velikých věrozvěstech, o slavných
missionářích, že hledali přímý osobní styk s lidmi, že přicházeli
i do domů hříšníků, aby je přivedli na cestu spásy.
Není divu, že individuelní pastorace a domovní, rodinné ná
vštěvy staly se též předmětem synodálních usnesení a že jsou
vřelými slovy doporučovány od vynikajících biskupů. Sněm tri
dentský uložil kleru povinnost residence, aby mohl plniti božský
příkaz, že dobrý pastýř zná ovce své. Znalost tato v nové době
stala se nemyslitelnou ve velkoměstech bez osobního individuál
ního styku, bez návštěv v domech, dílnách, rodinách. Proto pro
vinciální a diecesní synody po době tridentinské skoro vesměs
zabývají se též touto otázkou a doporučují neb i nařizují ducho
venstvu rodinnou pastoraci, uvádějíce nejen její nutnost, nýbrž
i návod k vykonávání, Z těchto nařízení — jež možno čísti v syno
dální sbírce laccenské — můžeme si učiniti obraz o rozšíření ro
dinné pastorace v nové době ve všech krajích. Dotknu se tu
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pouze některých sněmů. Synoda můnsterská z roku 1897 uvádí:
divino praecepto juxta Concilium Tridentinum jubentur sacri pa—
stores oves suas agnoscere . . . graviter monemus parochos neopro
vísos, ne diu differant omnes et singulas familias indiscriminatim
visitare, de personarum statu ac conditione prudenter et caute
inquirere, paterna caritate eas alloqui . . neque hac unica visita
tione contentus sit parochus, sed singulis annis vel saltem bienniis
lustrationem totius parocbiae prudenter ac personaliter reiteret ..
Synoda v Cincinnati r. 1858 praví: „non ofňcio suo satisfecisse
arbitretur, si domí inclusus expectet, ut ad ipsum veniant paro
chiani. Semper equidem valuit sed hisce praesertim temporibus
valet hoc praeceptum Domini: Ite ad oves quae perierunt domus
Israel. Též jihoamerický koncil r. 1899 nařizuje návštěvu osady
a osobní znalost osadníků: Farářům provincie benátské již r. 1859
se doporučuje, aby ad se accessum facile prnebeant, omnes ali
quoties invisant, non ut otio vacent, sed ut monita salutis oppor
tune et prudenter illis insinuent. Třetí provinciální koncil bour
geský upozorňuje faráře na pastoraci mužů a žádá, aby je vyhle
dával tempore opportuno aut domí. aut in agris, aut intra offi
cinam. Diecesní synoda milánská r. 1902 stanoví: videant ut suas,
quo melius possunt, agnoscunt oves, quod ut facilius assequantur,
praecipimus ut ňdelium adeant domus ad animarum statum con
ňciendum: quam quidem urgentes occasionem non raro complu
ribus animo languentibus subvenire poterunt. Aby duchovní správce
seznal všecky ovečky a jejich potřeby, doporoučí mu synoda ra
venská, ut probatiores eiusdem paroeciae viros, praesertim patres
familias ac etiam matres prudenter interroget.
Těmito usneseními řídí se též biskupové i jim podřízení du
chovní ve své praxi i pastýřských listech. P. Voňavka poukázal
ve svém článku v našem listu roč. XIX. na pastýřský list věhlasného
biskupa svatohavelského Aug. Eggera z r. 1888 o privátní pastoraci,
uvedl více příkladů, jak velicí biskupové sami doporučili i prová
děli rodinnou pastoraci, mezi nimi též známý český biskup Kou
delka v severní Americe i zesnulý papež Pius X. Belgický kardinál
Gossen nařídil r. 1905 pro diecesi mechlínskou, aby ve farnostech
byla prováděna individuelní pastorace a přesně veden seznam
animarum, což se ve mnohých farnostech děje.
Z těchto nařízení synod i biskupů je patrno, že rodinná _pa
storace je nutností naší doby, že duchovní správce zvláště velikých
měst a míst průmyslových musí se jí věnovati, chce-li býti svě
domitým pastýřem svěřených sobě nesmrtelných duší.
Ovšem třeba míti na paměti účel a způsob rodinných návštěv,
aby byly návštěvami pastoračními.
Prvním účelem rodinných návštěv jest seznání osadníků, aby
pastýř znal své a ovečky svého pastýře. jak církevní zákono
dárství naznačuje jest třeba vésti seznam osadníků, tento opra
vovati, doplňovati, prohlubovati.
Klíčem k tomu domovní ná—
vštěva. Druhý chronologický účel, ve skutečnosti však první a
skoro jediný rodinných návštěv jest —jak dobře dí P. Chwala —
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»systematická a pronikavá missie církevnímu'životu odumřelých
lidových mass<. Tedy účelem návštěvy v rodině musí býti pa—
storace, nikoliv sport nebo krácení chvíle, nebo jen společenský
zvyk. Proto dlužno dobře rozeznávati rodinné návštěvy pastorační
od čistě společenských. Též otěchto posledních zmiňují se leckde
synodální usnesení. Na př. avignonský koncil z r 1879 varuje
duchovního Správce před velikou důvěrností s osadníky a zaka

zuje crebra et inutili discursione tempus consumere. A diecesní
výše uvedená synoda milánská r. 1902 nařizující adire domus
fidelium zároveň varuje před neužitečnými návštěvami slovy: alias
tamen in visitandis familiis modum et mensuram adhibeant, quum
ii certe improbandi sint, qui, nulla probabili causa aut plus aequo
privatas domos invisunt, gravi quoque quum temporis tum etiam
sanctimoniae et famae detrimento.
Poslední slova uvádějí nám na pamět vážné námitky proti
návštěvám vůbec, tempus, detrimentum sanctimoniae et famae.
Nepodceňují těchto námitek, ale také nesmějí se přeceňovati.
Slova synody a opravdové tyto námitky mluví proti rodinným
návštěvám společenským, z kratochvíle, neprozřetelným a jedno
stranným, nikoli však proti návštěvám pastoračním. Připouštím
též, že tu a tam výjimečně i pastorační návštěva může se státi
detrimentum famae, ale toto výjimečné zlo nemůže zabraňovati
mnohému dobru, které vyplývá z rodinných pastoračních návštěv
jak duchovnímu správci, tak jeho osadníkům.
Pokládám tudíž za zcela jasné, že rodinnou pastoraci musí
konati každý svědomitý duchovní správce moderního velkoměsta,
že musí ji konati též. naše české duchovenstvo. jak začíti a jak
pokračovati? O tom nás musí poučiti jednak zkušenost spolu
bratří, kteří vykonávají v cizině tuto praxi, jednak pochopení ná
boženské psychologie našeho českého lidu. Vizme tedy zkušenosti
jiných.
Ve městech evropských jsou sice téměř stejné poměry so
ciální a kulturní, avšak velmi rozmanitá- duchovní správa, poměr
kleru ke státu a lidu, rozmanité náboženské tradice, náboženská
psychologie mass; odtud i pastorace mnoho má společného, ale
též mnoho lokálních zvláštností a rozmanitostí. Skoro všude se
tkáváme se s určitou organisací rodinné pastorace, rodinnou kni
hou a svérázným způsobem provádění individuální pastorace. Pro
organisaci rodinné pastorace nutno si stanoviti, kdo má je konati
a koho se má týkati. ]istě na prvém místě jsou tu povoláni fa
ráři, jakožto vlastní řádní duchovní sprácové osad; avšak jejich
pomocníky ve všech oborech duchovní správy jsou kaplani, tedy
i v rodinné pastoraci mohou a musejí míti účast. Skoro všude,
kde provádí se systematicky rodinná pastorace. rozdělují si ka
plani s farářem farní osadu v obvody, v nichž každý pak pů
sobí. astěji konají společné konference, aby si sdělili své zku
šenosti a stanovili další jednotný postup. jest otázkou, mají-li
k této pastoraci býti přibrání též katecheti a zejména laikové.
Farář Hansz míní, že nutno přibrati též vyškolené laiky z elity
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katolických spolků. Biskup Benzler na strassburgském katolickém
sjezdu se vyjádřil: »Přešla doba, kdy mohl sám duchovnl půso
biti pro blaho duší, dnes potřebujeme ktomu také pomocí
laiků.: V praktickém provádění pastorace u některých víře ne
přátelských rodin lépe může působiti laik než kněz, ježto slovo
knězovo se často posuzuje se stanoviska, že »tak podle svého
povoláni mluviti musí:. Nelze upříti, že laikové mnoho mohou
pomoci, i když vlastní pastorační práci koná kněz.
Kdo má býti navštěvován doma? Všichni, kdož jednají o ro
dinné pastoraci, radí, aby se konala ve všech rodinách bez vý
jimky. V praxi bude pak nutno upraviti následující návštěvy
podle nabytých zkušeností. Kde větší nemoc a nebezpečenství,
tam také větší a častější pomoci třeba.
Znalost osady předpokládá vedení rodinné kartothéky nebo
rodinné knihy. ježto tato kartothéka má veliký praktický význam,
věnujme jí zvláštní pozornost. O nutnosti takovéto knihy zmiňují
se nejen novější autoři, nýbrž i synody a také praktické její ve
dení ukazuje její prospěšnost. Jen stručně připomínám zde —
podle Svobodovy častěji citované knihy — že v 19. století 24
provinciálnícb sněmů zabývá se též rodinnou knihou a jí vesměs
předpisují. Spýrský generální vikář praví, že dnes ve větších mě
stech nelze vystačiti bez farní kartothéky. V zásadě tedy vše
obecně se dopOroučí vedení rodinné knihy a také ve mnohých
velkých městech a diecesích se vede, na př. v Anglii, Americe,
Belgii, Italii, Německu. Provedení a úprava jest však velmi roz.
manitá: někde má formu knižní, někde lístkovou; někde obsa
huje hlavně matriční záznamy, jindy praktické pastorační podrob—
nosti, jako seznam týdně přijímajících sv. svatosti, seznam nepo
křtěných dosud dětí, konkubinátů a pod. Příklad takového ro
dinného lístku uvedl též náš list v roč. XX. str. 650. Osvědčuje
se více seznam lístkový než forma knižní. Největší potíží jest tu
zařízení úplného seznamu a pak jeho přesné vedení při častých
velkoměstských změnách. Kterak máme zjistiti, kdo se přistěhoval
do naší osady? jak uvádí Hansz ve svém článku »Die Pastoration
der Unkirchlichenc, v Prusku podle ministerského rozhodnutí
z roku 1845 zasílají úřady úředně farním úřadům seznam nově
přistěhovalých. jinde musí se takový seznam poříditi neúředně,
ponejvíce domovní návštěvou. Proto také zdůraznil jsem výše, že
prvním úkolem návštěv jest zhotovení rodinného seznamu. Vra
címe se k rodinným návštěvám a tu tážeme se: jak je začiti, jak
dále prováděti? Začátek všude nejtěžší. Zpravidla se doporoučí,
ano někde i nařizuje, konati tyto návštěvy při nastoupení farního
úřadu; mimo tento případ pak příležitostně, jako na př. při ro
dinných událostech (křtu, svatbě, úmrtí), při zaopatřování a ná
vštěvě nemocných, při vybírání různých poplatků a příspěvků
(na př. v Belgii na katolickou universitu lovaňskou), při prvním
sv. přijímání dítek a pod. Swoboda (str. 299) míní, že by Ordi
nariát mohl naříditi, aby se začaly konati pravidelné rodinné ná
vštěvy a tím lid byl na ně upozorněn; P. Voňavka (ve Věstníku
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katol.duchovenstva XIV. 309) uvádí, že osadníky jest s kazatelny
poučiti o rodinných návštěvách.
Podal jsem dosud co nejstrašnější obraz o nutnosti, úkolu
a provádění rodinné pastorace, jak jsem mohl se poučiti o ní
z knih, které mám po ruce. Než snad nejeden z laskavých čte
nářů právem řekne: to jest všechno pěkné, ale, pane pisateli,
pamatujte, že zknih nedají se studovati lidé a od zeleného stolu
nikoho nepřivedeme ke Spáse. Rád uznávám tuto výtku a proto
chci nyní sestoupiti do praktického našeho života a uvážiti, po
případě navrhnouti, zdali jest u nás rodinná pastorace žádoucí,
zdali a jak proveditelná; při tom — jak jsem výše poznamenal
— nemáme nevšímati si zkušeností jinde učiněných a musíme
stále přihlížeti k náboženské psychologii našeho lidu i k pomě
rům časovým a místním.
Ve všeobecné části tohoto pojednání jsme seznali, že v na
šich velkoměstech jest značná odloučenost osadníků od jejich du
chovního správce, že nezná pastýř svých oveček a tyto svého
pastýře; jest známo, že jest u nás mnoho katolíků, kteří nedbají
0 kostel zpohodlnosti více než z nenávisti. Zvláštní naše poměry
vyžadují úzký styk kněze slidem, půda jest celkem dobrá, proto
rodinné návštěvy pastorační jsou u nás potřebné. Jestliže naše
synoda z roku 1860 jich nepřikazuje, vysvětluje mlčení její jakož
i synody vídeňské prof. Swoboda z politicke-náboženských dů
vodů tehdejší doby. Mimo to uvažme. že dnes náboženské sekty
a blouznivci provádějí individuální rodinnou i osobní propagandu
svých názorů proto nutno jim čeliti opět individuální a rodinnou
pastoraci. Výmluvy a námitky musí odmítati a neškodným činiti
promyšlená organisace rodinné pastorace. Pokládám tudíž za
jasné, že v Praze a ostatních našich velkoměstech musí duchovní
správa přikrcčiti k systematické rodinné pastoraci.
Provádí se nyní již někde? Pokud pisatel zná naše poměry,
soudí, že jest styk duchovenstva s jednotlivými rodinami a oso
bami značný, avšak tento styk jest více rázu čistě osobního, spo
lečenského neb přátelského, o vlastním pastoračním úkolu nelze
mnoho říci; mimo to rodinné návstěvy u nás omezují se na ně
kolik určitých rodin, dobře známých i zbožných, nejsou však
zvykem pastoračním. Tím se stává, že jednak znalost celé osady
jest nepatrná a jednostranná, jednak zavedení rodinných návštěv
obtížné, nezvyklé.
U nás tedy by se začínalo s rodinnou pastoraci, a tu se tá
žeme: jak začítiP Myslím, že by se u nás a zejména za nynějších
poměrů nedoporučovalo ordinariátní nařízení rodinných pasto
račních návštěv; také snad nebylo by radno začíti náhle a bez
nutné opatrnosti, spíše nenápadně, ale ve všech farnostech měl
by se státi počátek. Prvním krokem by tu bylo pořízení seznamu
všech osadníků čili kartothéky, pak seznání skutečného stavu
náboženského v našich osadách, zjištění různých nebezpečenství
a zlořádů, navázání osobních styků; teprve potom bylo by lze
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přikročiti k vlastní pastoraci, k prohlubování náboženského ka
tolického života našich osadníků.
Kdo se má věnovati těmto počátkům rodinné pastorace?
Musí takučiniti faráři se svým farním duchovenstvem, jim u nás
musejí pomáhati katecheti a ve mnohých případech budeme od
kazováni na pomoc laiků. Tedy především naše duchovní správa
měla by si zaříditi za pomoci katechetů i laiků spolehlivou a
praktickou rodinnou knihu ve všech osadách.
Provedení tohoto úkolu není snadné a bude vyžadovati rady
všech i mnohé práce. Postup si představuji asi tento: jako při
vikariátních poradách sešli by se určitého dne všichni faráři na př.
velké Prahy, s nimi několik zástupců kaplanů a katechetů ke
společné poradě o této otázce; zde stanovil by se počáteční po
stup, totiž jednotný postup, rozdělení-práce a forma kartothéky.
Soudím, že by se mohlo .postupovati principielně všude stejně,
totiž navazovati styky a činiti seznamy. Ustřední dozor by vedl
farář, na faře by se konaly schůze všech zúčastněných kněží
farnosti podle potřeby; u nás nebylo by lze rozděliti farnost
vněkolik obvodů podle počtu kněží, pro počátek by rozhodovalo
rozdělení podle čísel nebo rodin, do nichž ten neb onen kněz
snadno a nenápadně má přístup. V poměrně krátké době by
chom si uvědomili, kolik domů a rodin v každé farnosti známe,
kolik je nám cizích, nepřístupných. Pak bychom učinili novou
společnou schůzi, porovnali výsledky a stanovili další postup.
Nejdůležitější se mně zdá pro začátek správné rozřešení
otázky rodinné kartothéky. Má to býti kniha či lístkový katalog?
Co v ní zapisovati? Stačí íorma, jak jest uvedena v našem časo
pisu roč. XX? Co jest základní jednotkou, rodina či dům či
domácnost?
Naše válečná doba vyvolala nutnost přesných soupisů, máme
chlebové komise, v nichž vede se evidence o každé osobě, za
znamenávají mnohé věci; nemohla by nám tato činnost poskyt
nouti leckteré naučení? Myslím, že ano, a to dobré i praktické.
Naše rodinná kartothéka byla by seznamem lístkovým; lístek
jeden by podával obraz jedné domácnosti; lístky domácností
každého jednotlivého domu by tvořily jeden svazeček (ovšem ne
vázaný); tyto domovní svazečky byly by seřaděny podle čísel
domů a tak by poskytovaly obraz celé osady. Když by se rodina
přestěhovala do jiného čísla, její rodinný list předáme do tohoto
čísla; vystěhuje-li se do cizí farnosti, zašleme její lístek na tuto
farnost, kdež jej zařadí do lístkového fascikulu domovního čísla.
Tím pro budoucnost byla by manipulace velmi snadná. Lístek
rodinný opatří faráři, leckde cizí kněz nebo i laik podle svých
osobních známostí; při stěhování vypomohou naši hodní do

movníci.
Jaký asi bude obsah rodinného lístku? O tom třeba vzá
jemné dohody. Bude jistě obsahovati nationále členů domácnosti
a různé pratické poznámky. Představuji si takový lístek půlarcho

vého formátu asi takto:
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Tento rodinný list byl by tiskopis jednotný 'pro všechny
farní osady velkoměsta; rubrika pr'o poznámky musila by býti
prostorná pro rozmanité záznamy. Udaje měnivé, jako čísla bytů,
pak služebné, podnájemníci, dělníci, některé poznámky rázu do—
časného apod. mohly by se zanášeti pouze tužkou, aby se mohly
vymazati a nahraditi jiným jménem.
Rodinné listy by nás inf0rmovaly o nynějším stavu osady,
znali bychom. kde a mnoho-li máme jinověrců, smíšených man
želství, konkubinátů, chudiny nejpotřebnější, organisovaných
mužů atd.
Než jak seznáme všechny tyto věci a jak zařídíme úplný
seznam? Zajisté se to nestane za týden ani za měsíc, znenáhla
si vše zaznamenáme při daných příležitostech. Při křtinách, svat—

bách, zaopatřování nemocných, pohřbech, ve společnosti nahodile
seznáme mnoho o své osadě. Na dvě věci zvláště upozorňuji.
V nynější válečné době jsou v chlebových a jiných komisích
činni také kněží, hlavně katecheti; ústředna Červeného kříže ve
Vídni posílá farním úřadům oznámení o padlých, aby zprávu še
trně sdělily rodinám; zde jest velká možnost styku V jisté chle
bové komisi člen kněz vzal si na starost právě domy svých osad—
níků, aby je poznal a seznam osob si mohl poříditi, aspoň ne
úplný. Kdyby se tak stalo i jinde, byla by sestavena značná část
naší rodinné kartothéky. Druhá velevýznamná okolnost jsou školní
děti, které kdosi nazval »kooperátoryc v duchovní správě. Po
mocí dětí lze nalézti přístup do rodin a lze seznati mnohé ro
dinné podrobnosti. Knávštěvám rodičů školních dítek jest vítanou
příležitostí první sv. přijímání dítek, jehož se používá k rodinným
pastoračním návštěvám v Německu a také asi u nás; aspoňv po
jednání o prvním sv. přijímání dítek v Praze, které jsme četli
v loňském ročníku našeho časopisu, činí se o tom zmínka.
, O způsobu, jak si počínati při pastorační rodinné návštěvě,
nebudu se šířiti, ježto jest to věcí osobního taktu a okolností,
v nichž se ocitneme, Zajisté návštěva musí se díti nenápadně,
musí býti zřejmo naše kněžství v každém pohybu i slově; nesmí
nám \scházeti důstojná vážnost ani jemnost mluvy i jednání, řeč
naše musí býti velmi opatrná všude a zvláště tam, kde na nás
nehledí jako na kněze. Při rodinných návštěvách nedoporoučí se
bráti občerstvení neb nějakých dárků, sami naopak chudším ro
dinám poskytneme pomoci i hmotné, kde toho třeba. Po každé
návštěvě učiňme si malé examen, v čem jsme pochybili, jak mu
síme jindy si vésti.
Toto jsou první počátky, které nás uvedou na další cesty.
Znal jsem mladého poměrně duchovního, jenž v několika letech
si zjednal dosti podrobnou znalost velké části osady, vykonávaje
nenápadně a příležitostně rodinné návštěvy. Tak poznal smýšlení
mnoha osadníků, seznal nebezpečenství, které hrozí dobrým du
ším od sektářských agitátorů a spiritistických kroužků, uvědomil
si, proč ten neb onen nejde do kostela nebo proč jde do jiného
kostela, a podle těchto zkušenosti zařídil pak své působení.

—671—
Neváhám tvrditi, že čas i poměry jsou příhodné, že dodělá
se klerus značných úspěchů, začne-li v našich městech žíti s li
dem, začne-“lisoučasně všude, jednotné a systematicky konati
individuální, rodinnou a osobní pastoraci. Ku konci však uvědo
miti si musíme, že ve věcech nadpřirozené spásy člověčenstva
nestačí pouhé přirozené lidské síly, musi spolupůsobiti milost boží.
Za tuto musime prositi denně při memento mše sv. a ve svých
modlitbách. Končím poukazem na vzácná slova Huonderova
v jeho milé knížce oU Mistrových nohou: (str. 35. čes. překl.):
»Duchovní správa velkoměstská, jak těžký to problém našich dnů!
Zde máme jeho rozřešení. Svatých je třeba, kteří by konali zá
zraky. Jen něco velikého, mimořádného dovede působiti na vy
chladlý, nevěřící dav: heroismus lásky, heroismus svaté horlivosti
duchovní.:

(Příštědále.)

Z duchovní správy.
Podává. A. D.

(Pokračování)

Padělané listiny.
, Povšimnul si kaplan, že jeho farář každou listinu, kterou ta
ona strana donesla, prohlíží naproti světlu, proti oknu. Hned se
netázal, jako nováček mnoho pozoroval, o čem se mu dříve ne
zdálo. Ale přišel ke zkušenému a opatrnému faráři.
Zase kdysi zapisoval do matriky, když farář'v kanceláři u ve
dlejšího stolu zpytoval ženicha. Dostavil se předem, nevěstu a
svědky přivede později. Předložil hned svůj křestní list. -A zase
farář rozbalil listinu proti oknu a zkoumal. Vida, že kaplan zvě—
davě přihlíží, řekl: »Divíte se tomu? Nejednou předložena mně
byla listina, na níž bylo něco vymazáno, přepsáno, opravováno,
vůbec listina zfalšovaná. .

Je to možné?: mm se mladší spolubratr. »Všechno možné.
Ženich nebo nevěsta chce udělati se mladší zatajiti stáří, neroz
vážně vymaže a přepíše datum narození. Ten onen se stydí, že
otec jeho byl drnomistrem nebo čímsi podobným, tedy povýší
svůj rod. Za jistými příčinami přepíše se rok úmrtí. Ano stalo se,
že kdosi v rubrice opravil svůj původ, vyškrabav ze slova ne—, aby
byl manželský. Neuvážil, že v křestním listě jeho otec není uveden.:
»Ale vždyť na takové padělání veřejných listin jest trest ně
kolik měsíců.<
,
»To by bylo zavřeno lidí pro podobnou lehkovážnost. Vin
níka si vezmu stranou, upozorním jej na nepředloženost skutku,
následky podobného jednání a nařidím mu, aby si v nejbližší
době opatřil listinu novou. Pravidelně poslechne. Ovšem, kdo by
se vzpouzel, ten by to odnesl. Vinníci obyčejně to svedou na
mladší sourozence, ale výmluva je nejapná. Tedy pozorlc
A za krátko i kaplan hleděl na listiny proti oknu, nechtěl-li
se ženich udělati mladším, nepovýšil-li svůj rod.
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Změna jmen.
Úřady matriční (dle nového pojmenování) často obdrží svazek
spisů, aby k nim to a ono připojily a urychleně podání vyřídily.
Oč tu běží? O změny v matrikách. Pravda, stane se tu a tam
chyba při tom množství zápisů, že strany nepředkládají listin, že
se někdo přeslechne, tu pak doplnění a oprava je na místě.
Ale kdo delší dobu v tom oboru pracuje, poznává, že ty
stížnosti a žádosti mnohdy jsou obtěžováním úřadů. Kdosi jme
noval se a zapsán jest jako Fliegel a pojednou si vzpomene, že
by se mohl psáti jenom Flígl, pochází ze staré rodiny Řeřábků
a chce se jmenovati Jeřábek, od prarodičů byl Pergel a žádá za
změnu na Pergler. Zapsán byl jako Shýbal a tu si vzpomene, že
vlastně slouti má Shejbal.
Ale někteří žádají také o změnu jména křesrního. Zapsána
jest jako Johanna a chce býti Janou, z Ignáce přeje si míti Hynka,
z “Karla Drahotína. Že prý vlastně tak při křtu jméno bylo udáno,
že se zapisující kněz zmýlil, že dobře neslyšel. Nejdříve jdou na
faráře, aby provedl hned opravu jména nebo stavu. Někomu se
nelíbí pouze dělník a chce míti na př. mistra bednářského, sou
kromníka, měšťana a podobně. Také místo zrození chtěli by
míti jiné.
Ovšem správce matrik musí takové žádosti naprosto odmít
nouti i když by žadatelé chřestili v ruce nějakou korunou. Mnohý
si diktuje, aby se mu to a ono do křestního listu zapsalo. Co
způsobilo na př. nesnází, že universitnímu profesoru napsal správce
matrik místo Masařík Masaryk. Tento se odvolával na listinu, kterou
fotografovanou vložil do novin.
»Zde je chyba,c diktuje žadatel, »tak se nejmenuji, tak jsem
nebyl pokřtěn. To se musí opraviti.: A co stojí výmluvnosti, než
jest strana odkázána na politický úřad, s jehož jenom svolením
oprava státi se může.
Mnohdy je to pouze obtěžováním úřadů, taková žádost musí
býti doložena mnohými listinami, politické úřady je vyžadují ex
offo. Je-li patrno, že se tak děje z pouhé libovůle, že to vlastně
není oprava, ať si doklady pořizují strany samy, ať listiny kolkují
a platí. Potom by bylo méně obtěžování, méně žádostí.
Jistá osoba byla pokřtěna a zapsána jako Jaromíra, teprve
když vyrostla vzpomněla si, že prý se jmenuje Jarmíra a hned
žádala o změnu a opravu. Marné vysvětlování, že Jarmira vlastně
jest skrácené Jaromíra. Farář musil předložiti ex offo křestní list,
měl vyslýchati svědky (už zemřelé), ano k vůli tomu vyhledána
i knížka, kam babicí bába zapisovala si děti, při jichž narození
působila
Ještě nebyla oprava provedena, když ona osoba si psala pro
křestní list a podepsala se Jara. Snad za krátko si vzpomene a
bude žádati za novou »opravuc, aby se z Jaromíry opravené Jar
míry stala Jara.

(??—.s

(Příště dále.)

LISTY HOMILETICKÉ.
Jména Panny Marie.
Jméno Marie bud naším heslem.
»Ve mně jest všeliká naděje života<
(Sir. 24, 25.)

V pátek slavili jsme radostnou památku narození blahoslavené
Panny Marie, která přinesla světu pravou radost, svobodu a vy
koupení jako matka ode všech národů očekávaného Vykupitele.
Voktávě této slavnosti oslavujeme zároveň jmeniny nejblaho
slavenější Panny, připomínáme si, čeho se světu vyznáním jména
jejího dosud dostalo a čeho můžeme stále ještě očekávati, že po
jménu Ježíše, Syna božího, jest jméno Marie, matky jeho a matky
naší, nejsladšíanejmocnější.Čteme-li dějiny našeho národa, který
již prodělal cestu křížovou tolikráte,čteme-li dějiny celé naší říše
rakouské,o níž se tolikráte už pokoušeli nepřátelé mnozí amocní.
aby se jí zmocnili aneb seslabili, musíme vyznati otevřeně, že byla
to přímluva Panny Marie, jež nás dosud před úklady nepřátel
uchránila. Kdykoli v nebezpečí vzývali její jméno, pokaždé jako
zázrakem byli zachráněni. Obraz Panny Marie přinesli nám naši
apoštolé, svatý Cyrill a Methoděj, učili nás Matku boží uctívati
a u ní všechnu radost vyhledávati. Obraz ten měl v největší úctě
nejslavnější náš panovník, sv. Václav. jehož jménem a pod jehož
ochranou dosud vládnou všichni panovníci našeho království a
naší'říše.
Obraz ten nalézá se ve středu našeho království, ve staro
slavné Boleslavi, kde sv. Václav byl zákeřně zavražděn a úcta
k tomuto obrazu. úcta k přesvaté Panně rozšířena jest po celé
zemi naší a ve. všech srdcích zbožných a vděčných křesťanů.
Když divocí národové asiatští ohrožovali naši zemi a naši
říši, byla to Maria Panna, k níž se naši utíkali o pomoc a která
pokaždé před nebezpečím a záhubou je vysvobodila. Tataři u Hostýna
a Olomouce zadrženi'a poraženi, Turci u Lepanta, u samé Vídně
Rádce duchovní;
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a mnohých jiných místech rozprášeni; za války třicetileté, když
vlast naše byla již úplně zpustošena, byla to Panna Maria, která
mocnou p'římluvou vyprosila vítězství a s ním pokoj v naší zemi
a celé říši.

.

A právě dnešní slavnost, jména Panny Marie, nám připomíná
slavné vítězství křestanstva nad mohamedanismem, který tehdy
ohrožoval celou Evropu, kdy jan Sobieski, král polský, horlivý
ctitel Panny Marie, s heslem »Mariac, rozehnal r. 1683 u Vídně
na Lysé hoře hrozného nepřítele. Na památku tuto ustanovil papež
Innocenc XI., aby po Narození Panny Marie, každého roku v ne
děli, konala se slavnost Jména Panny Marie.
»Ve mně jest všeliká naděje života:, kdo se tedy utíkal 0 po
moc k Marii Panně, nebyl nikdy oslyšen, ale pokaždé zázračnou
pomocí překvapen. Všichni bojujeme s nejhorším nepřítelem, kní
žetem pekel, vlastním tělem a světem zásad zvrácených, s ne
přáteli všeho druhu; jméno Maria bud' naším heslem, v něm se
vzájemně poznáme a v něm zvítězíme, jak chci ukázati dnešní
promluvou.

Pojednání.
1. Za starších dob, dokud vojlnové neměli ještě stejnokroje,
poznávali se dle válečného hesla. Za císařů řeckých bylo heslem
vojínů: »Kristus pomoz lc a křižáků: »Bůh tak chcela Francouzi
měli heslo sv. Diviše (St. Denis),Spanělové sv. jakuba, Angličané
sv, Jiří. Svédové za BOletéválky měli heslo: »Bůh s námi:,Turci
dosud heslo: »Allah Esmidlc. Němci za války s Francouzi roku
1870 měli „na páskách heslo: »Bůh s námic. Někdy bylo heslem
hlavní město země, pro niž se bojovalo; nyní ve válce neb při
setkání se stráží hlásí se jméno některé osoby, velitele a p.
My křesťané máme nejkrásnější heslo, dle něhož můžeme
se poznati, především jméno ]ežíš a pak jméno »Mariac, a sice
za dnů šťastných i v neštěstí.
a) Přísloví české praví: »Pověz mi, s kým obcuješ a já ti
povím, jaký jsi-. Setkáme-li se s lidmi a nevíme, jakého jsou ná
boženství a zaslechneme, jak uctivě pronášejí jména “Maria, dů
věrně vzývají, modlí se Zdrávas či růženec, poznáme hned, že to
nejsou pouze křesťané, ale katolíci, naši bratři, spolubojovníci
v bojích tohoto života. Dva učedníci emauzští poznali Ježíše dle
lámání chleba, my katolíci můžeme se poznati nejsnáze vyslovením
přesvatého jména Marie. To jest válečným naším heslem, dle ně
hož poznáme přátele i nepřátele. Nezná-li kdo toho hesla, nebo
neuctivě či lhostejně je vyslovuje, není našincem, jest to buď pohan
či nevěrec, bud jinověrec či žid. Vysloví-li však jméno Maria
s úctou a zbožně, jest to katolík a sice tím lepší, čím vroucněji
je vyslovuje. A kdybychom prošli celý svět, dle toho jména, dle
hesla Marie, můžeme poznati, kdo je katolíkem a kdo není; kdo
je horlivým a věřícím katolíkem, a kdo lhostejným a lehkomysl
ným či nevěřícím. Katolík volá to jméno ve štěstí pln radosti,
poněvadž ví, že mu jméno to přineslo pokoj, že spokojenost stále

—675—
více rozmnožuje. Každé štěstí jest větším a každá radost se zdvoj
násobňuje, pravi sv. Alfons, kdykoli pronášíme ústy přesladké
jméno Marie. Blahoslavený Jindřich Suso vyslovuje jméno Marie
pln radosti, volával: »O sladké jméno Marie, jakou teprve sama
budeš, když již tvé jméno jest tak sladké a líbeznéc. Blahoslavený
Heřman josef, premonstrát, zvláštní ctitel Marie Panny, říkával:
>Kdykoli vyslovují přesvaté jméno Marie Panny, zdá se mi, jakoby
všecky květiny nejlíbeznější vůně kolem mne se kupily, aby srdce
mé naplnily rozkošíc. Vzývejme tedy jméno Panny Marie za dnů
štěstí a budeme ještě šťastnějšími a spokojenějšími. Vzývejme je
však zvláště v neštěstí.
b) Po Nanebevstoupení Páně byla Panna Maria největší útě
chou apoštolů a první církve. Když nastalo třistaleté pronásledo
vání církve sv., vzývali mučedníci nejsvětější jméno ježíš a Maria,
a křesťané na jejich hrobech v katakombách u těchto jmen hle
dali všecku posilu. Šlechetné paní římské nosily obrazy P. Marie,
ozdobené smaragdy, korály a safíry, a umírajíce zanechávaly je
svým dětem jakožto odznak pravé víry. Tak na př. Galla, vdova
po Symmachovi, dala vystavěli nádherný chrám, abyvněm jeden
z těchto drahokamů, památka na pronásledování křesťanů, byl
uložen a na věky uchován. Za nebezpečných dob, kdy nikdo ne
byl jist životem, byly takové památky s jménem Panny Marie
heslem, dle něhož se křesťanské paní poznávaly a ve víře utvrzo
valy. Za anglické královny Alžběty, kdy církev katolická skoro
do základů byla v Anglii vyhubenaa kněz pod trestem smrti ne
směl ani mši svatou sloužiti, věřící pak velikými pokutami byli
stíháni, kdykoli svátosti přijímali a mši svaté byli přítomni, bylo
zvláště jméno Panny Marie heslem, dle něhož se neohrožení ka—
tolíci poznávali. Věděli dobře, že Maria Panna, která s děťátkem
božským před Herodem a nepřáteli do ciziny se utekla, posilní
je v podobných úzkostech a nebezpečí života.
Podobná nebezpečí už sice minula, ale katolíci dosud jsou
nenáviděni a pronásledováni od jinověrců anevěrců, a sice hlavně
pro nejsvětější jméno ježíše a Marie. Proto stálým heslem, dle
něhož se všichni katolíci poznávají, budiž nadále jméno Maria.
Sv. Bonaventura praví: »Začkoli budeme prositi Ježíše skrze
Marii Pannu, všeho se nám dostanec. María buď naším heslem nejen
abychom se poznali, ale abychom ve jménu tom také zvítězili.
2. Když ve XII. století Peršané ohrožovali císařství řecké,
vytáhl proti nim císař řecký, jan Commenus, pod ochranou P.
Marie a válečným heslem: »Maria pomozlc Roku 1143 dobyl
slavného vítězství. Aby veřejně ukázal, komu vítězství přičísti, ne
vstoupil sám na vítězný vůz při slavném průvodu do Cařihradu,
jak vítězi tehdy měli v obyčeji, ale na vůz postavil sochu Panny
Marie a sám šel za vozem pěšky, drže kříž v rukou.
S heslem jména Marie Panny bojujme všichni v bojích dneš
ních a v bojích za svou víru.
a) Největší nepřítel naší duše, ďábel, kníže tohoto světa. ob
chází dle slov sv. Petra, jako lev hladový a řvoucí, hledaje, koho
*

—676—
„by přemohla'nebi vyrval. Nebojuje 'sám, ale má pomocníky, naše
vlastní tělo a svět, lidi zásad zvrácených.
_ Nejmocnější a nejhroznější zbraní proti těmto jest heslo
Maria. Sv. TomášzVillanovy musel přestáti veliké množství bojů
proti zlěmu duchu, který vida jeho horlivost, chtěl ho o milost
a pomoc boží připraviti. Sv. Tomáš vzýval však neustále Marii
Pannu, a také nikdy nebyl přemožen, ale stále zůstával vítězem.
Proto dává radu všem křesťanům, aby v pokušení k Marii se
"utíkali jako kuřátka se utíkají pod křídla kvočny, své matky,
když nepřítel se blíží. Sv Bedřich, opat premonstrát, aby před
hříchem se uchránil, uctíval _denně zvláštním způsobem Pannu
Marii, každou sobotu jí zasvěcoval a ku poctě její klášter >Za
brada Marie Panny: založil.
Proto volá sv. Bernard, zvláštní ctitel Marie Panny: »V ne
bezpečích těla i duše, v úzkostech, vabědách, vzývej Marii; pod
její ochranou neklesneš, pod její záštitou nemusíš se ničeho stra
chovatic.
b) Maria bud dále heslem v bojích za víru svatou. Sama
jsouc plna milosti, vyprosí nám také milost víry a setrvání v do
brém. O Marii pěje církev v denních hodinkách: »Plesej, Maria
Panno, neboť ty jediná jsi zahladila- bludařství a potřela hlavu
hadac.Tisíce jinověrců bylo uvedeno do lůna katolické církve na
přímluvu Panny Marie.
Proto sv. Bonaventura vyzývá k úctě Bohorodičky: »Jméno
Matky boží chrání nás před bludem, sílí nás v pravdě křesťanské
a nenechá nás klesnouti a blouditi ve vířec. ím více nepřátelé
Kristovi bojují proti pravdám sv. náboženství, tím více je odpo—
ručujme mocné přímluvě Panny Marie.
'
Když slavný básník italský, Torquato Tasso, umíral, navštívil
ho mladý Rubens, proslavený malíř, a spatřiv umírajícího, zaplakal.
Zrak umírajícího utkvěl na obrázku Panny Marie, na medailce,
kterou 'měl Rubens na krku a kterou Torquato jeho otci kdysi
davoval. Prosil ještě umírající, aby mu medailku na chvíli podal.
Křečovitě svíral v rukou medailku, líbal obraz Panny Marie, až
skonaL
Rubens vzal si opět obrázek a od té doby choval k němu úctu
ještě větší. Při smrti bude nám obraz Panny Marie zvláště milým,
jestliže jsme za života svého byli horlivými ctiteli Marie Panny.
Nechceme-li ve víře klesnouti a zůstati až do smrti věrnými,
vzývejme přesvaté jméno Panny Marie. Chceme-li ve víře neochvějně
setrvati a nedati se svésti ke lhostejnosti, vzývejme jméno Panny
Marie. Chceme-li v boji za víru zvítěziti a vítězství pravdy a bož
ství svatého náboženství dokonale poznati, vzývejme jméno Panny
Marie. Naším heslem buď jméno: Maria, v něm poznávejme se
navzájem v štěstí a neštěstí, v něm dosáhneme vítězství v boji za
spásu duše a za drahocenný poklad naší svaté víry. V Marii Panně,
ve vzývání přesvatého jména jejího, jest všeliká naděje života na
šeho zde i na věčnosti.

'

v: M. VáchaL
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Na slavnost-svaté Ludmily.
»Klamná jest spanilost a marná jest
krása: žena, která se bojí Hospodina,
ta bude chválena.<

(Přísl. 31, 30.)

Velevýznamnou jest pro naši vlast dnešní slavnost svaté Lud—
mily. V ní vidíme nikoliv ideál ženy socialistické, ženy emanci
pované moderním pohanstvím, ale ideál ženy křesťanské, matky
milosrdenství a vychovatelky lidstva. Zeně zajisté dáno jest dítě,
aby dof srdce jeho vložila lásku k Bohu a ke člov'ě'čenstvu, aby
byla jeho první učitelkou o dobru a zlu. Dejte lidstvu dobré
matky, a výsledek se ukáže. Nejjistější zárukou dobrých žen
a dobrých matek jest však právě náboženství. Než moderní svět
náš přepíná začasté tento význam náboženství a říká: »Náboženství
jest dobré pro ženy.: Co třeba tedy souditi o této zásadě, to
budiž předmětem dnešního našeho rozjímání na oslavu sv. Ludmily.

Pojednání.
1. Náboženství jest dobré pro ženy! Zajisté. Neboť spanilost
ženy nezáleží nikterak výhradně, ani ne na předním místě v kráse.
Písmo svaté má zcela pravdu, když tvrdí: >Vana est pulchritudo,
»marná jest krásac; anebo když s větším ještě důrazem praví:
»Kroužek zlatý na chřípích svině, žena pěkná a bláznivá: (Přísl.
11. 22) — Spanilost ženy nezáleží v moderní emancipaci. V nej—
novější době chce svět ženu ve všem všudy postaviti na roveň
mužovi: tím dělá žena konkurenci mužovi a ztrácí svoje výsady,
stává se odpornou a protivnou. — Spanilost nezáleží v učenosti.
Moderni směr požaduje, aby se otevřely gymnasia a university
pokolení ženskému. Než žena, povšechně řečeno, nemá opouštěti
rodiny, nechat místo měřictví vaří, místo astronomie dozírá na
čeleď, místo geologie se chopí přeslice. (Přísl. 31.) Výjimky se
najdou všudy. Kdo má talent a peníze, a kdy a koho peníze ne
vážou na rodinu, at se chopí knih, aby vyvažoval poklady vědění.
Spanilost ženy záleží v oněch ctnostech, jež jsou resultátem
náboženství. Veškerá čest a chvála ženě, která jest trpělivá, jež
miluje práci; »přičinlivá žena jest korunou svého muže<<,jež jest
střádavou, jež vždy a všude věrnost zachovává.
Náboženství jest dobré pro ženy. jistě, nebot Bůh vštípil do
srdce ženy mocný, téměř nepřekonatelný pud po náboženství. To
jest nesporná věc skutečnosti. Důvod toho jest dvojí: předně
jest předurčena na bedra ženy, všeobecně řečeno, větší míra
křížů, než na bedra muže. Tomu nasvědčují slova Písma svatého:
>Rozmnožím bolesti početí tvých; v bolesti roditi budeš děti
a pod mocí muže budeš, a on panovati bude nad tebou: (Gen.
3, ]6.); za druhé jest žena jakožto matka první a nejpovolanější
vychovatelka dítěte. Prozřetelnost nechce, aby tyto útlé květiny
vysazeny byly studenému severu nevěry, ne indifferentismu, nýbrž
paprskům hřejícím dobrého, nábožného srdce svěřeny byly, aby
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skrze ně vznešený zárodek ke ctnosti, jenž vložen jest do dítěte,
pěstěn a oživován byl. Odpornájest bezbožná žena, tak odporná,
že většina oněch mužů, kteří sami nemájí žádného náboženství,
nechce vzíti si přece žádné osvícené, emancipované ženy za man
želku. )Byt bych i já neměl žádného náboženství,: říkají oni,
myslí si alespoň, >tož požaduji náboženství od své ženy.cz
Zajisté náboženství jest dobré pro ženy, nebot když žena

jedenkráte na špatnou, šikmou dráhu se dostane, pak jest po
všem veta, —- klesá hlouběji a hlouběji, nezadržitelně hluboko,
mnohem hlouběji než muž. To shledal už Goethe, když pěje:
sjde-li to do domů vykřičených,
Tu má žena deset tisíc kroků dřív uražených.:
To čteme na mnoha místech knihy knih: »Největší muka
muka srdce, největší zloba zloba žen (Sir. 25.); a žádný větší hněv
nad hněv žen; neboť lépe bydlí člověk u lvů a draků, než u zlo
myslné ženy.: Jak hluboce byla pokleslá žena Putifarova, jež
úlisně chtěla svésti šlechetného, hodného, jak květ krásného, boha
bojného sluhu, jemuž svěřil pán vše v domě, a když se to ne
zdařilo, obviňovala ho v nelidské zlomyslností křivě. a teprv
nasycena byla pomstychtivost její potom, až v okovech ležel v ža
láři. Achab byl špatný jako soukromý člověk a regent; přece
daleko horší byla jeho choť, jež Eliášovi -— sluhovi Božímu —
o život nástrahy dělala. Jen rychlý útěk zachránil ho z rukou
zběsilé. S Herodesem bylo by se dalo ještě vyjednávati, ale He
rodias byla ďáblem v domě a její dceruška svůdkyní , nástrojem
ženské lsti.
'
Nuže, jelikož žena bývá uchována před zkažeností a nej
hlubším poklesnutím skrze náboženství, jest patrno, jak potřebno
jest jí náboženství.
Skrze náboženství stává se andělem strážným dítěte, stává se
oporou a podporou mužovou, sdílí s ním radost a žal: »Její sy
nové se vyšinou, a za nejblahoslavenější ji vyhlašují; a muž její
velebí ji.c :Z daleka a z posledních končin jest cena jejíx
(Sir. 31, 28. 10.)

2. Když náboženství dobré jest pro ženy, nenásleduje ještě
dlouho z toho, že by nebylo dobré pro muže!
Uměti čísti a psáti musí spisovatel, jinak jest veta po něm.
Když to požadujeme od spisovatele, následuje z toho, že to musí
obmezeno zůstati na něho samého? Není to užitečno pro každého?
Není to za dnešní doby potřebno zhola pro všecky lidi?
Dýchání jest pro ženu nezbytnou nutností; když to požadu
jeme pro ženu, následuje z toho, že jest to pro muže zbytečno?
Zcela totéž platí o náboženství!
Neexistuje pro muže též Bůh, jemuž co děkovati on má
svoje bytí, svou existenci, jehožto sluhou a tvorem jest? Nemá
ion nesmrtelnou duši, která jednou bude souzena, na kterou
čeká věčnost, na věky štastná a na věky nešťastná? Nemá též
muž vysokých, posvátných povinností, které znáti se naučí skrze
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světlo náboženství, jež vykonávat jen jest vstavu skrze pomoc mi—
losti s hůry?
Muž činí nárok na přednost před ženou nikoliv bez důvodu:
»Muž jest hlavou ženy, jako jest Kristus hlavou církve: (Efes. 5, 23).
Když tudíž nadřaděn jest, možno mu vzíti potom to, co jest hlavni
věcí, náboženství? Jakožto hlava ženy a dítěte má on největší vliv
na ženu a dítě. Vše se dívá nahoru. Když vůbec se říká: »Dle
králova příkladu řídí se celý svět,: tož to platí v malém, úzkém
kruhu rodiny, že muž, otec jest tón udávající. Když některá
mladá osoba, která jinak jest nábožensky smýšlející, (zamilována
jest náruživé do nějakého muže, a lidi ji upozorňují, že manželství
s bezbožeckým mužem nebude šťastně, a že jí samé bude i na
škodu těž dle duše, odpovídá: »Mně se to už podaří přivésti ho
na jinou cestu.: Co však jest obyčejně následek? Netrvá to zhola
dlouho, tož jest tomu opačně. Mužovi se podařilo vštlpiti ná
boženskou lhostejnost ženě. A jsou-li takoví rodiče, co má býti
z dítekP
Kterak může jen rozumný člověk přijíti na myšlenku, že ná
boženství jest jen věci pro ženy! Snad vychází od zásady, že ná
boženství slouží jen citu, rozumu však se nedotýká. Protože nyní
se připisuje cit, aniž by se jí rozum upiral, muži však rozum,
aniž by se bezcitným nazýval, tož se připisuje ženě větší porce
náboženství, než mužovi. Ale zcela bezprávně. Náboženství jest
na prvním místě pro rozum. Rozum poznává jsoucnost Boha, po
třebu náboženství, vůbec vše nadpřirozené; rozum, jedno pravé
náboženství, rozum se musí v první řadě mezi všemi ostatními
lidskými schopnostmi podrobiti víře v Boha.
>A kdo chápe rozum výhradně citem, anebo i jen převážně
citem, rovná se třtině větrem se klátící, rovná se domu stavě
nému na písku. Brzy dostane trhliny, pukliny, zbořl se.
Rozum jest skálopevný základ. Nuže, mužové! Popřejme
ženám náboženství, uděláme dobře tak; milujme a vykonávejme
je však na prvém místě sami, toť jest naše povinnost.
Nejmilejší! Křesťanství, vycházejíc z těchto zásad, vysvobo
dilo a povzneslo ženu zotročenou v pohanství, učinilo ji svo—
bodnou a samostatnou společnicí mužovou, zlatým sloupem ro
diny, andělem lásky a milosrdenství jak v rodině, tak mimo ni.
Slavíme právě dnes slavnost sv. Ludmily, první mučednice v Če
' chách. Tak mocně v ní působilo náboženství, že i muž její Bořivoj,
kníže český, se dal pokřtíti a víru Kristovu vyznával, že i svatý
Václav, chovanec její, koruny svatosti a mučednické dosáhl, kře—
sťanství v Cechách upevnil a rozšířil, a tak i nám cestu ukázal,
abychom jednou s nimi a všemi patrony našimi ve věčné blaže
nosti se radovati mohl.
Dle Jiřího Freunda, C. SS. R., Dr. Antonín Oudroušclz.
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Neděle čtrnáctá po sv. Duchu
Prozřetelnost boží bdí nad námi.
»Nepečujte tedy, říkajice: Co budeme
jisti nebo co budeme piti, neb čím se
budeme odívati.:
(Mat. 6. Sl.)

Dnešní sv. evangelium učí nás, že Bůh o tvory své otcovsky
se stará, že nejen všecko stvořil, ale také zachovává, řídí a spra
vuje, že o všecko pečuje, vše moudře pořádá a k tomu cíli vede,
ke kterému je stvořil. Tuto otcovskou ustavičnou péči o tvory
nazýváme prozřetelností. Důkazy této prozřetelnosti nalezneme
v Bohu samém, vevesmíru, ve svém nitru a v Písmě svatém.

Pojednánt
l. Že jest prozřetelnost, poznává rozum náš z podstaty boží.
Učenec jeden katolický píše: »Bůh jest, a je-li Bůh, pak jest by
tostí nejdokonalejší, nejvýš moudrou, dobrotivou a všemohoucí.
]e-li Bůh nejvýš moudrý, musí pořádek poznávati, je-li dobrotivý,
musí pořádek milovati, je-li všemohoucí. může a musí pořádek
stanoviti. A tento pevně stanovený pořádek jest bezprostřední ná
sledek prozřetelnosti, a proto: prozřetelnost jest. Táži se: není
Bůh všudypřítomenř je-li však všudypřítomen, pak vidí a spra—
vuje všecky věci — a co je to jiného, než-li prozřetelnost? Pravdu
tuto chtíti podvrátiti, nebylo by ničím jiným, než podkopati základ
a původ všeho a svět zase obrátití v pustou směsici, z jaké po—
vstal.: Ano, bylo by upíráním moudrosti, všemohoucnosti a do
broty boží, kdyby se popíralo, že Bůh na své tvory pamatuje
a o ně pečuje. Jak by pak mohli obstátiř »Nesluší-li se Bohu,:
praví sv. Ambrož, ao tvory pečovati, pak by se ani nebylo slušelo
je stvořiti.<

Řemeslník zhotoví svůj výroběk, prodá jej a více se o něj
nestará, hledě jen při tom svého zisku. Ale tak nejedná otec se
svými dítkami. Není-li Bůh, který nás stvořil, Otcem nejlaska
vějším? Bůh, otec nejdobrotivější, který dal i zvířatům podivu
hodnou náchylnost a lásku k mláďatům, ten by k nám lidem
neměl míti lásky žádné? Ten Bůh mohl by snad člověku říci:
>]di a buď rád, že jsem tě stvořil, ničeho více však ode mne ne
čekejřc Ne, tak nejedná Otec přelaskavý. Proto vhodně píše
sv. Augustinz. »Ne zásluhy moje, ne díky mé za tvé milosti [při
měly tebe, Bože, mne stvořiti, ale jediné tvá láska a dobrota.
Tatáž však láska, Bože a “Pane můj, která

tebe ke stvoření při—
nutila, nutí tebe tvorstvo zachovávati a spravovati. Co prospěje
mi výron tvé lásky, zahynu—libídně, a nebude-li pravice tvá mne
držeti? Než láska tvá zavazuje tebe, abys zachoval toho, k čemu
tě nutila, abys stvořil; neboť nejsi nyní menší láska, ale jsi stále
tatáž láska, kterou na věky zůstane.: A jindy praví týž světec:
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ajestliže Bůh stvořil člověka, aniž byl o to prošen, zda-li pak jej
opustí, zda-li pak mu svých milostí neudělí, bude-li o to prošenPc
Pohlédněte jen na dítky své, ty se o nic nestarají, nechávají
se hladu, drahoty, války, jsou vždy veselé myslí, lační-li, jdou
k otci neb k matce a prosí o pomoc, a kdo z vás by je oslyšel
a, nedal by jim dle možnosti své, čeho potřebují? »Kdo pak
z vás otce prosí-o chléb, zda-li kámen podá jemu? aneb za rybu.
zda-li místo ryby dá mu hada? aueb prosil—liby za vejce, zda-li
podá jemu štíra? Jestli tedy vy, zlí jsouce, umíte dobré dary dá—
vati synům svým: čím více dá Otec váš nebeský ducha dobrého
těm, kteří ho prosí?c (Luk. 11. 12. 13.) jestliže tedy vy dítkám
svým vše dobré přejete a prokazujete, čím více Otec nebeský,
jenž jest pln dobroty a milosrdenství, vám dobrodiní prokáže,
když jej důvěrně o ně prositi budete.
2. lest prozřetelnost, která vše moudře řídí, "spravuje a za
chovává. Tomu nás učí pohled do vesmíru. Pohled za tiché jasné
noci knebi a uzříšje nesčetnými hvězdami poseté. jak pravidelný
jest jejich pohyb. Od počátku světa až po dnešní den ubírají se
toutéž drahou. Obrat zrak svůj na zemi. laká podivuhodná tu
rozmanitost a přece nevyrovnatelná spojitost všech věcí. jak pra
videlné je střídání se čtvera ročních počasí. Postav se na břeh
mořský. jaké to vznešené divadlo. Brzo je moře klidno, obraz to
nerozborného klidu svého původce, brzo je zmítáno bouří, připo
mínajíc strašnou trestající ruku stvořitelovu; avšak ani v klidu,
aninv bouři nevystupuje z břehů svých, drženo jsouc prozřetelností
v určitých mezích. Překrásný a nezměnitelný pořádek světa jasně
dokazuje, že musí býti někdo, kdo jej stvořil a moudře spravuje.
Neb kdo činí, že slunce vychází a zapadá? Kdo vodí hvězdy po
jejich drahách? Kdo rozděluje rok na čtvero ročních počasí, tak
jako by to na váze bylo odměřeno? Kdo poroučí nepřeberným
spoustám vod mořských? Kdo toho příčinou, že celý svět iiž
tolik tisíc let trvá? Bůh, voláš v pokoře a v úctě, Bůh pořádá,
zachovává a spravuje svět Všude je patrna ruka Všemohoucího
a nejvýš moudrého Zachovatele a Řiditele.
A když Bůh celý svět pořádá, zachovává a spravuje, jsou
snad lidé z jeho otcovské péče vyloučeni? Ujímá—
-li se Bůh ve
své nevyzpytatelné moudrosti tvorů nerozumných, nebude se sta
rati tím více o tvory rozumem nadané, které k svému obrazu
a podobenství stvořil? Mělo by to mistrovské dílo celého stvo
ření — člověk — jediné býti, o něž by Bůh žádné péče neměl?
>Není tvora,<<“volá sv. Augustin, akterý. by "se nenacházel pod ří

zením boží prozřetelnosti, ať tomu již obce nebo nechce.: Svatý
Bernard praví: >Velebnost boží řídí celý svět, pečuje o staletí
a i na mne pamatuje. .
3. Jest boží prozřetelnost. To zvěstuje hlas v nitru našem.
Vidíme—lirodinu, v níž mír, pokoj a Svornost panuje, říkáme:
v rodině této panuje moudrá hlava. Pozorujeme stát v pokojných
dobách, umění, vědy, obchod, průmysl zkvétají, spravedlnosti
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a ochrany zákona se dostává každému, a tu říkáme: zde panuje
panovník, který vše moudře řídí. Vidíme, kterak lod bezpečně se
plaví po moři a šťastně dochází přístavu, řekneme: lod' tato má
Opatrného vůdce. Pozorujeme zemi a tělesa nebeská, jak ve ves
míru se pohybují, všude vidíme pořádek, pravidelnost, ustálenost,
a chtěli bychom říci: To vše je pouhá náhoda? Nebouří se již
při myšlence této naše nitro? Nebo co je náhoda? Náhoda je
pouhé nic, a proto nemůže ničeho učiniti, a následovně nic na
světě neděje se náhodou. Proto dobře píše sv. Efrem: »Kdo
praví, že se na světě děje všecko pouhou náhodou, upírá božství.
Viděl jsem domy, a poznal jsem, že každý dům má svého domá
cíbo pána čili majitele; pozoroval jSem svět a poznal jsem —
prozřetelnost.: V pravdě nemoudrostí jest tvrditi: to a ono je ná—
hoda. Nejvniternějši cit srdce vzpírá se liché řeči takové. Velmi
často vynutil tento cit na člověku bezděčné vyznání, že je pro
zřetelnost. Neboť odkud to, že všichni lidé v nebezpečenství
a utrpení k Bohu o pomoc volají? Proč obracíme očí svých
k nebi, není-li prozřetelnosti boží? Proč hledí všichni národové
bohoslužebnými výkony požehnání božího si vyžádati? Zda by
tak činili. kdyby přesvědčeni byli, že není prozřetelnosti, a že
Bůh o ně péče nemá. [ bohaprázdný nevěrec, který prozřetelnost
boží popírá, vidí se nucena u velikém nebezpečí k nebi pohlížeti
a Nejvyššího za pomoc úpěnlivě prositi. Proč volá k Bohu, ne
slyší-li ho Bůh a neví li o něm? Dne 17. února 1899 zemřel
president francouzské republiky Felix Faure. Od okamžiku, kdy
presidentem se stal, nepřekročil práh kostela a zanedbával své
povinnosti náboženské úplně. jinak, když smrt se hlásila Sekretář
zemřelého doznal veřejně, že umírající president opětně o kato
lického kněze prosil. Hned bylo posláno k převoru Dominikánů
a vojenskému knězi. Poněvadž však tito pro vzdálenost hned po
ruce nebyli a manželka i dcera, které se u umírajícího modlily,
zoufale o kněze volaly, běžel jeden vojín ze stráže z předsíně na
ulici a prosil prvního kněze, kterého potkal, aby pospíšil k umí
rajícímu presidentovi. Tak obdržel rozhřešení. President sám,
pokud byl při vědomí, volal častěji k manželce a dceři: :

mo—

dlete se, nyní nezbývá nic jiného, než to.: Hle, jak vlastní srdce
nás nutí a v nebezpečí člověk vyznává, že je prozřetelnost, ve
doucí nás cestou života našeho, ochraňující nás, pečující o nás.
4. Jest prozřetelnost. To zřejmě hlásá Bůh v Písmě svatém
Starého i Nového zákona. Bůh sám popisuje v knihách svatých
své zaměstnání, na př.: »kráčí po okrsku nebes, pozoruje rady a
skutky lidské; ukrývá se v propast země, kráčí po zemi, vyvo
lává tmy a světlu dává rozkazy; odvažuje studnice vod a moři
určuje meze ieho; dotýká se hor.< Podobně mluví Bůh ústy pro
roků. Zajisté podivný to způsob mluvení o Bohu a proč asi?
Sv. Rehoř Naz. odpovídá: »Abychom poznali, že Bůh svět a všecko,
co se na světě děle, řídí. spravuje a zachovává, abychom poznali,
že všichni živlové ho poslouchati musí, že nad námi panuje pro
zřetelnost Boží, v níž napřed stanoveno, kterak se každému člověku
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na světě za všech okolností jeho vésti a dařiti má. Proto praví
Písmo: »Dobré i zlé věci, život i smrt, chudoba i počestnost od
Boha jsou.c (Sir. 11. 14.) V proroctví Isaiašově čteme, kterak
lid israelský proti Bohu žalobu vede a kterak Bůh žalobu tu
vyvrací. I řekl Sion.: »Opustil mne Hospodin a Pán zapomenul
na mne. Zda- li se může zapomenouti žena nad nemluvňátkem
svým, aby se neslitovala nad synem života svého? A byt ona se

zapomenula, já však nezapomenu se nad tebouc. (Isai 49,14)
Tuto nejvýš potěšitelnou pravdu zvěstuje Kristus Pán v evan
geliu: »Pravím vám, nepečujte o život svůj, co byste jedli, ani
o tělo své, čim byste se odívali. Zdali není život víc nežli pokrm
a tělo víc, nežlioděvř Pohltdte na ptactvo nebeské, žeť neseje
ani žne, ani shromažďuje do stodol a Otec náš nebeský živí je
Zdali vy nejste dražší než ono? A o oděv proč se staráteř
Patřte na kvítí polní, kterak roste, nepracuje ani přede. Pravím
pak vám, že ani alomoun ve vší slávě své tak odeň nebyl, jako
jedno z nich. Poněvadž tedy trávu polní. která dnes jest a zítra
do peci vhozena bývá, Bůh tak odívá, čím více vás, malověrníř
Nepečujte tedy, říkajlce: Co budeme jisti, neb co budeme piti,
neb čím se budeme odívati? Vít zajisté Otec váš, že toho všeho
potřebujete. Hledejte tedy“ nejprve království božího a spravedl
nosti jeho a toto vše bude vám přidáno.c (Mat. 6, 25.—34.) jaká
to něžná řeč. Pán ježlš přesvědčuje nás, že Bůh otcovsky o tělo
naše pečuje. A přece tělo toto v prach se navrátí, z něhož vzato
jest. Zda- tedy tentýž Bůh, jenž o pomíjejlcí tělo naše takovOu
péči má, nebude tím více starati se o duši naši? Nebude-li Bůh
pečovati o duši k obrazu a podobenství svému stvořenou, krvi
Syna svého vykoupenou a k spasení věčnému určenou? Proto
hled sobě zasloužiti nebe, přisvojuj si ctnosti, které k nebi vedou,
vše ostatní vezme na sebe ve slibech svých věrný Bůh.
Sv. Františka z Assisi ptal se papež, jak může tolik bratrů
řeholních živiti, ačkoli žádných statků nemá? Sv. František odpo
věděl: »Máme arci chudou matku na zemi, ale za to velmi boha
tého otce na nebi.: My máme, nejmilejší, také matku, tuto zemi,
na níž přebýváme, Bůh ji v klatbu dal, když řekl: aZlořečena
bude země v díle tvém, v pracích budeš jísti z ní po-všecky dny
života svého, trní a hloží tobě ploditi bude a budeš jísti bylinu
země.: Matka tato země mnohdy chuda jest, ale máme bohatého
otce na nebi, jenž zná potřeby naše a hotov jest pomoci nám,
jen když plni důvěry jej prositi budeme a dle sil svých konati
budeme. čeho od nás žádá. Hledejme tedy královstvl božího a
spravedlnosti jeho a buďme ujištění, že všechno ostatní nám od
Otce nebeského bude přidáno. Amen.
Franz. Čec/z.
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Neděle čtrnáctá po sv. Duchu.
»Ovoce pak ducha jest: . . . zdrženli
vost, čistotan
(Gal. 5, 22.)

Církev svatá napomíná dnes ústy sv. Pavla své věřící, aby
sduchem chodili, a žádosti těla nevykonávali . . . Nebo zjevní
jsou, dí sv. Pavel v dnešní epištole nedělní, skutkové těla, jako
smilství, nečistota, nestydatost, chlípnost. . A apoštol národů
předpovídá křesťanům v Galacii, že kdo takové věci činí skrá
lovství božího nedojdouc. Velebí však ovocevducha. jež jest: láska,
radost, pokoj . . . mírnost, zdrženlivost, čistota. (Gal. 5, 16. 24.)
istoty, ovoce to ducha, váží si církev na Výsost, a zavazuje zvláště
životem řeholním mládence a panny. muže a ženy slavnými sliby
k doživotnímu zachovávání čistoty. I duchovenstvo světské zava—
zuje církev Kristova k zachovávání, čistoty, bezženství čili k coeli
batu. Než moderní svět i křesťanský, jenž tak rád zapomíná na
pomenutí apoštola národů sv. Pavla: »Duchem choďte a žádosti
těla nevykonávejtec (Gal. 5, 16.), nechce o coelibatu ničeho vě
děti a volá do světa: >Pryč s coelibatemlc Promluvme tedy dnes
o tom, co třeba o tomto moderním tvrzení mysliti.

Pojednání.
>Pryč s coelibatemk Proč s ním pryč? On jest proti Písmu
svatému; nebot Písmo praví: »Crescite et multiplicaminic »Rostte
a rozmnožujte sec. Jest tudíž patrno, že každý člověk se ženiti
musí. Nikoliv, to není tím ještě patrno! Tento rozkaz Hospo—
dinův jest dvojího výkladu schopen. Buďto jest dán každému,
kterémukoliv jednotlivému člověkovi, — anebo-obrací se vůbec
jen k pokolení lidskému v tom smyslu, že se totéž rozmnožo
vati má.

Připustíme-li první výklad, tu se potkáváme se spoustou ob
tíží a námitek, jichž nelze vyvrátiti. Kdy začíná pro každého
jednotlivce povinnost se ženiti? Kdy jest opomenuti hříchem?
jak, když má některá osoba nepřekonatelný hnus před manžel
stvím? Kterak, když se nenajde žádná osoba, k níž by se náklon
nost cítila? jak, když ženichovi nevěsta před svatbou zemře, a on
nechce pomýšleti už na žádnou jinou lásku? jak, když někdo chu
“raví? jak, když někdo má rodiče, kteří prosí a zapřísahají, aby
„dítě u nich zůstalo, jakožto opora stáří? jak, když hospodářské,
společenské poměry aspoň v dohledné době vylučují sňatek man
želský? jak, když činí státní zákony veliké obtíže, což u osob vo
jenských zhusta se stává? jedním slovem, mnohým jest to ne
mo'žno'přikázání toto vyplniti. Co tu počítiř Předpokládá se
předem, že se ono týká každého!
jak zcela jinak, když přikázání toto vysvětlíme tak, že se
člověčenstva vůbec týká, že jest to jen jeho věcí, aby pečovalo,
aby nevymřelo, rostlo a se rozmnožovalo! To se dělo až do
dneška a bude se beze starosti díti až do skonání světa, byt i ti

__ 168.5 _

síce a tisíce z millionů a milliard nevstoupili do stavu manželského..
Samo sebou se rozumí, že se dovíme, pravého výkladu slov
Písma: »rostte a rozmnožujte sec z úst ]ežíše Krista a sv.-apo
štola Pavla.
]ežíš nebyl ženat, jeho miláček Jan těž ne; zasnoubení Panny
Marie s ]osefem nemělo za účel pečovati o potomstvo. Dle toho
by nebylo tedy bezženství ničím špatným; dává se mu docela od
]ežíše přednost před manželstvím.
A Pavel? »Chci pak, abyste beze starosti byli. Kdo nemá ženy,
pečuje o to, co jest Páně, kterak by se líbil Bohu; ale kdo jest
se ženou, pečuje o to, což jest světa, kterak by se líbil ženě, a
jest rozdělen. A žena nevdaná a panna myslí na to, co jest Páně,
aby byla svatá tělem i duchem; ale která jest vdaná, myslí na
to, co'jest světa, kterak by se líbila muži . . , A taki kdo vdává
pannu svou, dobře činí, ale kdo nevdává, lépe činí.: Tak doslovně
čísti můžeme u sv. Pavla I. Kor. 7. kapitola. ještě ne vše. Korin
ťané považovali bezženství za dovolené a dobré, ale ještě před
pojatí, nebyli jasní o tom, co Bohu by“ bylo příjemnější, vdávati
a ženiti se, anebo zůstati svobodným. Oni předložili sv. Pavlovi
tuto otázku. Načež on odpověděl: >O čemž jste mi psali a mne
se tázali, tož dobře jest člověku ženy se nedotýkati.: A zas:
Pravím pak neženatým a vdovám: »Dobře jest jim, zůstanou-li

tak, jakoi já.: Byl tudíži Pavel neženat, a on jest si toho jist
zcela, že dobře dělal, odtud ona slova: »Mám za to, že ijá mám
Ducha božího.< (I. Kor. 7, 1. 8, 40.)
Proč s ním pryč? »On jest škodlivý.—xProč pak' ale? Když
se neprotiví přikázáním božím, ano naopak veleben jest od sv.
Pavla jako něco vznešeného, bohulibého, pak nemůže nikdy ško
dlivým býti! Aspoň tehda ne, když dobrovolně — z lásky k Bohu,
jako obět, ho někdo na 'se béře. jest ovšem i vnucené bezženství,
anebo bezženství z hříšných pohnutek, aby člověk tím volněji
chlípnosti se'oddávati mohl; o tom zde není řeči.
Komu by měl škodliv býti coelibat kněžský? Snad společ
nosti lidské vůbec? Ta coelibátem kleru nevybyne. Lidi už opě
tovně pátrali po prostředcích, aby se čelilo a zamezilo přílišnému
zalidnění, zatím co nikomu se nesmí překážeti vstoupiti do stavu
manželského. Když chceme přílišnému zalidnění účině meze sta—
větí, _tu můžeme panenský stav řeholí a kněží jen s radostí vítati!
Ale úbytek obyvatelstva, jak se jeví a konstatován bývá v ně—
kterých krajinách s děsem, na př. ve Francii, ten jest nebezpečí
plný. Nuž tento úbytek pochází od zneužívání lidské přirozenosti
před manželským stavem anebo v manželství. Pro jak mnohé jest
z naší doby manželství rouškou jejich smyslnosti, oni chtějí bez-.
uzdně svým chtíčům hověti a smyslnosti a při tom zachovávati
zdánlivě přísnost mravů, manželství užívati, — ale jeho břemena
nenositi. Kde panuje bázeň boží a mravnost, tam nese též stav
manželský ovocel Jest plodný!
Aneb škodí coelibat onomu, jenž ho na sebe vzal z lásky
k Bohu? — Neškodí jeho zdraví. Ovšem že podlehne mnohý kněz
!
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předčasně svému povolání, když třeba za vichru a nepohody volán
bývá k umírajícímu o půlnoci. Uloví si zápal plic anebo chrlení
krve. Ovšem že se stává obětí heroismu u lože malomocného ně
kterého, nějakého onemocněvšího cholerou, ovšem že se sklání
předčasně po desítiletích nejnamáhavějšího, vysilujícího povolání —
jinak však jest právě stav kněžský dle statistických dokladů sta
vem dlouhého věku, vytrvalosti a síly!
Neškodí jeho vážnosti u lidu. Naopak, coelibat je rozmno
žuje. Kněz připadá jako vyšší člověk, jenž vynucuje obdiv. Byl
by mohl zvoliti následkem svých studií každé/povolání intelli
gence, nejskvělejší “vyhlídky se mu otvíraly, byl by mohl v kruhu
rodiny zábavu, lásku, vyražení, radost zažíti. Chtěl však posvěce
ným sluhou oltáře býti a břímě coelibatu na se vzíti. On si vy
hledal nevěstu vyššího řádu, ideál, vzdor realního zjevu, kato
lickou církev; přijal své péči pastýřské svěřené za dítky. Posi
tivní věřící milující Krista lpí na knězi, jako na Ježíši Kristu,
anebo jako dobré dítky lpí na přepečlivém otci, Přinášejí mu
svou důvěru vstříc, on má na každém jednotlivém člověku nej
větší zájem. Vezměme coelibat pryč — a lid vidí v knězi více
jen člověka, obyčejného všedního člověka, ustupuje zpět, sdůvě

rou jest konec!
Neškodí zálibě na jeho povolání. — O tom mohou protivníci
coelibatu býti klidnil Kněz není melancholický, těžkomyslný, ne
zasmušilý; vesel a radostiplný zastává svůj úřad. jest na svém
místě, když se modlí breviář,_slouží mši svatou, uděluje svátosti,
vychovává dítky ke blaženosti věčné, celé noci u lože nemocného
stravuje. Cerpá vodu radosti z nevysychajícího zdroje — zdroj ten
jest plná oddanost Boha obětí coelibatu. Ten zdroj radosti jest
tajemstvím pro vše nepřátele a kritiky a vše útočníky na coelibat,
avšak stále otevřenou studnicí pro vše ostatní.
>Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte.: Tak volá k nám
dnes ústy sv. apoštola Pavla církev. Važme si stavu panenského
v církvi Kristově, abychom ovoce ducha přinášeli, kteréž jest:
láska, radost, pokoj, trpělivost, věrnost, mírnost, zdrženlivost, či—
stota. Všecko to nás povede do království božího, kdež čistí a
spravedliví stkvíti a třpytiti se budou jakohvězdy nebeské. Amen.
Dle jiřiho Freunda C. SS. R. Dr. Ant. Ondroušek.

Nai podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Bl.), které roz
prodává za cenu 1 hal. kus,. při větší objednávce franko.

Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
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Neděle čtrnáctá po sv. Duchu.
Svatý Matouš, apoštol a evangelista.
)A jda ležíš odtud, spatřil člověka, jmé
nem Matouše, an sedel u celnice a řekl
jemu: Pojď za mnou! I vstal a šel za
nima.

(Mat. 9, 9.)

»Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze
vší duše svéa ze vší mysli své. To jest největší a první přikázání.
Druhé pak jest podobné jemu : Milovati budeš bližního svého jako
sebe saméhoc. (Mat. 22, 37—39) Tato dvě vznešená přikázání
lásky, toť obsah křesťanství, vládní program království božího na
zemi. A ten, kdož je z úst Spasitelových slyšel a je na věčné časy
v posvátné kni'ze zaznamenal, jest apoštol a evangelista Páně sv.
Matouš, jehož památku slaviti budeme příští čtvrtek, 21. září.
Apoštolové byli prvními hlasateli křesťanské lásky, rozšířili po
světě nauku kříže a nesčetné pohany získali Kristu, jsou pevnými
sloupy katolické církve, mužové v pravdě velicí, rekové významu
světového.
A přece si dnešní křesťané apoštolů dle zásluhy neváží, jich
nectí, ba i jejich jména upadají v zapomenutí, zřídka nalézti kře
sťany, kteří by měli křestní jména Matouš, Ondřej, Bartoloměj,
Šimon,Tadeáš. Nezapomínejme na největší muže církve svél Zivot
a smrt sv. Matouše budiž dnes vděčnou vzpomínkou na tohořo
apoštola.

Pojednání.

V krásném městě Katarnaum na jezeře Genesaretském býval
Spasitel nejraději, tam nejčastěji hlásal zvěst spásy, tam zvláště
divy tvořil; proto sluje v Písmě sv. Katarnaum »městem leží—
šovýmc.
]ednohd dne učil tam ]ežíš v jednom domě a uzdravil člo
věka těžce nemocného, dnou sklíčeného. »A když šel odtudc,
vedla ho cesta vedle celnice; V otevřené sloupové síni celnice
seděl bohatý celník a dohlížel na živý celní ruch svých podříze.
ných: byl to Matouš, také Levi zvaný, syn Alfeův z Kafarnaum.
Spasitel se zastavil, pohlédl naň a zavolal hlukem obchodníkův
a celníkův: »Pojd za mnoulc Tato slova dotkla se nejen uší,
nýbrž i srdce celníkova: vstal, opustil všecko & šel za Ježíšem.
Ale nežli se úplně a navždy Pánu zasvětil, rozloučil se s do—
savadními svými přáteli. Za několik dní pozval svoje dosavadní
úřední kollegy, celníky do svého domu a' ustrojil jim velikou ho
stinu na rozloučenou. Také Ježíš se svými učedníky se súčastnil.
Vidouce to fariseové, pravili k učedníkům jeho: »Proč s celníky
a hříšníky jí Mistr vášřc Ale Ježíš uslyšev to, řekl: »Nepotřebulí
zdraví lékaře, nýbrž nemocní. Jděte a naučte se, co jest to: Mi—
losrdenství chci a ne oběti. Neboť nepřišel jsem povolat sprave
dlivých, nýbrž hříšnýchc. (Mat. 9, 9—13.)

/,
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Z Leviho stal se P. Matouš — z celníka, veřejného hříšníka
opoovrženéhoapoštol Ježíše Krista. Bohatý celník opustil krásný
svůj dům a výnosný obchod a stal se chudým, pokorným prů—
vodcem Ježíšovým a druhem ostatních apoštolů, chudých rybářův
a dělníků z Galilee.
Po nanebevstoupení Páně zůstal Matouš 12 let v judsku a
hlásal evangelium svým židovským krajanům. Deset let po smrti
Páně napsal pro tyto krajany, křesťany ze židovstva, evangelium,
život ježíšův. v jejich mluvě mateřské, v řeči aramejské nebo
novohebrejské.. Původní text tohoto hebrejského evangelia se
ztratil, ale máme na místo něho věrný překlad řecký.
Po 12 letech podnikl apoštol cestu do Afriky a působil v Ethi
opii a Nubii, která leží mezi Egyptem a Habeši, kde vedle svě—
dectvi Klementa Alexandrijského (Praed. 2, 1) vedl život přísný,
masa nepožíval a žil z kořínků a planého ovoce.
V Ethiopii hlásal Matouš evangelium s velikou horlivostí a
Bůh provázel a podporoval jeho práci mnohými divy a zázraky.
Jedním z těchto zázraků, jež Matouš činil ve jménu Ježíšově, byl,
že vzkřísilk životu zemřelou dceru krále Egipa; zázrak ten způsobil,
že král s rodinou a celým dvorem a skoro všecek lid přijali víru
křesťanskou.
Když jednou Matouš kázal o veliké ceně a přednosti dobro
volného panenství, Iůgenia, nejstarší dcera králova, zaslíbila se
ustavičnou čistou a že její příklad přivábil i jiné panny, na víru
obrácené, utvořil se celý sbor panen zasvěcených v městě, jež
bylo posud střediskem pohanské modloslužby.
Ale právě tato událost byla příčinou smrti Matoušovy. Král
Egipus zemřel, jeho nástupcem stal se pak bratr jeho Hirtakus.
Aby si trůn zajistil, rozhodl se za manželku pojati Iňgenii, vlastní
právní dědičku trůnu. Iňgenia nepřijala jeho nabídky poukazujíc,
že nezná jiného ženicha než ježíša Krista. Hirtakus, domnívaje se,
že nemůže nikdo Itigenie snáze pro něj získati než velekněz Matouš,
žádal apoštola. aby v jeho přítomnosti přemluvil pannu, aby se
stala jeho manželkou. Ale když apoštol naopak králevičnu v jejím
rozhodnutí utvrzoval, rozhněval se Hirtakus a dal vojákům svým
rozkaz, aby ho zabili. Pochopové zastihli apoštola právě u oltáře,
když dokonával svatou oběť. Tam ho zavraždili, u oltáře svatý
Matouš nabyl koruny mučednické, když po 23 let nesčetné po
hany Ethiopie Kristu získal a mnoho křesťanských obcí založil.
Tělo jeho bylo v úctě pochováno až do r. 1080 ve městě
Nadabero, kde vytrpěl smrt mučednickou. V roce jmenovaném
byl převezen do Salerna v království neapolském, odkud hlava
jeho přenešena do Francie a některé ostatky jeholeži v biskup
ském dómě v Chartrčsu ve Francii.
o

*

*

Křeštané! Nemůžeme lépe uctiti památky sv. apoštola Ma
touše i ostatních apoštolů, než budeme-li věrně zachovávati při
kázání lásky, jejichž hlasateli v širém světě byli apoštolové. Mi
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Iujme Boha nade všecko, tělem i duší žijme pro Boha a dle jeho
svaté vůle. Ale hříchu nenávidme nade všecko, nebot on ohav
ny'mi vás činí před Bohem. Když se pak blíží pokušení, odporujme
mu zmužile a volme raději umříti, nežli těžce hřešiti a ztratiti
lásku a milost boží.
Bližního pak milujme jako sebe samy, jeť on dítkem, obrazem
božím, jako my, vykoupený krví Syna božího jako my. Závist,
nenávist,hněv proti bližnímu nemějž místa v srdci našem: vsrdci
křestanově má žíti, přebývati, trůniti jenom láska.
A budeme-li věrně zachovávati tato veliká přikázání lásky,
vyplníme jimi zároveň i ostatní přikázání, vyplníme celý zákon a
bude nám dána odměna zákona, odměna věčná. Amen.
řasef Ocetek.

Neděle patnáctá po sv. Duchu.
Obraz lidske slabosti a boží všemohoucnosti.
Podává lan Nep. los. Holý, farář v Holišově.

»Mrtvý nesen byl ven.< Luk. 7, 12.

Kristus Pán nezůstával ve své vlasti na jednom místě, nýbrž
chodil z místa na místo, všude dobře číně. Tak ho vedla také
cesta k městu Naim, které leželo u paty hory Tábor. »Aj, tu
mrtvý nesen byl.: Nosiči otvírají rakev. Jak dojemný pohled!
Mladík leží před námi se zavřenýma očima, s umlklým srdcem.
Na tomto míadíku spatřujeme obraz lidské slabosti a boží vše
mohoucnosti, o čemž blíže uvažovati chceme.

Pojednání.
I.

Před branou města Naim vidíme obraz lidské slabosti.
1. Vidíme tu mrtvého. Tímto jediným slovem vylíčena jest
lidská slabost. Není žádné jiné přirozené zlo, kterého se člověk
více děsí než smrt. Jak hrozný jest smrtelný zápas! Jak dojemný
jest pohled na mrtvého. Tu leží. Před nedávnem nebyla mu
žádná cesta příliš daleká, žádná práce příliš namáhavá. A nyní?
Všechna síla je pryč. Nemůže již aui prstem hnouti. Tak jest
a) zlomena síla těla.
b) Zlomena jest dále činnost duše. Odloučila se od těla,
proto přestala veskera její činnost, i vědomí přestalo. Dříve tisí
ceré myšlenky a plány vířily duší, nyní vše mrtvo.
Tak leží ve své slabosti, mrtvý. I kdyby byl býval nejzna
menitější vojevůdce, před kterým se celá říše chvěla, nyní ani
ústy nemůže rozkaz dáti; i kdyby byl býval obr, že by byl dveře
rozbil, nyní nedovede ani nitku přetnouti..
Rádce duchOvní.

44
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A odkud jest smrt? Sv. víra nám praví: Ze hříchu. Uva
žujme častěji o této pravdě, bychom vzbuzovali velikou ošklivost
před hříchem, před pramenem takového zla. Kdo se od světla
odvrátí, přijde do tmy, kdo se od tepla odvrátí, přijde do zimy,
a kdo se od Boha odvrátí, musí smrti zahynouti,
Ale tato smrt, ačkoli již je hrozná, jest jenom slabým obra
zem druhé smrti, jak se ve Zjev. sv. Jana nazývá, která očekává
toho, který ve smrtelném hříchu první smrtí zemřel. A jak ne
výslovně hrozným zlem jest hřích!
' Ale smrt je i tvým údělem, i ty budeš ležeti v rakvi bez
síly, bez vědomíl Nevychloubej se proto silou, krásou svého těla,
přednostmi, rozumem, ostrovtipností duše své. Nepohrdej jinými,
kterým tolik darů těla a duše uděleno nebylo. Nepohrdej nikým
pro pohled jeho, nechval muže pro krásu jeho! (Siv. 11, Z.) Bud
tím pokornějšlm, čím slabším v rakvi budeš.
Buď pamětliv častěji na smrt, zvláště na večer. »Pamatuj na
poslední věci a na věky nebudeš hřešiti.: Při svitu svíčky umíra
jících poznává člověk věci v pravé jejich ceně, jinak mu často
připadají zcela při špatném světle bludné lucerny. Castěji se ptej:
Co bys si “přál při smrti, jak máš činiti? Spravuj se dle toho! jest
to zlaté pravidlo pro křesťana.
'
2. A tento mrtvý byl mladík, mládenec. (7, 15.) ]e-li již
mrtvý obrazem lidské slabosti, jest jím tím více mladík. Člověk
zhasíná jako světlo. Lampa svítí a osvěcuje světnici. Průvan přijde
otevřeným oknem a světlo uhasíná. Tak je s člověkem. Kráčí
v krásné mladosti, s jasným okem, s úsměvem na ústech. Přijde
zavanutí větru, nemoc, nehoda a světlo uhasíná. oko se zavírá,
ústa oněmí, mladík leží mrtev v posteli. Člověk uvadá jako kvě—
tina. S prvním paprskem ranním otvírá růže své listy -—a večer
uvadá, upadá. Tak i člověk. Kvete v nejlepším květu, několik
hodin a barva tváře a rtů se mění, smrt mu vtiskla svou bledou
pečeť. oČlověk vychází jako květ, a setřen bývá, a utíká jako
stín, a nikdy v témž stavu nezůstává.: (Job. 14, Z.) »Člověk jako
tráva jsou dnové jeho, jako květ polní, tak odkvete.: (Žalm 102, IS.)
Tak zde leží ve své slabosti mrtvý mládenec. Mládenci,
panny! Nespoléhejte na své mládí, na mladou krev! Dnes jste
zdrávi, zítra můžete býti mrtvi. Proto buďte připraveni na každý
den, na každou hodinu. »Bděte, poněvadž nevíte, ve kterou ho
dinu Pán přijde.< (Mat. 24.) ——»Bůh nám k našemu prospěchu

poslední den zatajil; nebot jest to náš nejvyšší prospěch mysleti
vždy na tento den < (Sv. Aug.) Nemilujme svět a co ve světě
jest, nebot všechno to přejde; připravujme se na smrt, aby nás
neočekávaně nepřekvapila.
3. Ale obraz lidské slabosti ještě je dojímavějším tím, co dále
v evangeliu čteme: Mrtvý byl »jediný Syn matky své, a ta byla
vdova.: Zdrcená jde ubohá matka za rakví; již doprovodila ke
hrobu svého muže, snad i jiné děti, jediný syn jí zbyl, útěcha
jejího stáří. Aiten umírá, a nyní je 'zde na světě sama, opuštěná.
Kdo by s ní neplakal?
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Vidíte, tak navštěvuje Bůh své věrné. Neboť z toho, jak se
k ní Pán Ježíš chová, vyrozumíváme, že to byla řádná žena,
a přece ruka Páně tak se jí dotkla. Když se nás podobně těžce
dotýká ruka Páně, pamatujme i na slova sv. Pavla (Žid. 12, 5, 6):
»Synu můj, nezamítej kázně Páně, aniž ustávej, když od něho
trestán býváš. Nebo koho Pán miluje, toho tresce, i mrská kaž
dého syna, kteréhož přijímán: (Prov. 3, v. I.)
A když'rodiče slzy prolévají nad tělesnou smrtí svých dětí,
neměli by více plakati ještě, když vidí, že umírají hříchem du—
chovní smrtí a že snad jdou věčné smrti vstříc? Běda těm, kteří
jsou tu lhostejni! Kéž by všichni rodiče smýšleli jako sv. Blanka,
matka sv. Ludvíka, která řekla, že by raději viděla syna mrtvého
než v těžkém hříchu; nebo jako sv. Monika, matka sv. Augu
stina, která se 18 let modlila za svého hříšného syna. Porodila

ho dvakrát, jednou pro světa po druhé modlitbou a slzami pro
nebe. Zbožný biskup jí již předpověděl: Syn takových slz ne
může zahynouti.
II.

1. Když jsme u města Naim, viděli obraz lidské bídy a sla
bosti, pozorujme i krásnější obraz boží všemohoucnosti a milo
srdenství! Pán Ježíš přistoupiv, dotekl se mar. I řekl: Mládenče,
tobě pravím vstaň! Jest to rozkaz Páně. Tak může mluviti jen
Bůh, jenž »obživuje mrtvé a povolává to, co není, jakoby bylo. <
(Řím. 4, 17.) Jest to rozkaz podobný rozkazu prvního dne stvo
ření světa: »Budiž světlo.. Jest to rozkaz všemohoucnosti oproti
slabosti, jest to rozkaz Stvořitele pro tvora, nekonečně vážný
a vznešený.
2. Jaký výsledek měl tento rozkaz? xl posadil se ten, jenž byl
mrtvý, a počal mluviti,c vypravuje sv. evangelium. To nedovede
lidská síla a moc. Jakmile smrt nadešla, žádná lidská síla nedo
vede rozpoutati tato pouta. Můžeš na mrtvolu volati: »Vstaňlc
vše je marno. A kdyby všichni lidé kolem mrtvoly se shromáždili
a poroučeli, mrtvý k životu se nevrátí. To dovede jen síla boží.
Ten jediný může smrti poroučeti, jemuž »dána byla všeliká moc
na nebi i na zemi.: (Mat. 28, 18.) Jen ten může navrátiti zmizelý
život, jenž jest sám život. (Jan 14, 6.) Proto jest vzkříšení mlá
dence Naimského dílem boží všemohoucnosti, zázrak, před kte
rým svět se pokloniti a vyznati musí: Zde vládne ruka Nejvyš
šího. Proto také se praví o svědcích tohoto zázraku: Pojala vše
cky bázeň a velebili Boha, řkouce: >Prorok veliký povstal mezi
námi, a Bůh navštívil lid svůj.<
3. Z tohoto díla boží všemohoucnosti vidíme, že ten, který
mládence vzkřísil, jest Syn Boží. Proto vyznávejme se sv. Petrem:
»Ty jsi Kristus, Syn boha živého!
Vzkříšení mládence Naimského jest obrazem boží všemo
houcnosti a milosrdenství.
"
4. Pán se smiloval vp'ravý čas. Vdova Naimská asi o pomoc
Boha prosila, když se mládenec rozstonal. A když umřel, my—
*
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slela, že je pro ní již pozdě, že už pro ní není pomoc. Ale pro
Pána nebylo to pozdě, smiloval se v pravý čas. Prozřetelnost boží,
která mocně od konce ke konci sahá a všechno líbezně řídí,
určila čas, že Pán právě v tento okamžik měl do města Naim
přijíti, kdy mrtvý nesen byl, a tu přišla pomoc boží v pravý čas.
Kdyby byla přišla dříve, nebyla by matka tak děkovala, a lid by
nebyl Boha tak velebil.
Pamatujme si: Bůh se smilóvává v pravý-čas. I nyní ve vá
lečné době naříkáme, že válka již dlouho trvá, nemůžeme se
konce ani dočkati. Ale i tu se smiluje Bůh v pravý čas. My ne
víme, kdy ten pravý čas nastane, ale Bůh jej zná. Ještě nežli
vstoupil na nebesa, řekl Pán Ježíš: oNení vaše věc znáti časy
nebo chvíle, kteréž Otec položil v moci svéc (Sk. ap. 1, 7.) a tím
se máme spokojiti: naše věc jest vpotřebách našich, zvláště nyní
ve vřavě válečné vytrvale modliti se o smilování; čas smilování
musíme však Bohu přenechati, poněvadž jedině On zná pravý čas
ke smilování. >Přistupmež tedy s doufáním k trůnu milosti, aby
chom došli milosrdenství a nalezli milost ku příhodné pomoci.
(Zid. 4, 16.) Jak často se osvědčuje přísloví; Když je nouze nej—
vyšší, jest pomoc boží nejbližší.
5. Nejen v pravý čas se smilovává Pán, nýbrž i upřímně.
Když uzřel Pán Ježíš vdovu, milosrdenstvím jsa hnut, řekl jí:
>Neplačižl< Jak často říkají nemilosrdní, sobečtí lidé k těm,
které nějaká nehoda stihla: Mou soustrast, ale srdce jejich je
chladné, neví, co ústa praví, třeba má tajně radost nad neštěstím.
Jak dalece jsou vzdáleni lidé tito od ducha Kristova! Má upřímné
slitování se zarmoucenou vdovou, s hladovícím lidem na poušti,
nad hrobem Lazarovým i při pohledu na zatvrzelé město Jeru
salem. Proto také praví sv. Pavel: »Nemáme nejvyššího kněze,
kterýž by nemohl míti lítost nad mdlobami našimi, ale zkušeného
ve všem, podobně nám, kromě hříchu.< (K žid. 4, IS.)
Tak Srdce Páně má upřímnou soustrast s námi ve všem
utrpení. Již jest nám snáze, když shledáváme upřímnou soustrast
u lidí; jak teprve nám jest, když víme, že Syn boží jest pln
slitování. Přicházejme tedy k němu ve všech potřebách našich,
bude míti upřímné slitování s námi, zvláště i když my soustrastné
srdce k bolestem bližního máme.
6. Ale nejen upřímně, nýbrž i účinně smilovává se Pán Ježíš.
Probouzí mládence k životu a odevzdává ho rnatce jeho. Mnozí
lidé projevují nám soustrast, ale nic nedělají, -by bídě bližního
odpomohli. Takové slitování jest marné a bez účinku, a když si
člověk ještě na tuto domnělou _dobrotu srdce příliš zakládá,
i škodlivé. Proto napomíná sv. Jan (I. 3,17): »Kdo by měl statek
tohoto světa a viděl by bratra svého, an trpí nouzi, a zavřel by
vnitřnosti své před ním: kterak láska boží zůstává v něm? Sy
náčkové moji, nemilujmeš slovem ani jazykem, ale skutkem
a pravdouc Tedy účinné musí naše slitování býti, jako bylo sli
tování Páně. Vidíme tu úplný, dokonalý obraz božského smilo
vání, smilovává se v pravý čas, upřímně a účinně, a proto také
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zástupy velebily Boha. I jděme k Pánu Ježíši, když pracujeme
a obtíženi jsme, a on nás občerství, zvláště když my sami jsme
byli milosrdni k jiným: »Blahoslavení milosrdní, nebot milosrden

ství dojdom.
Tak vidíme před městem Naim dvojí obraz lidské bídy,
slabosti a obraz boží všemohoucnosti a milosrdenství. Ale uvažme
ke konci, že Kristus, který vzkřísil mládence, i nás vzkřísí. >Pří—
chází hodina, kdy mrtví uslyší hlas Syna božího, a kteří uslyší,
živi budou.: (]an 5, 25.) Jak potěšující to myšlenka, že neupad
neme ve věčnou hnilobu. Ale žijme také tak čistě, věrně, pobožně,
abychom při tomto vzkříšení na pravici mezi spravedlivými stáli.
Amen.

Neděle patnáctá po sv. Duchu.
Mládenec naimský. (Homilie Luk. 7, 11.—16.)
Spatřiv ji Pán, pohnul se milosrden
stvím a řekl jí: Neplač!
(Luk. 7. 13.)

Spasitel uzdravil v Kafarnaum těžce \nemocného služebníka
římského setníka. Brzo potom, provázen učedníky a zástupy lidu,
vydal se na pout k letnicím do Jerusalema. Denní cesty v Pale
stině činí 8—9 hodin. K večeru prvního dne dorazil Ježíš k mé
stečku Naim.
Jméno )Naimc znamená tolik co naše »niva, luhc. Za času
Krista Pána byl asi Naim značnějším městečkem; bylť obehnán
hradební zdí o několika branách. Dnes je Naim nepatrnou ves
ničkou s několika bídnými, špinavými chalupami z hlíny. Kolem
viděti posud zbytky bývalé městské zdi a v blízkém skalním
úbočí četné hroby: je to bývalý městský hřbitov ze starých dob.
Naim leží naproti posvátné hoře Tábor na severním svahu tak
zv. Malého Hermonu; Arabové tuto horu nazývají Džebel Dahí
Nabi a jest 515 m vysoká.
V Naimě hodlal Pán přenocovati. Když pak se přibližoval
ke bráně města, potkal najednou pohřební průvod, který mu
z brány vstříc vycházel. Ve sv. zemi mrtvoly pro horko pocho
vávají se hned v den úmrtí, a už za dob Krista Pána bývaly
pohřby večer.
)Vynášeli mrtvého, jediného to syna matky jeho. a ta byla
vdova a četný zástup lidu z města (šel) s ní.< Dle obyčeje židů
šli v čele průvodu plačící ženy a hudebníci. Ženy byly najímány
za' plat, aby o pohřbu velebily ctnosti zemřelého a naříkaly nad
jeho smrtí; hudebníci měli hudbou pohřeb činiti slavnější. Tak
nalézáme zpěv a hudbu už při pohřbech starověku.
Mrtvý naimský jest označen v původním textu evangelia
jako „mario—mg.: byl to větší hoch, na počátku let mládeneckých,
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tedy asi 14 let. Ctyri muži nesli ho na márách. Mrtvola ležela
na márách ve skříni, podobné truhle, ale otevřené, bez víka; _tam
ležel mrtvý, plátnem obalený, s obličejem nepokrytým._
Za márami šla plačící matka, vdova, a četný zástup lidu
z města s ní. Byla to asi paní vážená, protože ji provázelo tolik
truchlících, aby jejímu jedinému synu prokázali poslední čest.
Když průvod přecházel a Pán viděl zarmoucenou, hořem
zlomenou matku, apohnul se miíosrdenstvímc, přistoupil k ní a
promluvil kní těšivé slovo: »Neplačíc A potom přistoupil k márám
a dotek! se jich na znamení, aby se nosiči zastavili. A potom
pohlédl na zsinalý, mrtvý obličej mládence, který před ním na
márách ležel a pravil: »Míádenče, tobě pravím vstaňlc A hlu—
boce zapadlé. zavřené oči mládencovy se otevřely a plaše se roz
hlíz'ely po zástupech kolem a po matce plačící, a polekán posadil
se vzkříšený a začal mluviti: »Kde to jsem, co se to se mnou
děje, proč ležím na máráchřc A Ježíš položil mu laskavě měkkou
svoji ruku na rameno a pravil konejšivě: »Miíé dítě, byl's mrtvý
a nesli tě do hrobu, ale žiješ zase a můžeš s matkou zpátky
domůc — >a odevzdal jej matce jeho.:
»Pojala pak všecky bázeň.: Mrazivá hrůza přešla všecky,
apoštoly, poutníky i průvodce pohřbu, když viděli mrtvého vstá
vati. Bylo to přirozené. Milujeme-li někoho za živa sebe více:
jak jednou leží mrtvý a zsinalý v rakvi, v polotemné světnici při
spuštěných záclonách, u hlavy blikající světélko: a kdyby tak
najednou otevřel oči, se posadil a mluviti začal: jistě by se pří
tomní v prvním okamžiku hrozně ulekli, zděšeně vzkřikli a od
vstávajícího utíkali, třeba to byl otec, matka, vlastní dítě! — A tak
bylo ipřed městskou branou naimskou. V prvním okamžiku
pojala všecky hrůza, nejbližší ustrašeně vzkřikli a couvaíi. Ale
ponenáhlu hrůza minula a ustoupila veliké radosti, »a velebili
Boha řkouce: »Prorok veliký povstal mezi námi a Bůh navštívil
lid svůj-.
*.

*

*

Tisíce židův umřelo za času Krista Pána, ale jen tři dle zpráv
evangelií vzkřísil Pán ježíš: dvanáctiletou dceru jairovu v domě
smutku, mládence naimského cestou na hřbitov, a přítele svého
Lazara, který už čtyři dni v hrobě ležel. Proč jen tyto tři? To
leželo v nevyzpytatelném úradku Páně.
Kolik matek od té doby kropilo slzami hroby svých dětí,
kolik matek, opuštěných vdov, oplakává v této válce svoje mrtvé,

padlé syny, a nemohou jich ani naposled doprovoditi. protože
leží pochováni v hromadném hrobě v zemi cizí. Ze země by vy
hrabali syny své, kdyby mohly. Ale kdyby tak udělaly, přece
by zůstali mrtvi. Spasitel jich nyní nevzkřísí.
A přece itěmto matkám, i otcům a ostatním příbuzným
praví Spasitel laskavě: >Neplačte! Hle mojí vlastní Matce a mým
přátelům nevedlo se jinak. Padl jsem v nejlepším věku mužném
v krvavém boji na Golgotě a bolestná Matka má krvavou mrtvolu
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moji skrápěla slzami a do hrobu za mnou plakala. Ale vstal jsem
z mrtvých a potěšil jsem ji a rozradostnil. Já jsem vzkříšení a
život. I vaše mrtvé syny a bratry vzkřísím v den poslední a
vrátím vám je. A do té doby buďte trpělivi, jako Matka má, já
budu zatím vaší útěchou, vaším pomocníkem. Nezapomínám na
nikoho, nezapomenu ani na rodiče, jichž synové za vlast se obě—
tovali.<
Tak k vám mluví Spasitel z tohoto svatostánku, pohleďte
k němu s důvěrou a stůjte oddaně pod tímto křížem, jako na
Golgotě stála pod křížem bolestná Matka, přineste oddaně tuto
oběť největší, jaké zde na zemi člověk schopen. Hledejte útěchy
v modlitbě a v oběti svaté. Věříte v obcování svatých, nejste
odloučení naprosto od svých synův a bratří, třebas mezi vámi
leží daleké země isama věčnost: jste spojeni s dušemi jejich
v záhrobí věrou a láskou. Zachovejte jimi nyní tu lásku, kterou
jste k nim měli za živa: a trpí li snad ještě v očistci. přicházejte
jim ku pomoci a obětujte na umírnění jejich muk často sv. přijí
mání, aby jim dal Pán brzo palmu vítězství a korunu slávy věčné.
Amen.

703. Ocetek.

Na slavnost sv. Václava.
Zbroj sv. Václava.
»Co jest platno člověku, byl: všecken
svět získal, a na své duši škodu trpěl?
Anebo jakou dá člověk výměnu za
duši svouřc

(Mat. 16, 26.)

Duch můj zalétá dnes do zlaté matičky Prahy, nakrálovské
Hradčany, kde ve velechrámě svatovítském chovají se ostatky
velikého ochránce země české, sv. Václava, jehož památku dnes
oslavujeme. Zřím v duchu meč sv. knížete, jímž každý nově ko
runovaný král český opásán bývá, zřím jeho přílbu a drátěnou
košili, a duch můj přelétá na Václavské náměstí, kde vévodí
mistrná socha velikého knížete našeho. Zřím velikého bojovníka
božího. který moudrostí a statečností svou obhájil drahocenný
mír a rozkvět křesťanské vzdělanosti v zemi české, a který po
celý život svůj vítězil v boji proti pokušení těla, světa a ďábla, až
konečně korunován byl korunou mučednickou a korunou věčné
slávy. Sv. Václav, jsa dobrým bojovníkem Ježíše Krista, měl stále
na paměti slova božského Mistra: »Co jest platno člověku, byt
všecken svět získal, a na své duši škodu trpěl? Anebo jakou dá
člověk výměnu za duši svouřc (Mat. 16, 26.) jasná jest moudrost.
obsažená ve slovech těchto, a sv. Václav, miluje a hledaje mou
drost, snadno ji v těchto slovech nalezl a zamiloval si ji, aby
na věky kraloval. I my, drazí křesťané, chceme na věky kralovati,
nebot věčnou spásu nesmrtelné duše s'v'é máme stále na mysli;
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a proto chceme následovati příkladu velikého patrona země české
a bojovati tak moudře a statečně proti všem nepřátelům svého
blaha časného i věčného, jako svatý náš kníže Václav. Nuže,
ozbrojme se k tomuto boji, jako veliký ochránce náš, sv. Václav,
mečem ducha, štítem víry, přílbou naděje spasení a pancířem
spravedlnosti, a pak jistě zvítězíme a budeme korunováni korunou
spravedlnosti, jako veliký náš světec, kníže Václav.
Svatý Václave, vojvodo české země, shlédni s výšin nad—
hvězdných na nás a vypros nám té milosti, aby tato chvíle slou
žila tobě k oslavě a duši naší ku spáse.

Pojednání.
1. Dlouho __vězelavlast naše ve tmách bludů pohanských, až
konečně kníže český Bořivoj a jeho choť Ludmila přijali víru
křesťanskou a na Velehradě r. 873 pokřtěni byli od sv. Methoděje.
Po smrti Bořivoje vládl v Čechách starší syn jeho Spytihněv
a po něm mladší Vratislav. Vratislav měl za manželku Draho
míru, kněžnu z kmene severních Slovanů Luticů, která křesťanům
nepřála. Jsouc povahy prchlivé a hrdé, nenáviděla Drahomíra
skromné a zbožné Ludmily zvláště proto, že odevzdal jí Vrati
slav staršího syna Václava na vychování. Když po smrti Vrati
slavově uchýlila se Ludmila na hrad Tetín blíže Berouna, aby
v tichosti Bohu sloužiti mohla, dala ji Drahomíra najatými vrahy
usmrtiti. Pověst o ukrutně smrti sv. Ludmily roznesla se po celé
zemi, z blízka i z daleka přicházeli věrní Čechové, aby se mo—
dlili na jejím hrobě, a mnohé divy, které se na přímluvu svaté
Ludmily na hrobě jejím staly, byly zřetelným svědectvím, jak
velikými ctnostmi sv. Ludmila v životě svém se stkvěla, a že Bůh
korunou věčné slávy odměnil ji za to, že tak vzorně svého vnuka
vychovávalá, že tak horlivě slovo Boží do duše jeho zasévala
a oheň božské lásky v srdci jeho roznítila. O děkujeme ti, sv.
patronko naše, že jsi mečem ducha, jenž jest slovo boží, vnuka
svého ozbrojila, aby se stal pravým knížetem křesťanským, mají
cím na zřeteli pouze čest a slávu Boží a blaho svých poddaných.
Drazí v Kristu, sv. Václav slovem božím, které mu hlásala
sv. Ludmila, stal se vzorným panovníkem národa českého, stal
se šířitelem křesťanské vzdělanosti a záchrancem českého národa.
:]isto jest, že jenom náboženstvím Pána našeho ]ežíše Krista
národ náš stal se brzy stejně osvíceným, vzdělaným a šjechetným.
jako ostatní národové ve veliké rodině křesťanské, O važme si
slova božího! Slovem božím zvěstuje se nám ono učení, jež při
nesl s nebe jednorozený Syn boží, ]ežíš Kristus, a ježvv církvi
katolické skrze Ducha sv. zachovává se neporušené. 'Le jsme
národem osvíceným a pokročilým, který zaujímá čestné místo
ve svazku národů evropských, ač se jim nemůže rovnati ani
počtem, ani mocí, to jest účinek slova božího a z něho plynoucí
křesťanské osvěty. Ozbrojme se proti všem nepřátelům svým
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mečem ducha, jenž jest slovo boží, jako byl ozbrojen náš veliký
ochránce, svatý Václav!
2. Svatý patron náš, kníže Václav, hájil sebe a svůj národ
štítem víry. »Víra jde ze slyšení, slyšení pak skrze slovo Kristovoc.
(Rím. 10, 17.) Dobře vyučen byv od sv. Ludmily ve pravdách
sv. víry křesťanské, sv. Václav dle této víry žil a staral se, aby
zásady sv. víry jako kvas veškeren národ pronikly, aby jeho
poddaní celým svým životem ukazovali, že jsou pravými násle—
dovníky Kristovými. Ve všech městech dal kníže Václav stavěti
kostely a školy a povolal k nim kněží ze všech zemí křesťanských.
Obdržev od krále německého ]indřicba I. kost z ramene sv. Víta,
položil na hradě Pražském základ kostela svatovítského. Sám
chodíval do polí a do vinic, žal tam pšenici, sbíral hrozny a vy—
konával vlastní rukou všeliké práce, jichžto potřebí bylo ku pří
pravě hostií a vína pro mši sv. Sám též knězi při mši sv. přislu—

hoval. Sv. Václav dával dobrý příklad svým poddaným, pamětliv
jsa slov Kristových: »Tak svět světlo vaše před lidmi, at vidí
skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesícha.
(Mat. 5, 16) Tento dobrý příklad působil velice blahodárně na
český lid. Veliké dílo fpokřestanění národa českého se podařilo,
Na něm závisela existence národa, napsal slavný historik Palacký.
Drazí křesťané, štítem víry obhájil sv. Václav sebe i národ
český. Víra—“jest účinnou zbraní proti pokušením. >Totot jest
vítězství, které přemáhá svět, víra naše. Kdo jest, jenž přemáhá
svět, leč, kdo věří, že Ježíš jest Syn božíc. (I. Ian 5, 5.)\ Kdo
nemá živé, pevné víry, brzy v boji proti pokušením podlehne,
brzy klesne. Proto vybízí nás sv. Pavel: )Oblecte se v oděni
boží, abyste mohli státi proti úkladům ďábelským; především
berouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky "šípy'ohnivé ne
šlechetníka uhasiti; a vezměte lebku naděje spaseníc. (Efes. 6, 11.
16. 17.)

3. Sv. Vác'av jako dobrý bojovník Ježíše Krista byl ozbrojen
proti všem pokušením lebkou naděje spasení. Při všech svých
pracích a ve všem svém jednání pamatoval na slova božského
Mistra: »Co jest platno člověku, byť všecken svět získal, a na
své duši škodu trděl? Anebo jakou dá člověk výměnu za duši
svou? Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého s anděly
svými: a_tehdáž odplatí jednomu každému podle skutkův jeh0c.
(Mat. 16, 26. 27.)

Za nebezpečných poměrů sv. kníže Václav ujal se vlády
v Čechách. Bylo mu bojovati proti přesile nepřátel, bylo mu krotiti
bujnou ctižádost Boleslavovu a odboje pohanských velmožů če
ských, avšak sv. Václav neklesal na mysli, ale ve všem pevně
důvěřoval v Boha, jenž prohlásil: »lá Hospodin jsem Bůh tvůj,
ujímaje tě za ruku tvou, a řka tobě: Neboj se, já. zpomohu toběc.
(Is. 41, 13.) »Vzývej mnevv den soužení; a já vytrhnu tě, a ty
mne budeš oslavovati.: (Z. 49, 15.) Sv. Václav byl mužem živé
víry v Boha a proto vynikal dokonalou důvěrou v Boha. Kde
není živé víry, tam-ovšem ani důvěry v Boha býti nemůže. Pravý
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křesťan, jenž ví, že Bůh z pouhé lásky a milosti člověka stvořil
pro věčnou blaženost, nemusí-liž míti důvěru v Boha? Pravý
křesťan, jenž ví, že Bůh jednorozeného syna svého obětoval na
vykoupení lidstva, nemusí-liž míti důvěru v Boha? Nuže, my jsme
křesťané, osvícení světlem Kristovým. Mějmež pevnou důvěru
v Boha, jako ji měl sv. apoštol Pavel řkoucí: »Vímet, že milu
jícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému. Jestli Bůh s námi,
kdož proti námřc (Rím. 8, 28. 31.)
4. jako byl sv. Václav silně ozbrojen proti všem pokušením
přííbou naděje spasení, tak proti pokušení těla, světa a ďábla ví
tězně bojoval, oblečen jsa v pancíř „spravedlnosti,aby jednou koruno
ván byl korunou věčné slávy. Křesťanská Spravedlnost musí býti za
ložena na lásce k Bohu a k blížnímu. Bez lásky není ctnosti, bez
_iáskynení Spravedlnosti křesťanské. Chceš-li, drahý křestane, míti
pravou spravedlnost, jest třeba, aby ovocem spravedlnosti tvé
byly dobré skutky; neboť Spasitel světa prohlásil: >Vy přáteli
mými jste. činíte-li, co já přikazuji vámc, a sv. apoštol Pavel
napsal: »Nikoli pouzí posluchači zákona jsou spravedliví, ale
činitelé zákona spravedlivými učinění budou-. Sv. Václav, drahý
křesťane, jest ti zářivým vzorem, kterak tuto vůli boží máš plniti;
miloval Boha nade všecko a blížního svého, jako sebe samého;
měl na paměti slova božského Mistra: »Co jest platuo člověku,
byt všecken svět získal, a na své duši škodu trpěl? Anebo jakou
dá člověk výměnu za duši svouřc Ačkoliv mohl požívati rozkoší
knížecího života, nedbal radovánek světských, ale zůstal věrným
Bohu svému, kterého miloval nade všecko, jemuž věnoval celé
srdce své. Uprostřed hlučného dvora a světa zachoval duši svou
neporušenou hříchem, jsa pamětliv stále výroku Páně: »Chce-íi
kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj a následujž
mne:. (Mat. 16, 24.) Velikou posilu nalézal sv. Václav v modlitbě,
zvláště když klaněl se svému Spasiteli, přítomnému v nejsvětější
Svátosti oltářní, a když sytil duši svou božským tímto pokrmem.
Sv. Václav byl netoliko pilným posluchačem slova božího, ale
i bedlivým činitelem jeho; byl vždy pamětliv slov Spasitele našeho,
jenž dí: »Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do krá
lovství nebeského; ale kdo činí vůli otce mého, kterýž v nebesích
jest, ten vejde do království nebeského.: (Mat. 7, Zl.) Za doby
noční navštěvoval sv. Václav se sluhou svým Podivenemchrámy
Páně, aby se klaněí Spasiteli, v nejsvětější Svátosti oltářní pří
tomnému, aby se modlil za národ svůj. Chodil též do chatrčí,
kde bída a nouze se uhostila, aby tam stíraí slzy a balsám
útěchy naléval do srdcí sklíčených; otroky vykupoval. pocestné
přijímal, sirotkům a'vdovám nedal ublížiti od nikoho. Tato láska
k blížnímu nečinila rozdílu mezi nepřítelem a přítelem; důkaz
své šlechetnosti podal sv. Václavvv boji s pyšným a odbojným
Radislavem, vojvodou Zlickým, u Stolmíře, ve kraji Kouřimském.
Odpustil odbojnému vojvodovi a propustil jej se slovy: >Vrat
se domů s pokojem a měj na svém dosti; jáť tvého nežádám.:
Pohnutkou, ze které sv. Václav jednal, byla láska boží. Obětí této
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lásky bylo jeho panovnictví, jeho život světce, jeho navštěvování
nemocných, jeho smrt.
Pokojné, duchem křesťanské lásky řízené vladaření Václavovo
nenacházelo však obliby u všech jeho poddaných. Mezi velmoži,
kteří se oddávali službám při knížecím dvoře, byli již tehdáž
mnozi, kterým šlo nejvíc o povznesení a obohacení sebe; k če
muž nehrozili se cest křivých a darebných. Plození svárů v kní
žecí rodině bývalo již tehdáž, jako za časů potomních, nejobyčej
nějšim prostředkem k dosažení zámyslů lidí tohoto druhu. (V. V.
Tomek: Děje království Českého.) Sv. Václav navštěvoval města
říše své ve výroční čas posvěcení chrámů jejich. Proto přišel ke
dni sv. Kosmy a Damiána dne 27. září r. 935 také do sídla
bratrova, do Staré Boleslavi, aby účasten byl služeb božích
v kostele, zasvěceném ke cti oněch dvou světců. Druhého dne,
když zvoněno na jitřní, pospíchal sv. Václav jako obyčejně do
kostela. Ve bráně potkal bratra Boleslava, pochválil jej za to, že
jej včera dobře častoval. Boleslav pak tasiv meč, tal sv. Václava
do hlavy, řka: »Dnes chci tě ještě lépe častovati.<< Sv. Václav,
jsa silnější, chopil se bratra, vytrhl mu meč z ruky, řka: >To ti,
bratře, odpust Bůhlc Boleslav však zavolal na své druhy. Ti
přiskočili. obořili se na sv. Václava, jenž ve dveřích chrámových
mečem probodnut byv, se slovy: »V ruce tvé, Hospodine, po
roučím duši svou<, vypustil ducha.
Ihned všecken národ Václava, knížete pobožného a spra
vedlivého, který smrtí zaplatil horlivost o náboženství a'blaho
vlasti, vyhlásil za sv. mučedníka. Cechové ctili památku sv. Vá
clava vždycky co nejslavněji; vzývali jej jakožto »dědice země
českéc, jakožto předního orodovníka u Boha; tělo jeho přeneseno
se slávou do kostela sv. Víta se svolením Boleslava kajícího;
jméno jeho vzýváno od' Čechů v bojích a ve všelikých jiných
potřebách.
'
Drazí v Kristu! V duchu přistupme ke hrobu příkladného
knížete! Zlé časy byly tehdáž, nyní však nejsou lepší; proto
prosme sv. patrona svého za přímluvu, aby láska a pokoj pano
valy mezi námi ve vlasti naší. Učiňme u hrobu jeho pevné
předsevzetí, že praporu víry svatováclavské nikdy nezradíme, že
statečně budeme bojovati proti pokušení těla, světa a ďábla, ozbro
jeni jsouce, jako sv. Václav, mečem ducha, jenž jest slovo boží,
štítem víry, přilbou naděje spasení a pancířem spravedlnosti.
Všichni mějme víru pevnou, víru svatováclavskou, jakouž měl
náš svatý, veliký ochránce. Pak nás, ctitele své, neopustí sv.
Václav, ale bude nám po boku státi s anděly božími a přemůže,
zažene protivníky naše a nedá zahynouti nám ni budoucím. ——
Amen.

_?onf Kap/.
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Na sv. Václava.
Poměr představených k podřízeným a opačně.
>K vám, kůlové, jsou mé řeči, abyste
se naučili moudrosti“. (Moud. 6. to.)

. Dnešní slavnost jest pro nás Čechy den slavnosti. Slavíme
též výroční památku prvního knížete českého, který jsa křesťanem
vzorným a svědomitým, vynikl nejen životem křesťana vůbec,
nýbrži jako vladařa panovník byl otec svých poddaných. Jméno
jeho znáte: je to vévoda naší země české, sv. Václav, jehož svatý
život čítali jste tolikráte ve škole i doma. Nechci proto zúmyslně
opakovati tolikráte vám již známý životopis sv. dědice země če
ské, nýbrž tentokráte obrátím pozornost vaši k jednomu důleži
tému rysu v povaze sv. Václava a vyvodím z toho nutný závěr
i pro nás, jeho potomky. Tento důležitý rys v povaze sv. Václava
„jest svědomitost, s jakou vykonával povinnosti své panovnické a
vyplývající z toho úcta poddaných, kteří ho pro to zbožňovali.
A tyto dva rysy z povahy dnešního světce vyňaté budtež

předmětem našeho dnešního rozjímání, totiž: povinno

představených

s ti

kusvýmpoddanýmaopačně
povinnosti

poddaných ku představeným.

Proto poslyšte mne . . . ve jménu Páně a ku cti sv. Václava.

Pojednání.
1. Všichni lidé dělí se na rozmanité stavy a povolání. jedni

zovou se představení,

druzí poddaní

a podřízení.Ale

nemysli nikdo, že snad představený nemá zhola žádných povin
ností ku svým poddaným! Ba naopak, právě proto, že je před
staveným, má velkou zodpovědnost před Bohem, před sebou
samým, před vlastním podřízeným a před vlastními lidmi! Často
se říkává: Ach, ten pán má zlaté časy, kež bych já byl na místě
jeho a zatím, kdybychom mohli nahlédnouti do jeho nitra, viděli
bychom život plný starostí a zodpovědnosti!
Vznešená společnost vydala se na námořní cestu. V této spo—
lečnosti byl mladík, který jel poprve lodí, ten sradostí pozoroval
práci lodníků, ale jeden z nich se mu nelíbil, totiž ten, který
řídil kormidlo. »Ten člověk,: pravil onen mladík ku spolucestu
jícím, »nic nedělá, jen stojí vzadu na lodi a nejvýše rukou ně
kolikráte pohne la Celá společnost se tomu smála, ale jeden starý
pán přistoupil k mladíkovi a vysvětloval mu: »Právě lodník u kor
midla má práci nejdůležitější anejtěžší, nebot musí ustavičně hle
děti do dálky a na kompas a nesmí ani při nejhorším počasí
z místa se vzdáliti. Kdyby jen chybička udělal, mohlo,by to všecky
cestující státi život !. Sotva to dořekl, přijížděla proti nim veliká
loďa srážka zdála se býti neodvratnou. Ale kormidelník zachoval
klida dal lodi takový obrat, že obratně vyhnula. (Spirago : sbírka
příkladů 244.)
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Podobně jakoskormidelníkem,

jest tomu i s představenými:

oni řídí kormidlo a malá chyba vřízení přičte se jeho zodpověd—
nosti. Představený jest též zodpověden Bohu, jak sám Kristus
řekl vladaři Pilátovi: »Neměl bys moci nade mnou, kdyby tobě
nebyla dána s hůry-. (lan 19, 11) a sv. Pavel praví: »Každý
člověk poddán jest vyšší moci, nebot nenívmoci leč od Boha a
všecky vrchnosti od Boha zřízeny jsou:. (Rím. 13, l.) Nemůže
tedy představený činiti co chce, nýbrž nese zodpovědnost za své
jednání před Bohem! Ale i před sebou, před svým vlastním svě
domím zodpověden jest, které mu svědomitě vytkne správnost či
nesprávnost jeho jednání. A konečně představený zodpovídati se
musí svému vlastnímu podřízenému, který naň v budoucnosti ža—

lovati bude, že nekonal své povinnostik němu tak, jak je konati
měl, bude žalovati naň celá společnost lidská, že jim poslal člena
neužitečného, člena nehodnéhoana obtíž jsoucího členům jinýml
Proto vy představení kteréhokoli druhu, vy pěstounové dítek svě
řených, vy učitelé a vychovatelé dítek, vy hospodářové a řemesl
níci, kteří máte mladý dorost a naši budoucnost vychovati jako
příští pokolení: vy všichni pamatujte na svou svatoua nezvratnou
povinnost a vykonávejte ji přísně a neúprosně, pamětlivi své velké
zodpovědnosti před Bohem, před svým vlastním svědomím, před
svěřenci a před celou společností lidskou! Veďte svěřence své
jako řádné lidi i řádné katolíky k dobrému a chraňte od zlého,
pamětlivi jsouce vznešeného jednání našeho světce sv. Václava,
kterak on vzorně vedl český národ k dobrému, kterak zušlechťoval
a zveleboval zemi českou i přes odpor svého bratra a českých
vladyků! Ciňte i vy podobně, nedbajíce zloby nepřátel!
2. Leč nejen představení, nýbrž i podřízení mají povinnosti.
Právě za nynějších časů jest třeba často a často tuto povinnost
připomínati našim učedníkům a učednicím, našim tovaryšům a
služebným, našim dělníkům a dělnicím! Mnohý z nich myslí. ba
jest o tom nezvratné přesvědčen, že představený jeho má sice
k němu povinnosti, ale o svých vlastních povinnostech nechce
ani slyšeti! Dělá si prostě co chce, práci zanedbává a špatně vy—
koná, jest hrubý a zpurný vůči svému zaměstnavateli a celé jeho
rodině, dělá si z něho úštěpky, vyhledává špatné společnosti, od
dává se karbanuahýření atd., znáte zajisté _ty četné ačetné vady
naší mládeže, na které třeba vždy a všude často upozorňovati a
přátelsky náš dorost před nimi varovatil
V jisté společnosti prohodil jeden pán ku přítomnému fa
ráři: »Důstojný pane, kdybych mohl kázati, já bych to lidem
pěkně pověděl !: Farář odpověděl: >To můžete učiniti i bez ká
zání! Když budete totiž dávati lidem dobrý příklad, dle slov na
šeho Spasitele: »Tak svět světlo vaše před lidmi, at vidí skutky
vaše dobré a slaví Otce vašeho, jenž je v nebesíchc. (Mat. 5, 16.)
(Spiragoz str. 260.)
_ Ano v pravdě, nábožní posluchači, dobrým příkladem utvr
díte své svěřence, budte jim otci a matkami, načež oni budou
vám syny a dcerami! Dobrým příkladem jim svitte na cestu ži—
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vota, napomínejte, varujte, kárejte před špatnostmi, neřestmi, ne
trpte jim zlých společností a věřte, že vám budou žehnati a na
vás vzpomínatí ještě v době, kdy Pán života povolá vás z tohoto
světa, že jste z nich učinili řádně a užitečné členy lidské spo
lečnosti!
Na to vše vzpomínejte častěji i vy představeníi vy podřízení
a vzpomeňte sobě často na vzorný příklad panovnický našeho
knížete Václava a na úctu a oddanost poddaných jemu echů,
abyste dle slov apoštola Pavla se řídili: »Dávejte, což každému
náleží-. (K Řím. 13, 7.) Amen.
7M, MW)-.,

Neděle Šestnáctá po sv. Duchu.
Vodnatelný. (Homilie Luk. 14, 1—6)
>A hle, jeden člověk vodnatelný byl
před nímu:
(Luk.'14, 2.)

Bylo v zimě, v posledním roce pozemského života ježíšova.
Spasitel dlel ve východní krajině sv. Země, za ]ordánem, zvané
Perea. Jedné soboty, ve sváteční den židovský, pozval ho náčel
ník farizejský na hostinu. Farizeové byli největší nepřátelé Ježí—
šovi. Ne z úcty, ne z lásky pozval bohatý a vznešený farizej Pána
ke stolu, nýbrž ze zámyslů lstivých. Také mnoho jiných při
vrženců strany farizejské sedělo u velikého stolu bohatého ho
stitele, a všichni »ho pozorovali-." Proč ta všeobecná, napjatá po
zornostř
Zákon Mojžíšův předpisoval v sobotu přísný klid a zakazoval
každou práci, dokonce i vaření pokrmův a pohřbívání mrtvých
bylo zapovězeno. Ale farizeové vykládali toto přikázání příliš
jednostranně a sobecky. V sobotu žádný pokrm nepřipravován,
byly uchystány už v pátek a v sobotu požívány studené. Fari
zeové byli milovníky bohatých slavnostních hostin, a nepůsobilo
jim žádných náboženských obav, když takové hostiny byly v 50
botu, kde přece služebnictvo o takové hostině mělo plné ruce
práce. Ale Spasiteli zazlívali a vykládali za zneuctívání soboty,
když v den Páně zázračně uzdravoval nemocné, při čemž přece
žádné práce nebylo. Bylit to farizeové, pokrytcové, svatoušci.
1 tentokrát očekává, že Ježíš něco učiní nebo řekne, proč by ho
mohli obviniti jako znesvěcovatele soboty, a proto »ho pozorovalia.
Vítaná příležitost naskytla se neočekávaně brzo. »Hlec, náhle,
najednou >jeden člověk vodnatelný byl před ním.: Rabíni
pokládali vodnatelnost za následek života nemravného. Chudák
ten postavil se před Spasitelem zajisté toužebně si přeje, aby od
něho byl uzdraven, ale z bázně před farizeji neodvažuje se ho
o to prositi. Němé a smutně, toužebně pohlížeje na Pána tu stojí.
Ježíš přichází vstříc jeho důvěře a ustanovuje dáti zase jednou
9
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farizeům řádné poučení. Prohlédlt jejich zlobu &zajišťuje se proti
jejich výtkám, v moudré opatrnosti »ujal se slova a řekl k zá
koníkům a íarizeům: Smí-li se v sobotu uzdravovati? Ale oni
mlčeíi.< Učencové seděli tiše jako pěna. Dle svého jednostran
ného výkladu zákona nemohli a nechtěli říci: »Ano, smí:; ale
na druhé straně se obávali, že budou od něho zahanbeni, řeknou-li
»nesmíc, a proto rmlčelic. »A ujav Ježíš nemocného, uzdravil ho
a propustil.: Tot přece makavý důkaz, že uzdravením v sobotu
Bůh se nezneuctívá, když mocí téhož Boha nemocný zázračně
zdraví nabývá.

-

_

Zaraženi, zahanbeni, bez hlasu a slova sedí tu učení páni.
Ale Spasitel nedopřává jim oddechu, útočí na ně sám ostře, po
ráží jejich zlobu a zdánlivou svatost jejich vlastním učením &jed
náním. >A promluviv k nim řekl: Kdo jest mezi vámi, jenž pad
ne-li mu osel nebo vůl do jámy, nevytáhne ho ihned v den so
botnířt Farizeové sami učili: padne-li někomu v sobotu ,do jámy
nějaké domácí zvíře, osel, vůl, ovce, nebo dokonce vlastní dítě,
neznesvěcuje soboty, vytáhne-li je; oni sami také dle toho jed
nali a měli pravdu. Rovněž tak musí býti v sobotu také dovo
leno, uzdravovati lidi neduhy sklíčené, což Spasiteli pražádné ná
mahy nestojí. Rozčilují—lise farizeové nad nzdravováním v sobotu,
ukazují, že nemají pravého pojmu o Bohu, o svěcení dne Páně a
nemají víry v Něho samého, Syna božího a Messiáše. Farizeové
také cítí a uznávají důkaznou sílu jeho slov a halí se v rozpačité
mlčení, »nemohou mu nic na to odpovědětic.
*

*

_ Na místo starozákonné soboty nastoupila v Novém Zákoně
jako den Páně neděle; v ní je pod těžkým hříchem přikázáno
od těžké práce odpočívati a předepsaným službám božím obcovati.
A přece i tento přísný příkaz má výminky. Dovolena jest
služebná práce, je-li potřebna a bez veliké škody opomenuta nebo
odložena býti nemůže, jako za počasí deštivého nebo nyní ve
válce.
A chyboval by a hřešil, kdo by v neděli malého dítěte nebo
nemocného nechal v neděli doma a šel do _kostela, kdyby nikdo
jiný doma nezůstal na dohled a ošetřování. Ikdyž se něco stane
u dobytka a třeba u něho zůstati, není hříchem, promešká-íi se
kostel, nebot Bůh nemožnosti nežádá.
Ale jest hříchem těžkým, v neděli beze vší příčiny konati
práci služebnou nebo promeškati mši sv. Práce nedělní také po
žehnání nepřináší. Zkušenost odvěká tomu učí, ale mnozí z ní
přece nechtějí zmoudřeti. Co se Bohu vezme, bere ďábel.
Moderní doba nemá práva přikázání boží opravovati nebo
rušiti, Bůh jest Pán a on jest žárlivý na zachovávání svých při
kázání, na svěcení svého dne. Dej proto Bohu čest a on ti dá
požehnání!

Amen.

řas; Ocelek.

_Po4_
Neděle Šestnáctá po sv. Duchu.
Čemu se máme dnes od Pána Ježíše učiti?
»A oni ho pozorovali:

(Luk. 14, B.)

'Každému jest známo, že nejsou všichni lidé na světě hodni,
že mezi pšenici jest mnoho koukole, vedle lidí hodných mnoho
také špatných. Ukázku podlých duší staví nám na oči dnešní
evangelium v osobě farizeů, kteří neměli na tom dosti, že sami
byli špatnými, ale i — 'a to jest zvláštní známka duší nízkých
a podlých — že po chybách a slabostech jiných lidí slídili, aby
je pak také za špatné rozhlašovali. .A oni ho pozorovali,c čekali
na každé slovo Kristovo, aby ho pak zneužili; pozorovali každé
hnutí, aby nalezli záminky, by nenáviděného Krista u vrchnosti
světské obžalovati mohli a u lidu o vážnost připraviti.
Ale, Bohu díky, jsou také na světě ještě dobré a šlechetné
duše, a ukázku takových nám dnešní sv. evangelium staví na oči.
Učedníci a přívrženci Kristovi pozorují také svého Mistra; čekají
toužebně na každé slovo jeho, ale jediné proto, aby z něho
pravdy, světla a poučení čerpali; pozorují každé hnutí Ježíšovo,
ale jen za tím účelem, aby se poučili, jak v podobných okol
nostech sami si mají počínati.
Tak to činili světci všech věků, pozorovali jiných, aby v do—
brém jich následovali; poslouchali pozorně, by. se naučili, co jest
k časnému a věčnému blahu prospěšné, podobajíce se pilným
včelám, jež u každého květu se zastaví, aby načerpali sladkého
medu.
A právě tak činí církev sv., pozorujíc co nejbedlivěji vše, co
božský mistr mluvil a co konal, a vykládá zase svým dítkám,'vč
řícím křesťanům, aby se také na nejlepším vzoru, Ježíši Kristu,
zhlíželi a dle jeho příkladu jednali. Předčítá každou neděli a svátek
nějakou událost ze života božského Mistra, co mluvil a co konal,
abychom i my dobře činili. Dnes zve nás církev sv., matka naše,
do domu farizea, kam byl Pán ]ežíš pozván, abychom dobře po'
zorovali, co činil a co mluvil, abychom pro život svůj čerpali po
učení a povzbuzení.
Dříve než budeme o tom uvažovati, zvolejme každý: »Iežíši
tichý a pokorný srdcem, učiň srdce mé podle srdce svéholc

Pojednání.
1. Co činí dnes Pán ježíšř

a) »Vešel do domu

fa rizea.:

Evangeliumnepraví,

PfOČ pozval farizeus ježíše, zda—liv dobrém či špatném úmyslu.
Ze to bylo spíše v úmyslu špatném, poznáme z toho, že bylo
pozváno také mnoho nepřátel ]ežlšových, zákoníků a farizeů,
a že ho všichni bedlivě pozorovali. Dali také přivésti člověka
vodnatelnélio, aby, uzdravl-li ho, měli záminku, že ruší den svá
teční a znesvěcuje. At tomu jakkoliv, Pán ježíš, který zná my
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šlení lidská, přišel do domu farizea s nejlepším úmyslem, do spo
lečnosti nevěřících a zlých nepřátel, aby jako dobrý pastýř hledal
ovcí ztracených, jako nejlepší lékař léčil nebezpečné rány duše,
jako nejlepší učitel nevědomých poučoval, a uzdravením nemoc
ného paprsek božské milosti do jejich duší zapustil. Věděl dobře,
že návštěvou farizea a účastí při hostině budou jiní nepřátelé po
horšení a ze závisti budou pomlouvati, že jest žráčem a pijanem.
jak sv. evangelista Matouš uvádí (11. 19.), ale dobro vykonati
nedbá marných řečí lidských, nebojí se křivého posuzování.
Z příkladu Pána Ježíše učme se podnikati vše s nejlepším
úmyslem: vše pro Boha a blaho svých bližních a nelekati se, co
tomu řeknou lidé. Bojme se toliko Boha. Kdo se Boha bojí, ten
vždy pevně stojí. »Bázeň boží,: praví sv. Bernard, :jest kořenem
a ochránkyní všeho dobrat.

b) Vešel do domu Pán Ježíš, aby jedl chléb
——
Ho
stitele nazývá evangelista knížetem, tedy vznešeným mužem,
a u takových bývaly hostiny okázalé, spojené s různými rado
vánkami, jak vidíme u vladaře Heroda, při slavnosti jeho naro
zenin, kdy tančící Salome vyžádala si hlavu sv. Jana Křtitele.
Nápadným se zdá, že Pán Ježíš se zúčastnil podobné hostiny.
Avšak jediným slovem udává příčinu, proč tak učinil, a sice, aby
jedl chléb; tedy nepřišel, aby s ostatními se radoval, aby si na
vybraných a vzácných jídlech a nápojích pochutnával. ale aby
jedl chléb, aby ze stolu bohatého okusil jen toho, čeho jest třeba
k občerstvení těla a zachování sil ke konání povinností nezbytně
potřebných.
Pán Ježíš nechtěl dáti nám příklad pouze na poušti, jak se
máme postiti, ale i při bohaté tabuli býti vzorem, jak máme po
krmu požívati. >Buďto že jíte nebo piiete,< praví sv. Pavel,
»všecko čiňte ke slávě boží.: (1. Kor. 10. 31.) Co sv. Pavel
jménem Pána Ježíše věřícím přikazuje, to nám dnes Pán Ježíš sám
svým příkladem staví na oči. Máme požívati pokrmu, abychom
zdraví zachovali, v zdravém těle Bohu sloužili; ne však tělo zne—
užívali k smyslným požitkům, ke hříchu a prostopášnostem.
Pán Ježíš přišel, aby jedl chléb, t. j. aby ukázal hostům, jak
se máme při jídle a pití cvičiti ve střídmosti a skromnosti.
Střídmost jest jedna ze čtyř základních ctností, na níž spo
čívá celý křesťanský a mravní život. Kde některý z těch čtyř pi—

lířů jest podvrácen, tak celý život mravní zakouší velikou škodu.
Příklad Pána Ježíše mějme stále na očích, varujme se nestříd
mosti, aby v zdravém a střídmém těle byla i zdravá a silná duše
a uchránila spíše tělo před nezřízenými žádostmi a zvrácenými
skutky. »Kdo žádost pokrmu neumí krotit,< praví sv. Vincenc
Paul., »stěží přemůže ostatních nepravostí.:
»Nestřídmostí ztra—
tili jsme ráje,: praví sv. Řehoř, »střídmostí ho zase dobývejme.:

c) Ježíš uzdravuje

vodnatelného.

Nečeká,až bude

prositi, dotýká se ho a pouhou vůlí uzdravuje nemocného, který
dlouhá léta marně lékaře prosil o pomoc. Uzdravil tělo, aby
uzdravil i duši, by osvícen věrou v Ježíše a naplněn nadějí v.nový
Rádce duchovní.
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život a láskou k životu bohumilému. [ íarizeové měli příležitost,
aby se poznali a láskou k Pánu Ježíši přilnuli. Ale srdce jejich
bylo příliš zatvrzele; těšili se v duchu, že mají novou záminku,
aby Ježíše u lidu vyhlásili za rušitele dne svátečního. V sobotu,
v den sváteční, uzdravil nemocného, jak častěji už učinii, aby
ukázal, že dobrými skutky neznesvěcuje se den Páně, ale spíše
posvěcuje, a Bůh oslavuje. Chceme-li neděle a svátky světiti, mu
síme konati skutky, jimiž Bůh jest stále více poznáván, milován
a oslavován. Máme nechati Boha mluviti k nám kázáním jeho
služebníků, křesťanským cvičením, výkladem evangelia, a také
vykonávati, k čemu nás Bůh vybízí, skutky milosrdenství těles
ného a duchovního.
Neděle a svátky jsou dny odpočinku pro tělo, ale dny práce
pro duši. Sláva na výsostech Bohu — má býti vzdávána, pokoj
lidem dobré vůle přinášen.
Jak zaslepeni byli íarizeové, domnívajíce se, že dobrými skutky
znesvěcuje se den sváteční; kterými přece jest Bůh oslavován
a bližnímu jménem božím přinášen pokoj a radost. Pravít sv. Jakub
apoštol: »Náboženstvl čisté a neposkvrněné jest: navštěvovati si
rotky a vdovy v souženích jejich, a neposkvrněného sebe zacho
vati od tohoto světan (1. 27.) Láska jest první a největší přiká
zání, kdo miluje, naplnil celý zákon. Milujme tedy Boha nade vše,
a bližního pro Boha, jak Bůh si přeje, a zasvětili jsme den svá
teční řádně dle vůle a příkladu Ježíše Krista.
2. Co mluví dnes Ježíš?
a) Nejdříve promluvil k zákonikům a úskočným íarizeům,
kteří se domnívali, že dobrým skutkem znesvětil dne svátečního.
Sobota, den sváteční židovský, byla židům příliš posvátnou, zne
svěcení její příliš trestným, a rušitel dne svátečního upadl u lidu
v největší Opovržení. Prohlásiti u lidu Ježíše za rušitele soboty
a poštvati proti němu všechen lid, to bylo farizeům a zákoníkům
starostí nejpřednější. Vždyť Bůh sám trestá rušitele tresty nej
přísnějšími a trestá kletbou největší.
Pán Ježíš znal myšleni nepřátel a strhl úlisným masku s tváře
jedinou otázkou: »Sluší-li v sobotu 'uzdravovatiřa A úskoční ne—
přátelé uvedeni tím do největších rozpaků. Řeknou-li ano, pak
může jim říci Pán Ježíš: »Proč mne tedy stíháte jako rušitele
soboty? Ustaňte tedy ve—své 'zlobě.c
eknou-li ne, nesluší se
uzdravovati, dobré skutky konati, obrátí proti sobě hněv lidu,
všech nešťastných, jimž Kristus pomáhal, a kteří v zástupech za
Kristem chodili.

Proto

považovali

za nejlepší — mlčeti. ——Ale

Pán Ježíš vypudil je i z této skrýše mlčení druhou otázkou:
»Padne-li komu z vás osel do studny v den sváteční, nevytáhnete
ho hned?: A oni nemohli na to odpověděti, styděli se, že jsou
ve zlobě polapeni. Je-li dovoleno zachrániti v neděli zvíře, pak
ovšem musí býti dovoleno pomoci člověku; je-li dovoleno tělesně'
se namáhati při záchraně zvířete, pak musí býti dovoleno pomoci
člověku, když to činí Kristus pouhým jen slovem!
Ejhle, jak klidně, něžně a moudře a laskavě přemáhá Pán
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ježiš nepřátely! Rekl kdysi apoštolům: »Aj, já posílám vás jako
beránky mezi vlky; buďte tedy opatrní jako hadi a prostni jako
holubice.: Chceme-li slouti křesťany, učme se od Pána Ježíše, svého
mistra, opatrnosti a laskavosti. Dnes sám beránek tichý mezi dra
vými vlky. Varujme se dlouhých a prudkých hádek a výkladů,
střezme se na urážky urážlivé odpovídati, to činí pohané. Jsme
křesťané, proto dle sv. Pavla máme důstojně kráčeti ve svém po
volání, se vší pokorou a tichostí, s trpělivostí snášejíce se ve
Spvolek, usilujlce zachovávati jednotu ducha v svazku pokoje.
>Za'dná zlá řeč nevycházej z úst vašich. Všeliká hořkost a hněv,
křik i rouhání bud odňato od vás, ale buďte vespolek dobrotiví,
miiosrdní, odpouštějíce jeden druhému, jakož i Bůh skrze Krista
odpustil vám.: (Eies. 4.) — První slovo, jež pronesl Pán Ježíš,
bylo plno mlrnosti a něžnosti — buďme beránky, opatrní jako
hadi a prostni jako holubice.
.
b) A nyní promluvil ještě Pán Ježíš ke všem, kteří byli
v domě- hosty. Poučoval nejen venku v přírodě a kostele, po—
učoval také u stolu, aby i duši dostalo se pokrmu. Proto máme
i my všichni nejen v kostele slovo boží poslouchati, ale 'i doma,
v rodině, zvláště u stolu o božských věcech rozmlo'uvati, zvláště
pak varovati se řečí neužitečných a hříšných: A co řekl Pán Ježíš
pozvaným? Neseděl se hlavou skloněnou a očima sklopenýma,
aby na zlobu lidskou nemusil patřiti, jak činí mnozí, kteří ná
božnými se zdáti chtějí, ale pozoroval zvláště, jak se hosté
0 místa derou, chtěje každý býti na místě přednějším. Viděl tu
pýchu, marnivost a ctižádost zápoliti mezi seb0u.
,
Věděl Pán Ježíš, jak hrozné následky má pýcha a jaké vý
hody má pokora, proto pravil: >Kdo se ponižuje, bude povýšen;
kdo se povýšuje, bude ponížen.c Trapno jest, sedne-li si na místo
vyšší, a bývá 5 něho odstraněn na nižší. Velice milé však jest,
sedí-li kdo na místě posledním a uveden bývá na místo vyšší.
K pokoře nás vybízí Pán ježíš, k pokoře v myšlení, řeči a skutcích.
Budeme-li se pokořovati na světě, povýší nás Bůh na věčnosti;
zde pokoření trvá malou chvíli, na věčnosti trvá sláva povýšení
bez ustání. — Stromy ovocem stíženy shýbají se až k zemi, kře—
sťané v dobrých skutcích si libující, bývají pokorní a ponížení.
jako pýcha jest matkou všech nepravostí, tak pokora matkou
všech ctností. Sv. Bernard praví: »Pokora jest cosi vznešeného;
neboť i pýcha hledí se pokorou přikrytí, aby v potupu neupadla.:
Proto napomíná sv. Augustin: »Všecky naše činy buďte kořeněny
pokorou.: A sv. Řehoř praví: »Méně jest chudý, kdo šatu nemá,
nežli kdo nemá pokory.:
,
Pozorovali jsme dnes Pána ]ežíše a vše, co činil a mluvil.
Poznali jsme, že jest cestou, a že musíme činiti, co on konal; že
jest pravdou, že musíme mluviti, co on mluvil; budeme-li pak
konati, co sám konal, 3 mluviti, co sám mluvil, pak pOznáme
také, že ježíš jest nejen cestou a pravdou, ale také životem naším
věčným. Amen.

V. Str/z.
*
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Neděle sedmnáctá po sv. Duchu.

Slavnost růžencová.
Růženec mocná modlitba, zvláště ve válce.
Královno posvátného růžence, oroduj za nás!

Na počátku XVII. století nesli zBenátek do Prahy čtyři silní
muži na zádech uměnímilovnému císaři Rudolfovi II. zvláštnost,
aby poškozena nebyla. Byl to obraz malíře Alberta Durera, ma
lovaný sto let před tím roku 1506, nazvaný »Slavnost růžencovác.
Panna Maria sedísježíškem před baldachýnem, který dva andělé
nesou, v milé krajině, v levo klečí papež Julius II., kterému rů
ženec Ježíšek podává, v pravo císař Maxmilián, kterému Panna
Maria růženec podává, sv. Dominikvpravo od Panny Marie dává
růženec knězi. papeži sloužícímu, malí andělé rozdělují růženec
rytířům, měšťanům a ženám ve skupinách. Vzadu je hrad norim
berský a sám malíř Diirer. jest to jeden z nejlepších obrazů po
svátného růžence.

Jak mocná je tato modlitba, ukazuje nám vítězstvíuLepanta
r. 1571. Byla to jedna znejvětších námořních bitev nového věku.
Selim II. začal ji v úmyslu podmaniti si celou Italii. Námořní
moc křesťanů byla nedostatečná oproti nepřátelům a bez zvláštní
pomoci nebeské nebylo na vítězství ani pomyšlení. Ale přímluva
Panny Marie, jejíž ochraně se loďstvo na podnět papeže Pia V.
doporučilo, zachránila křestanstvo od nebezpečí, které mu hrozilo.
7. října 1571 ráno v osm hodin dal velitel Don juan znamení,
že toho dne svede se bitva a radostný křik naplňoval vzduch.
Seřadění bitevní křesťanů obnášelo tři anglické míle. Don juan
obcházel ještě jednou celou řadu a volal: »Přišli jste, abyste ho
jovali za kříž, byste zvítězili nebo zemřeli. Ale ať zvítězíte neb
umřete,konejte svou povinnost a získejte si slavné nesmrtelnosti.
Sám 24letý velitel poklekl 'přede vším vojskem a prosil 0 vítěz
ství. Všichni následovali jeho příkladu, kněží žehnali bojovníkům.
V poledne přibližovala se k sobě loďstva, slavnostní ticho pano
valo, slabý vítr vířil vlnami. Tu dal Don Juan znamení trubkami,
a boj začal. Byl hrozný, trval čtyři hodiny, na obou stranách
bojovalisneslýchanou statečností. Turci hleděli na obou křídlech
protivníky přepadnouti; na levém křídle se jim to podařilo a Be
nátčané přišli u veliké nebeZpečl, ale bojovali statečně, obhájili se
a přešli k útoku. Na pravém křídle pozoroval Doria ihned úmysl
nepřátel a rozšířil svou bitevní čáru daleko na východ, tím ji se
slabil a na několika místech byl v nebezpečí. Uprostřed udeřil
Don ]uan na tureckou admirálslřoii loď. Boj byl dlouho neroz
hodný, konečně zvítězili křesťané. Teprve 24 let byl Don Juan
starý a již jméno jeho letělo od ústk ústům. Papež se rozplakal,
když o tom zprávu dostal a zvolal: »Byl muž poslán Bohem a
nazýval se Jana. Každý rok 0 růžencové slavnosti připomíná si
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křeSťanstvo toto vítězství. Od té doby byl 7. říjen v Benátkách
národním svátkem. Malíři a básníci oslavovali toto vítězství. Er
cila věnoval mu v »Arancanac celý zpěv, Fernando de Herrera
složil vzletný hymnus, Titian vymaloval krásný obraz: »Vítězství
ligy-. Vidíme ztohoto příkladu, jak mocná jest modlitba svatého
růžence.
Křesťané, kteří jsou přesvědčeni, že jest to modlitba velice
mocná, modlí se ji rádi a horlivě. I my bychom se jí horlivěji a
lépe modlili, kdybychom o její sílea moci přesvědčeni byli. Proto
si chceme krátce zodpověděti otázku, proč je růženec tak mocnou
modlitbou.

Pojednání.
1. Růženec jest proto tak mocný, že jest to m o d l i t b a. Že
má modlitba nadpřirozenou moc, o tom nemůže věřící křesťan
pochybovati. Vždyť praví božský Spasitel: »Proste a bude vám
dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevřeno:. (Luk.
11, 9.) Dobrá modlitba jest klíčem k pokladům nebeským; proto
praví sv. Augustin: »Modlitba spravedlivého jest klíčem k nebi;
modlitba vystupuje k nebi a milosrdenství boží sestupuiekzemic.
Dobrá modlitba jest zbraní, kterou chráníme se proti útokům ne
přátel našeho spasení. Zde platí slova královského žalmisty
(106, 13): »Volali k Hospodinu, když souženi byli a 'z nouze je

jich vysvobodiljee. Dobrá modlitba jest podmínkou

našeho

spasení a p r a m e n e m všeho dobrého v člověku; proto moudrý
učitel správně dí: »Kdo se začíná modliti, počíná činiti konec
hříchu, kdo však přestává se modliti, počíná hřešitic.
2. Když již každá dobrá modlitba má velikou moc, má ji
růženec ještě 11větší míře, poněvadž má všechny vlastnosti, které
modlitbě zvláštní moci propůjčují. Modlitba jest tím mocnější,

čím více z víry_vychází. Není-ližrůženec modlitbou

víry,

jako sotva jiná modlitba? Nyní zvláště vysílají nepřátelé víry šípy
do srdcí slabých, šípy pochybností! Proč je válka? Proč se tak
rozšířila? Proč tak dlouho trvá? Proč válka křesťanů s křesťany?
Naproti těmto šípům pomáhá jen štít víry v nejvyššího ředitele
světa, v jehož rukou všechny nitky se sbíhají, který všechny lidské
osudy řídí dle pevného, od věčnosti určeného plánu, který pro
každé »proča má také své »protOc. Na válku třeba se dívati
s hory božíapak všechny záhady mizí. Víra jediná jest štít proti
šípům nevěry.
Růženec pak jest úplně modlitba víry. Víra v Boha, přísaha
na prapor Kristův jest jeho kořenem, ze kterého se jednotlivá
tajemství jako větve a květy vyvíjí. Růženec jest souhrnem všech
základních pravd víry, radostných, bolestných i slavných. V něm
se před námi markantními, krátkými rysy rozvinuje ceiý božský
plán k našemu spasení. Kdo jej zná, miluje a modlí se, má štít víry.
3. Modlitba dochází vyslyšení, když se modlíme za to, co je

ke cti a chvále

boží.

Ctíme a chválíme Boha růžencem,
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modlíme se apoštolské vyznání víry, po každém desátku voláme:
Sláva Otci . . .

4. Můžeme doufati, že nás Bůh vyslyší, když se modlíme za

to, co jest k na šem u sp as ení. Kolik hříšníků děkuje za své
obrácení růžencil »Růženec jest nejpodivuhodnějším prostředkem
k potírání hříchů ak dosažení milostic. (Papež Řehoř XIV.) »Rů—
žence'm se lidé proměňují 'takřka v jiné lidic. (L. Pius V.) Rů—
žencem rostou i spravedliví ve svatosti. (Lev XIII.) Všichni svatí
po XIII. století modlili se horlivě růženec, zajisté nejvíce jim ke
spasení a svatosti přispíval. Svatý František Saleský a sv. Alfons
slibem se zavázali denně růženec se modliti. Válečný patron sv.
Klement Dvořák modlil se růženec po ulicích vídeňských, zvláště
když šel zaopatřovat nemocných, i říkával: »Jen když se mohu
ještě po cestě modliti růženec, jde vše dobře; kdykoli jsem se
za hříšníka jej pomodlil, obrátil se:. Růženec jest tak mocná mo
dlitba, poněvadž se tu modlíme za to, co jest k našemu spasení.
5. Růženec jest mocná modlitba, poněvadž se tu modlíme ve

jm énu Pána

Je žíše. Růženec je nepřetržité duchovní obco—

vání se sluncem spravedlnosti, které nám vzešlo v Ježíši Kristu,
tak často jméno jeho vyslovujeme a při tom vplétáme nějaké tajem
ství z jeho svatého života. Tu se stále zabýváme zvláště třemi póly
z jeho života: jesličkami, křížem a oslavou na věčnosti. Jakou
moc musí tedy míti tato modlitba.
A tím větší síly tato modlitba nabývá dále tím, že obracíme
se v ní_tak často k Matce Páně, k zrcadlu spravedlnosti, najejíž
přímluvu již zde na zemi Pán první zázrak učinil. Jakou moc má
teprve nyní Rodička boží, když jest na nebe vzata a tam jako
královna andělů a všech svatých korunována. Tím nabývá růženec
zvláštní síly a moci.
6. Velikou moc má modlitba, když se modlíme n á b o ž n ě.
Jak nám růženec ukazuje samého Pána, na hoře Olivetské nábožně
se modlícího. Jeho příklad povzbuzuje nás, bychom při modlitbě
na Boha myslili a všeliké roztržitosti co možná se varovali.Těch
se vyvarujete, když si dotyčné tajemství před duchovní oči před
stavíte nebo na nějaký zvláštní úmysl se pomodlíte, který vám
zvláště na srdci leží. A když přece se dostaví, klidně je zapudíme,
jakmile je zpozorujeme a dále pokračujeme.- Pak jest naše mo—
dlitba růžence nábožná a má velikou sílu a moc.
7. Modlitba jest dále tím mocnější, čím jest p o k orn ější.
»Bůh se pyšným protiví, pokorným pak dává milost svou<. (1. Petri
5, 5). ím více v modlitbě svou závislost na Bohu a svou slabost
uznáváme, tím spíše nalézámeu něho milosti. Není li pak růženec
pokornou modlitbou a to tak pokornou, že se za ni pyšní stydí,
ano ji ještě tupíř Růženec je modlitbou pokornýcb, kteří si nic
nezakládají na svém vznešeném postavení, na učenosti, na bohat
ství, kteří v pokoře jednoduše slova opakují, která Bůh a církev
jim složila.

8 Modlitba je tím mocnější,čím jest důvěrněj
jest Hospodin

těm, kteří doufají v něhOc.

ší. >Dobrý

(Pláč Jerem. 3, ZS.)
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Zdaž právě při růženci svou důvěru v Boha neuplatňujemeř Ni
koli na sebe, na své přednosti spoléháme, nýbrž v Boha důvěřu—
jemé, v Ježíše Krista, k němuž se tak často obracíme.

9. Modlitba jest mocná, když se modlíme v odevzda
nosti do vůle boží. A té nás učíopět Spasitel náš v prvním
tajemství bolestného růžence, které nám ho představuje, jak se
modlí třikráte: »Ne má, nýbrž tvá vůle se stání:

10. Modlitba jest tím mocnější,čím vytrvaleji

se mo

dlíme. Proto pravi sv. Jakub (5, 15): »Mnoho může ustavičná
modlitba spravedlivého-. Vytrvalosti jest zvláštní požehnání zaslí
beno. Proto vypravuje Pán Ježíš podobenství o ženě kananejské
a nezbedném příteli, který několikráte v noci u svého přítele
vroucně o tři chleby prosí. Zajisté neklepal tento muž tak často,
jako my to při růženci činíme a přece dostal, oč žádal. Zdaž ne
budeme vyslyšení očekávati, když při růženci tak často prosby
své opakujeme? Tak má modlitba růžence všechny vlastnosti,
které mají velikou moc, proto je tato modlitba tak mocná.
11.' Je-li růženec mocnou modlitbou v dobách míru, jest jí
neméně ve vřavě válečné. Je to nejválečnější modlitba, klassická
válečná modlitba po výtce.
V době válečné, v boji proti bludařům Albigenským, obdržel
růženec ve své nynější íormě svůj křest ohněm a obstál výborně
v této první zkoušce ohněm.
Často přinesl v těžkých dobách křestanstva válečné štěstí.
0 bitvě u Lepanta již jsme na počátku slyšeli. Ale i osvobození
Vídně r. 1683 a vítězství u Bělehradu r. 1716 připisme se mo
dlitbě posvátného růžence. Právem se tvrdilo, že nepřátelé nebyli
tak přemožení koulemi křesťanských vojínů, nýbrž spíše koulemi
modlitby růžencové.
Je také známo, že právě největší hrdinové v bitvách byli a
jsou milovníky růžence. Princ Eugen, Radecký, kterého jmenují
růžencovým generálem, tyrolský hrdina Ondřej Holer a četní jiní
uměli s ním zacházeti jako s ocelovými zbraněmi.
Zvláště se zmiňuji o Ondřeji Hoferovi; modlil se růženec
každý večer se svými lidmi, říkával: »Když jste spolu jedli, mo—
dlete se spoluc a bral jej i na bojiště. Jeho udatní soudruzi ná
sledovali ho; zdálo se, jakoby šli na procesí nežli do války. Když
měl boj začíti, vstoupil s růžencem v ruce a s obrazem Panny
Marie na krku do světnice Jana Nepomuka ze Schafferů a volal:
>Pochválen buď Ježíš Kristus! Jsem tu, abych řekl, že je. třeba
vytáhnouti, abychom zachránili vlastc. Po vítězství na lselberku
u Innomostí 13. srpna 1809 shromáždil na této hoře, velitele rol
níků, poklekl pod širým nebem, aby Nejvyššímu a Rodičce boží,
dobré přímluvkyni, s růžencem v ruce v hlasité modlitbě dík
vzdaL

Růženec, povstavší ve válečné době, posvěcený válečnou do
bou, i v nynější válce ukazuje a ukáže ještě více svou moc. 5 rů
žencem v ruce táhnou namnoze vojíni do pole. Modli se jej před
bitvou, často hlasitě a společně v zákopech, modlí se jej raněni
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v nemocnicích a umírající na bojišti a dává se jim do hrobu v cizí,
daleké zemí jako znamení jejich víry, jejich důvěry a zbožnosti.
Růženec patří k výzbroji křesťanského vojína. Růženec modlíme
se i my. kteří jsme doma zůstali, z lásky a ve spojení s našimi
vojíny. Zvláště v tomto měsíci říjnu chceme vroucně se k Bohu
modliti, aby nám na přímluvu a pod praporem královny posvát
ného růžence brzy čestný, trvalý mír propůjčil. Amen.
Yan Na). 703. Holý.

Neděle sedmnáctá po sv. Duchu
>Jeden Pán, jedna víra, jeden křest.<
(Efes. 4, 6.)

Co třeba souditi o námitce: »Protestantem býti jest přec
pohodlnější než katolíkemc (neb přívrženec volných směrů).
Svatý apoštol Pavel, jak nám dnešní svatá epištola vykládá,
napomíná věřící v Efesu, aby se snášeli vespolek v lásce, usilu
jíce zachovávati jednotu ducha ve svazku pokoje. Jednota tato
mezi křesťany vždy a všude panovala, zvláštěv církvi pravé Kri
stově, jak svatý apoštol Pavel dále praví v dnešní epištole ojeden
Pán, jedna víra, jeden křestc. Než právě tato jednota má za
našich dob mnoho odpůrců a protivníků, kteří mnohé křivými
hesly svádějí a od jednoty odtrhnouti chtějí volajíce: »Prote
stantem býti jest přec pohodlnější než katolíkemlc. Aby tak
mnohý nekolísal v jednotě, pojednáme dnes o tomto moderním
hesle nevěrců.
Protest-autem býti jest pohodlnější než katolíkem! Tak tomu
bude. Otázkou jest jenom, zda to je též bibličtější a iistějšíl

Pojednání.
1. Protestant může věřiti, co chce. On nemá žádné neomylně
autority, jež mu kategorickým imperativem poroučí: To a to
musíš věřiti. Protestanti mají sice symbolické knihy, jsou však
ode všech považovány jen jako dílo lidské. Ony „mají býti asi
něčím jako duchovním tmelem, jenž udržuje kameny pohromadě,
aby se vše neshroutilo horem pádem. Tmel prospívá málo. »Rci
těm, kteří zamazují hlínou nesmíšenou, že obmítka odpadne;
nebot přijde příval silný a dám veliké krupobití s hůry padati a
vítr bouřlivý, kterýž rozmetá ji.< (Ezech. 13, II.) »A strhnu stěnu,
kterouž jste obmítali bez smíšení, a srovnám ji se zemí, a odkryt
bude základ jejím Tato bouře už dávno se přihrnula & dávno vše
už smetla. Kde nalezneme několik tisíc protestantů, kteří mají
zcela tutéž víru? Oni mluvívali dříve o jistých fundamentálních
(základních) pravdách, o nichž třeba u víře souhlasiti, než už při
stanovování těchto pravd nemohli se sjednotiti, tím méně o jejich
zachovávání. jak různá mínění a názory byly jen vzhledem na

_

svatou _eucharistii! Dnes jest
chce. (11není tomu tak, když
stovo od professorů theologie,
překonali předsudek o božské
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každému volno o tom věřiti,-co
zavržeua byla víra v božství Kri
když přečetní moderní pastoři už
osobě Ježíše Krista? 'Pastoři jsout

přecekazatelé (predikantil) At si každý věří, co chce! Tak
parola!
Zcela jinak u katolíků. Každý katolík musí uznávati neomylný
úřad církve. Tot je tmel, který stavbu udržuje. Katolík dí: Vy—
znávám nadpřirozené za pravdu (věřím), co Bůh zjevil a co církev
k věření předkládá. Církev předkládá k věření, co Písmo a tra
dice obsahuje. Písmo a tradice se zachovává a podává neomylně
od církve. Neomylný úřad církve a autorita je skrz na skrz bi
blická. »Kterýž jest církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.:
(1. Tím. 8, 15.) »Nejste' to vy, kteří mluví, nýbrž — duch vašeho
Otce, který mluví ve vás.. (Mat. 10, ZO.) »Kdo vás slyší, mne
slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá: kdo však mnou pohrdá,
pohrdá tím, který mne poslal.: (Luk. 10, 16) A“konečně slova
]ežíšova k Petrovi, nejvyšší viditelné hlavě: »Ty jsi Petr, a na
té skále vzdělám církev svou, a brány pekelné ji nepřemohou.<
(Mat. 16, 18) Ovšem že znají též protestanté tato místa Písma sv.,
vykládají je však jiným způsobem, ano v tolika smyslech, kolik
jest vykladatelů Písem, a vykladačem Písma může býti každý!
Písmo nesmí vykládáno býti jak by každý chtěl, jak Luther tvrdil.
Třeba je vykládati dle podání starých, svatých Otců církve! Dle
autority učitelské, která jest neomylná, podrobuje se každý katolík
a věří, co církev k věření předkládá, a následkem toho jsou všichni
katolíci jednotní u víře. »Otče svatý, zachovej je, kteréž jsi mi
dal, ve jménu tvém. Kteréž jsi mi dal, zachoval jsem: a žádný
z nich nezahynul . . . Neprosím pak toliko za ně, ale i za ty,
kteří skrze slovo jejich uvěří ve mne, aby všichni jedno byli,
jako ty Otče ve mne a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli;
aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.: »A já slávu, kterouž jsi
mi dal, dal jsem jim: aby byli jedno, jakož i my jsme jedno.<
(jan 17, 12. 15. 22.) A svatý Pavel v listě k Efesským: )]eden
Bůh a Otec všech,jeden Pán, jedna víra, jeden křest.< (Efes. 4, 5.)
Dle toho všeho může to býti pohodlnější, býti protestantem,
avšak bibličtěiší to není. Víra, která spočívá na skále neomyl
nosti, jest jistější než ona, která spletena bývá sem a tam jako
plevy a konečně zcela sfouknuta. Stastný katolíka, který víš, na
čem jsi, s nímž skoro na 300 millionů lidí totéž věří; at už
v Evropě anebo v Africe,. atsi filosof prvého řádu anebo analfabet,
ať už žena uhlíře anebo dcera císařova!
2. Protestant nemusí choditi ke zpovědi a též nechodí, leda
bychom považovali ono všeobecné vyznání, jež ode všech shro—
mážděných činěno bývá několikrát do roka, kterým se jen vyja
dřuje všech nejvšeobecnější hříšnost, za zpověď. Ale onoho za
hanbujícího, těžce skládaného žalování na sebe ze hříchů těžkých

každého jednotlivě před knězem ktomu ustanoveným nemápro
testant. V tom jsou taktéž co do pohodlí daleko před katolíky;
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nebot církev katolická učí, že »každý věřící obojího pohlavi, jak
mile do rozumu přijde, jest povinen potají (solus) alespoň jednou
do roka zřízenému knězi ze všech (těžkých) hříchů se zpovídati,
jinak že od vsmpu do cnrkve mu bráněno jest a že též křesťan
ského pohřbu pazbaven býti má.: Ona přikazuje tedy, hrozíc
těžkým trestem, aspoň jednou za rok se zpovídati. Každý kněz
ví, jak za těžko je to některému člověku, obzvláště když po delší
dobu nebyl u zpovědi a když ho tíží tajné hříchy, jaká zmužiíost
a hrdinnost ke zpovědi se požaduje. To není pohodlno. je to
mnohem pohodlnější dle způsobu protestantů nemusiti se zpoví
dati. Tu však se zas namane otázka, je to též bibličtější a jistější?
Protestanté nemohou z celého nového testamentu uvésti ani jedi
ného místa, z něhož vysvítá jasně, že není žádné povinnosti se
zpovídati; za to dokazuji katolíci její existenci ze slov ježíše a
sv. apoštola jana: »Pokoj vám. jako mne poslal Otec, tak i já
posílám vás . . . Přijměte Ducha svatého. Kterýmžkoliv hříchy od
pustíte, odpouštějí se jim; a kterýmžkoliv je zadržíte, zadrženy
jsou“ (jan 20) Tato slova byla vždy vykládána ve smyslu kato
lické církve. Dějiny mají četnější důkazy pro zpověď z prvních
dob křesťanských, než jich třeba. 0 zpovědi mluvili sv. Augustin,
sv. Jan Zlatoústý, sv. Cyprian a přemnozí jiní. Heroismus, který
ve zpovídání spočívá, dosahuje hojné odměny. ]e-li operace od
byta, nastává klid, pokoj, radost, která si ulevuie začasto v slzách.
Nemocný se uzdravil. Uzdravení srdce dodává radosti nad ži
votem a štěstím.
'
3. Protestant nemusí choditi v neděli do kostela; katolík
musí v neděli a v zasvěcené svátky. Ovšem, snad navštěvuje též
protestant někdy, docela snad každou neděli modlitebnu, aby
četl, zpíval, modlil se, slyšel muže, který si přikládá titul kazatele.
Ale nikdo neukládá toho přikázáním. Chodí—lido modlitebny. je
to dobré a krásné. Zcela jak se mu uzdá. Není to pohodlné?
Avšak já čtu v bibli (Písmě svatém) slova Ježíše Krista: »Co
koíiv vy (apoštolové, knížata církevní) svážete na zemi, bude svá
záno na nebi, a cožkoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na
nebi.c (Mat. 18) A tatáž slova k Petrovi, nejvyššímu knížeti a
velepastýři (Mat. 16) Odtud následuje zcela zjevně zákonodárná
moc, moc svazovací a rozvazovací církve, a tudíž z druhé strany
11věřících povinnost, nařízení církve poslouchati. Pohodlněji mají
to protestanté, ale jistěji jsou na tom katolíci, protože dokonaleji
drží se bible.

_

4. ještě něco: Protestant nezná žádného postu, katolík má
celou řadu postů během roku. Přirozeně není přikázání postní
od církve žádným tyranstvím, nýbrž ono jest dáno s rozvahou,
ohledem a mírností. Postem přinášíme Hospodinu tělesnou obět,
následujeme Daniela, Juditu, Esther, Eliáše, Mojžíše, ano Ježíše
samého, který před nastoupením svého úřadu učitelského se
postil čtyřicet dní. Námitka, co ústy vchází, nemůže znečistiti
člověka, a proto nemohou zakazovány býti žádné pokrmy, jest
až příliš směšná, než aby člověk na ni měl i jen slovem jediným
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odpověděti. Vždyť.se jedná při postě též o zdržování se všelikého
pokrmu v jisté době, a pak nebylo samo o sobě jistě ono ovoce
na stromě poznání dobrého izlého špatným, nýbrž jen (relativně)
ohledem na zápověď boží Přikázání církevní přestoupiti znamená
neposlouchati Boba.
Tak možno, že něco jest pohodlnější v protestantismu, avšak
jistější a bibličtější jest vše ve svaté katolické církvi. Zůstaňme
pro sebe při tom, co jest biblické a jistě.
Církev svatá napomíná v dnešní sv. epištole ústy apoštola
národů své věřící, aby ousilovali zachovávati jednotu ducha ve
svazku pokoje.: Volá k nám dále ústy sv. Pavla: »Jedno tělo a
jeden duch, jakož povoláni jste v jedné naději povolání svého.
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech,
kterýž jest nade všecko a skrze všecko, a ve všech nás, jenž jest
požehnaný na věky věkův. Amen <<(Efes. 4, 4. 5. 6.) Nedávejme

se sváděti různým lákáním anebo křivými námitkami a nekoli
sejme v jednotě víry a v jednotě života duchovního. Přidržujme
se vždy jedné víry církve Kristovy, abychom v jednotě blaženosti
a vyvolení dosáhli. Amen.

Dr. Aut. Ondrazzšek.

Neděle sedmnáctá po sv. Duchu.
Kristus syn a Pán Davidův.
Podává Jan Hep. los. Holý O..Praem., farář v Holišově.

»Co se vám zdá o Kristu? Či syn jest?
Dí mu: Davidův.:
(Mat. 22, 42.)

Dnešní evangelium má dvě části: první část jedná o lásce
jakožto o hlavním přikázání, druhá část jedná o Kristu. Jak sou—
visí tyto dvě části dohromady? Nejprve nám božský Spasitel při
kazuje, bychom Boha nade všecko milovali, a pak dokazuje. že
sám jest náš Pán a Bůh, proto ho máme jako Pána a Boha
svého nade všecko milovati.
'
Před dvěma tisíci lety tázal se Pán Ježíš: »Co se vám zdá
o Kristuh Od toho okamžiku nenechala tato otázka lidstvo při

jíti k pokoji. Jako blesk mraky proniká, tak proniká tato otázka
lidstvo, a nikoho již nepropouští, kdo se jí jednou vážně obíral.
Dnes jako tehdy nalézáme na ni dvojí odpověd : nevěřící vzpírají
se »synu tesařovu_< věřící vyznávají:

Pána našeho.:

>Věřím v Ježíše Krista,

Na otázku Krista Pána: »Co se vám zdá o Kristu,: čí syn
jest? odpovídají farizeové, že jest syn Davidův, to Kristus nepo
pírá, ale opět se k nim obrací otázkou: Je-li Kristus syn Davidův,
jak to přijde, že ho David v 109. žalmu nazývá svým Pánem?
Jak byli nyní farizeové v úzkých, v nesnázích! Oni, kteří se vy
chloubají, že celé Písmo sv. znají, kteří chtějí, aby je lid za své
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učitele pokládal, neznají odpovědi, nedovedou odpověděti, nevědí,
že -Messiáš jest jak pravý člověk tak i pravý Bůh, že jest jako
pravý člověk syn Davidův, jako pravý Bůh Pán Davidův. Kristus
chtěl tím farizeům říci: Jsem-li nejen syn Davidův, nýbrž i jeho
Pán a Bůh, proč mne pokoušíte, proč mne pronásledujete, proč
ve mne nevěřite a proč nezachováváte moje přikázání? Farizeové
nemohli mu na to odpověděti i oněměli.
Touto otázkou: Co se vám zdá o Kristu? chceme se i my
dnes zabývati. Odpověd zní: 1. Jest syn Davidův; II. Jest Pán
Davidův. Důkaz, že jest Kristus syn a Pán Davidův, ukáže nám,
čemu se z toho učíme.

Pojednání
I.

Farizeové nazvali Krista synem Davidovým a měli pravdu.
Kristus Pán jest skutečně syn Davidův.
Kdo jest David? Knihy Starého Zákona vypisuji nám dějepis
Davidův. Byl králem lidu israelského. Dříve nežli se stal králem,
byl pastýřem. Narodil se v Betlemě a tam v mládí pásal stáda
otce svého Isaie. Bůh ho_vyvolil z nízkého stavu za krále země
židovské. To byl David. Zil však mnoho set let dříve, nežli Ježíš
Kristus na svět přišel. Když však David tak dlouho před Ježíšem
Kristem žil, jak se Kristus může nazývati synem Davidovým?
Kristus jest syn Davidův, nikoli že byl od něho zplozen,
nýbrž že od něho v přímé linii pocházel. Jména praotců Ježíše
Krista jsou nám známá do dneška, stojí v evangeliu, které se
předčítá o Narození Panny Marie; dcera, pravnučka Davidova,
jest Panna Marie, matka Pána Ježíše a skrze ni pochází Kristus
Pán dle těla, jako člověk od Davida a nazývá se proto syn Da
vidův. Proto řekl také archanděl Gabriel k Panně Marii: Bůh
mu dá trůn otce jeho Davida.
Co z toho vyplývá? Z toho vyplývá, čemu farizeové nechtěli
věřiti, z toho následuje, že Kristus jest očekávaný Messiáš, Spa
sitel lidstva. Neboť proroci předpověděli, že bude Spasitel z rodu
Davidova. Tak již praví v 2. knize královské (7, 12. d.) Bůh Da
vidovi: >Až se vyplní dnové tvoji a usneš s otci svými, vzbudím
símě tvé po tobě, kteréž vyjde ze života tvého, a utvrdím krá
lovství jeho . . . Já budu jemu za otce, a on mi bude za syna . . .:
Zde se výslovně praví, že Spasitel bude z rodu Davidova a že
bude králem. Od té doby tvořil Davidův Spasitel král naději lidu
israelského. David jeví se jako nepostradatelná podmínka veške
rého štěstí, jako nejdůležitější pratvor Spasitelův, kterému se přes
svou královskou velebnost i v tom podobal, že utrpením a bojem
královské důstojnosti došel a opět a opět postavu trpitele na sebe
bráti musil.
Právě 109. žalm, který Kristus Pán v dnešním evangeliu
cituje, podává také důkaz o tom. Zalm ten, který uznávali židé
za messiánský a často se jej modlili, obsahuje nejjasnější svě—
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dectví pro božskou. důstojnost .Messiáše, syna Davidova; neboť
zde se nazývá výslovně Messiáš Pánem Davidovým. A přece mu
nechtěli farizeové rozuměti, jelikož za to měli, že se teprve synem
Davidovým osvědčí, když národ židovský od nenáviděného jha
Rímanů vysvobodí a velevládným učiní je národem.
David jest praotcem Pána Ježíše, praotcem, který mimo jme
novaný žalm 109. mnoho “jiných důležitějších věcí o budoucím
Spasiteli prorokoval, ale jest i jeho předobrazem. Narodil se
v Betlemě, žil v mládí skrytý život, přemohl Goliáše (Kristus
hřích a ďábla na kříži), byl pronásledován od Saula, kterému
jen dobře činil, byl trpělivý a lásky plný k svým nepřátelům,
byl prorokem a králem, jde smuten přes potok Cedron na horu
Olivetskou, jen několika věrnými doprovázen, vrací se vítězně do
]erusalema a slaví vítězství nade všemi nepřáteli.
To vše shoduje se jen u Ježíše Krista. Mohl židům udati
svůj rodokmen, mohl je přesvědčiti, že pochází od Davida, mohl
jim říci, že se narodil v Betlemě, mohl jim ukázati, že i ostatní
proroctví messiánské jenom v něm se splnila. Mohl jim říci:
Nazýváte mne synem Davidovým, nuže, dokázal jsem vám, že
jsem syn Davidův — vaše dítky samy mně tak nazývají; vaši
nemocní ke mně volají: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nad námi;
vaše dítky budou mne přijímati slovy: Hosanna synu Davidovu;
jsem tedy tkutečně Spasitel, vašim otcům zaslíbený — a přece,
ačkoli musíte uznati, že mluvím pravdu — a přece nenalézám
mezi vámi víry ani lásky, a ptáte se mne: Které jest největší
přikázání v zákoně? Největší přikázání jest: Milovati budeš Boha
svého, a tato láska náleží také mně, poněvadž jsem netoliko syn
Davidův, nýbrž i jeho Pán a Bůh.
II.

Pán ježíš je netoliko syn, nýbrž i Pán Davidův. Tak dí již
sv. Ignác Ant. : »Pán náš jest skutečně z pokolení Davidova podle
těla, Syn boží podle vůle a moci boží.:
Pán Ježíš jest Pán Davidův a Pán náš, protože je týž věčný
Pán a Bůh jako Otec, že nás svou krví vykoupil a po právu
obdržel tu moc, aby Pánem naším byl a slul a my tedy jemu
zcela náležíme.
On sám dí: >Nazýváte mne mistrem a Pánem a dobře pra
víte: jsemt zajisté.: (Jan 13, 13.) A po svém z mrtvých vstání
praví opět sám o sobě: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na
zemi.; (Mat. 28, 18.)
Rimský katechismus praví: »Z té příčiny slove Pánem, že
v jedné jeho osobě dvojí přirozenost, božská i lidská, spojena
jest. Tím zajisté divuplným spojením zasloužil toho, aby, byť
i nebyl pro nás umřel, nicméně však Pánem ustanoven byl, vůbec
Pánem všech věcí, obzvláště pak věřících, kteří ho poslouchají
a jemu s největší snažností duše své slouží.:
Pánem již ho nazývá žalm 109., jak jsem již uvedl: Rekl
Pán Pánu mému: »Seď na pravici mé, až položím nepřátely tvé
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za podnoží noh tvých.<< I žalm 67, 5 nazývá ho Pánem:

.Pro—

zpěvujte Bohu, žalmy zpívejte jménem jeho, cestu čiňte tomu,
kterýž vstupuje po západu: Pán jest jméno jeho.:
již při vstoupení do světa chtěl Ježíš Kristus, aby za Pána
byl uznán, a když Písmo" sv. Nového Zákona pročítáme, nalé
záme, že ho všechny stavy, všechna pokolení, všechen věk za Pána
_ nebe a země uznávaly a tomuto nejvyššímu Pánu patřičnou úctu
vzdávaly. jako zástupci králů a mudrců přišli oni tři králové
k jeslím, položili před ním žezlo k nohoum a uznali v něm svého
Pána a krále, byli to první pohané. Z nízkého lidu, z národa
židovského, přišli pastýři, by mu jako svému Pánu holdovali.
Z řemeslníků uznal ho za svého Pána sv. josef, ze starců Simeon,
z vdov a stařen Anna, z panen Panna Maria; ano i od dětí byl
za Pána uznán; nebot Jan „Křtitel splesal v lůně matky své na
znamení holdu Pánu svému. Když Pán a král své království pře
jímá, obyčejně se ode všech stavů a poddaných slavnostně při
jímá; podobně chtěl i Pán Ježíš, jak vstoupil na zemi; ode všech
stavů a ode všech poddaných jako Pán uznán býti, protože přišel
ke spáse všech. .
Císař Římský Augustus vydal prý v době narození Páně
rozkaz, že ho od nynějška nemají Pánem (Dominus) nazývati,
protože dle Sibillinských proroctví pravý Pán se narodil. Děje
pisci vypravují tuto událost následovně: V době, kdy se Kristus
narodil, viděli v Římě kolem slunce zlatý kruh. v jeho středu
ukázala se panna s děťátkem v náručí. Prorockým duchem nad
šená věštkyně předpověděla, že onen hoch bude Pánem vesmíra,
jehož všichni králové poslouchati mají. Zároveň bylo slyšeti
hlas z nebe: »Toť ješt oltář nebe, tot jest oltář jednorozeného
Syna božího.: Od té doby císař poručil, aby ho nikdo Pánem
nenazýval, nebot poznal, že řádný Pán všech se narodil a že
proto přestává pánem býti. Pro tuto podivuhodnou událost svědčí
do dnešního dne kostel v ímě, Ara coeli, oltář nebe nazvaný,
který byl později z paláce císaře Augusta vystavěn.
I pohanské věštby vyznaly, že té doby povstane mocný Pán,
který bude Pán jejich a konec jim připraví. Neboť když Augustus
šel do chrámu Apollova, aby se zeptal, kdo bude jeho nástupcem,
nedala věštba odpovědi. Když se však ptal po příčině mlčení,
odpověděla: »Hoch z hebrejského rodu, sám Bůh, bude Pánem
našich vlastních bohů a vypudí mne ze stolice a zapudí do pod
světí. Proto mlčky odejdi od oltářů našich.:
Když sv. biskup Polykarp před pohanským soudcem Spasitele
svého zapříti měl, řekl: »Šsstaosmdesát let sioužím Kristu, a nijak
mi neublížil. jak bych mohl rouhati se králi svému, kterýž mne
vykoupilřc (Ekert 1, 148.) Tak mluvili nesčíslní jiní mučenníci,
jinoši a panny. Kolik však lidí opouští lehkomyslně tohoto laska
vého Pána a slouží ďáblu!
0 sv. Františku z Assissi se vypravuje, že ho jeden bratr
viděl kolem jíti zcela lehce oblečeného, bosého a zimou se tře—
soucího a dal se ho ptáti, zdali by mu nechtěl prodati lot svého
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potu. I řekl sv. František s úsměvem: »jděte a řekněte mému
bratru, že mu nic prodati nemohu, nebot jsem všechno právo na
majetek ztratil v Kristu, Pánu svém, který mne za velikou cenu
na kříži jako svůj majetek vykoupil a svým služebníkem učinil.
Slzy mě a pot můj náležejí tedy jemu a jsou jen skrovnou ná
hradou za drahocenné krůpěje krve, kterou za mne, nehodného
sluhu, prolil.c
Kristus jest Pán náš. V této potěšující pravdě nalézala sv.
Teresie ve všech poměrech životních vždy útěchu a posilu, pokoj
a oblažení. Když byla pokoušena, volala: »Odstup, satane, tobě
nesloužím. Náležim Kristu, neboť mne za svůj majetek vydobyl
drahocennou krví svou, on jest můj Pán, já jsem jeho služebnice.:
Když ji protivenství navštívilo a bolesti hrozné pociťovala, vo
lala: :]en dále, můj Ježíši! Máš pravdu, můžeš se mnou nakládat-i
dle své libosti, nebot jsi můj Pán; nebot jsi mne vykoupil nikoli
pomíjejícím zlatem a stříbrem, nýbrž drahocennou krví svou.
Proto jsem tvojí služebnicí, a můžeš mne trestati, varovati, dle
své libosti, ty, můj Pane a Bože, ty, můj živote.: Kolik z nás
chce tak mluviti jako sv. Teresie.
]ežíš Kristus jest tedy Pán Davidův, Pán všech lidí, Pán
náš. jako náš Pán dal nám hlavní přikázání: Milovati budeš Boha!
je—lináš Pán, má právo dávati nám přikázání, a my jsme po
vinni je zachovávati, a to je důkazem, že ho milujeme, když při
kázání jeho zachováváme, neboť sám praví: Kdo přikázání má
zachovává, tent jest, kterýž mne miluje.
Vizte! toť souvislost dnešního sv. evangelia. jako hleděl
Kristus židy přivésti k lásce boží, k zachovávání přikázání svých
tím, že v nich snažil se vzbuditi víru v sebe jako Pána našeho,
Syna božího, tak i nás chce vírou vésti k lásce. Jak ho chceme
milovati, když bychom v něho nevěřili? Ale čím živější bude
víra naše, tím vřelejší bude také láska naše. Když statečně vě
říme a za nepochybné máme, že jest Ježíš Kristus náš Bůh a Pán,
že jako Pán náš žádá od nás poslušnost, a že má moc odměniti
nás za poslušnost, když jsme touto vírou naplnění, také ho milo
vati budeme z celého srdce svého a s radostí budeme přikázání
jeho zachovávati. Co vám tedy chce i dnešní evangelium říci,
jest obsaženo v krátkých slovech: Věřte a milujte. Amen.

Neděle osmnáctá po sv. Duchu.
Lože křesťana.
»Vstaň, vezmi lože své, jdi do domu
svého.:
(Mat. 9, l.)

Kaiarnaum nazývá evangelista městem ]ežíšovým, poněvadž
se tam pro přítulnost lidu nejraději zdržoval. Tam také se stal
zázrak, o němž dnešní evangelium vypravuje. Přinesli na loži

— 720—
mrtvicí raněného, Pán ]ežíš ho uzdravil slovy: »Vstaň, vezmi lože,
jdi do domu svého.c Uzdravený vstal a odešel do domu svého.
Lože si měl vzíti, aby, jak praví sv. jan Zlat., každý viděl,
že jest dokonale uzdraven a hned při plné síle, uzdravený pak
aby měl stále lože na mysli, na němž trpěl, a vděčen byl za
uzdravení, jehož se mu tak náhle dostalo.
Písmo sv. nepřináší nic zbytečného, co by nemělo významu
a poučení pronás; také lože, o němž v evangeliu dnešním tři
kráte_,se mluví, má nám připomenouti zvláštní pravdy k našemu
užitku a spasení. O lůžku lidském budeme dnes uvažovaíi za při
spění nebeského divotvorce, který lože bolesti zaměnil v lože ra
dosti a mrtvicí raněného pouhým slovem učinil zdravým a šťastným.

Pojednání.
Prvním lůžkem člověka, když na svět přijde, jest kolébka.
Sem ukládá matka svého miláčka a bdí nad ním dnem i nocí.
U této kolébky zastavují se rodiče a vážně kladou si otázky: co
asi bude z tohoto dítěte? — První lůžko naše jest různého druhu.
Chudí mívají lůžko jednoduché, bohatí vzácnější a okrášlené.
Chudšího lůžka neměl nikdo jako Syn boží, malý ]ežíš, v chlévě
betlemském. Mojžíš, který byl ustanoven, aby vyvedl lid israelský
z otroctví egyptského, měl za kolébku košíček z rákosí; Syn
boží, který přišel na svět, aby nás zbavil otroctví ďábla, měl za
lůžko špetku slámy, jež egyptští a syrští pohaněči velbloudů za
nechali v chlévě u Betléma. Otec nebeský připravil lůžko pro
Syna svého, jaké připravuje pro ptactvo v přírodě.
Posledním lůžkem naším jest rakev; několik prken, v níž
jest trochu hoblovaček pod hlavu místo polštáře, úzká a chladná.
Přemnohé zbožné duše měly již doma dlouho před smrtí rakev
připravenu, aby se poznenáhla se smrtí smiřovali a na ni doko
nale připravili. U rakve se častěji zastavovali a tázali v duchu:
»Kdybys dnes mrtev odpočíval v této, co bys si asi přál, abys
byl dříve vykonal a čeho varovalřc Zde přemýšleli o své nicotě,
o marnosti věcí pozemských, o pomíjejícnosti radostí světských,
a tak učili se pokoře, odevzdanosti do vůle boží, a lásce k bliž
nímu. Na tomto posledním loži stane se proměna s námi, tělo
bude pokrmem červů, hniloba promění je v kostru a konečně
v hrst prachu a popele. U rakve přichází člověk na vážné my
šlenky a přibližuje se k Bohu. František Borgia, syn vévody
Gandijského ve Španělích, byl markýzem a nejvyšším dvořenínem
císařovny Isabely, manželky Karla V. Císařovna vynikala neoby
čejnou krásou, celý svět se jí kořil a obdivoval. Ale při jedné
slavnosti se rozstonala a brzy zemřela v Toledě. František do
provázel mrtvolu jeji do Granady, do královské hrobky, kamž
sedmého dne přijeli. Rakev byla otevřena, aby se pravost mrtvoly
zjistila. A tu František, vida tvář kdysi tak krásnou nyní znetvo
řenou, zachvěl se, zamyslil a za krátkou dobu zřekl se vysokých
úřadů, vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova, a celý život strávil
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v odříkání, chudobě, všecka práce směřovala k tomu, aby co
nejvíce duší získal, z bludiště a marností světa vyvedl a k Bohu
přivedl. Stal se velikým světcem a neohroženým apoštolem. A světec
ten praví: »Nic tak vážně nepohne myslí člověka, nic tak rázně
neodtrhne srdce od hříchu a nic tak důtklivě nepřipomene po
slední věci člověka, jako častější vzpomínka na rakev, poslední

lůžko lidské.:
Mezi kolébkou a rakví, mezi prvním a posledním lůžkem,
jest ještě jiné lože, na němž odpočíváme po namahavé práci denní.
Tomuto lůžku musíme věnovati dnes zvláštní pozornost. — Pří
sloví praví: »Jak si usteleš, tak si lehneš.: Máme ve své moci
upraviti si lůžko, abychom klidně mohli odpočinouti, Jak máme
však v duchovním smyslu lůžko upraviti, aby duše na něm na

byla občerstvujícího spánku a pokoje? Stará-li se inejchudší
člověk, aby aspoň lůžko měl měkké a pohodlné, by se ulehčilo
údům prací znaveným, tím více starati se má křesťan každý, aby
vše tak upravil, by i duše nalezla klidu a odpočinku.
I. Vojevůdce přišel s vojskem jednou do zámku, jehož ve
liké a prostorné pokoje byly úplně prázdny, bez postelí, bez ná
bytku; nebylo tu prostředků, aby unavení vojíni klidně si odpo
činuli a pookřáli. Důstojník jeden však věděl pomoci. Dal zříditi
stan z ukořistěných praporů pro svého velitele, jemuž pak řekl:
»Zádný král světa neměl nikdy tak vzácné a nádherné lůžko,
žádný dosud neležel na loži tak čestném a slavném.< Klidně od
počinul vojevůdce a všichni vojínové. těšíce se ze své statečnosti
a slávy, ač lůžko jejich bylo tvrdé. Takové lože máme si připra
viti všichni, — dobré skutky ať jsou spodní peřinou, na níž se
klidně bude odpočívati; vítězství nad sebou, nad světem a ďáblem,
odříkání v jídle a pití, v zábavách a pohodlí; přemáhání různých
choutek a náruživostí, — to jsou dobré skutky, jež, jak praví sv.
Jan Zlatoúst., upraví nám lůžko, abychom klidně, sladce mohli
odpočívati a ve snách nebeskou vlastí se těšili.
Když si jeden přítel sv. Petra z Alkantary stěžoval, že má
tvrdé lůžko a na něm málo si odpočine, pravil světec: »Mám
také lůžko tvrdé, ale vystelu si je pokaždé různým odříkáním,
jež během dne z lásky k Bohu vykonám, a tu zdá se mi po—
každé, že odpočívám na lůžku královském, spím klidně a vstávám
osvěžen a občerstven.: Zkus toho jen, drahý křesťané, a kdyby
to byly skutky sebe nepatrnější, obětuj je Bohu, čiň vše z lásky
k Bohu a k bližnímu, a přesvědčíš se, jak sladce se odpočívá na
lůžku těmito skutky upraveném. Co příležitostí nahodí se ti za
dne, abys hodně skutků si nahromadil. ebrák prosí o almužnu,
nemocný se těší, že ho navštívíš, zarmoucený čeká, že ho potěšíš;
kdo ti ublížil, čeká, že mu mile odpustíš. Zavři oči tam, kde
všeho nemusíš viděti; zacpi uši, čeho netřeba slyšeti, nebud zvědav
a lačný po novinkách, klepech a posuzování bližních. Odepři si
část pokrmu, který nejvíce chutná, odřekni si zábavu, na niž jsi
se nejvíce těšil. To jsou samé zdánlivě nepatrné věci, ale koná—
me-li to z lásky k Bohu, nabývají veliké ceny a důležitosti, a Bůh
Rádce duchovní.
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je mnohonásobně odmění. Kdo tak činí bohatne stále více, bo—
hatství ukládá si na věčnosti; čím více bohat, tím jest spokoje
nější, tím odpočinek na lůžku sladší a klidnější. Pohan, císař He
liogábol, spával prý i v zimě na růžích. Co byly platny však růže
na lůžku, když červ hlodal na duši, a každá noc byla pravým
mučednictvím. Kdo však odpočívá na růžích dobrých skutků,
odpočívá nejklidněji, byt byl sebe chudším a opovrženějším.
2. Dobré svědomí jest dobrou podhlavnicí, praví přísloví.
Sv. Jan, miláček Páně, odpočíval při poslední večeři svou hlavou
na prsou, na srdci Pána Ježíše. Jak sladký to byl odpočinek,
volá sv. Jan Zlat., jakého i andělé musí záviděti, jak podivuhodné
lože, na božských prsou odpočívá hlava člověkalc Takové mi

losti nedostalo se na světě dosud žádnému smrtelníku; ale dobré
svědomí jest také dobrou podložkou pod hlavu znavenou a usta
ranou. — Na hoře Tábor mluvil božský hlas s nebe: »To jest
Syn můj milý, v kterém se mi dobře zalíbilo; toho poslouchejte.
A co praví tento božský Syn o pravé blaženosti? »Blahoslavení
čistého srdce, t. j. kteří mají čisté svědomí, nebot oni Boha vi
děti budou.:
- »Stastný tedy život, praví sv. Ambrož, záleží ve sladkosti do—
brého svědomí.: Proto praví sv. Bernard: »Nic není příjemněj
šího, nic vzácnějšího, nic bezpečnějšího nad dobré svědomí; at
souží tělo, at láká svět, at ďábel děsí, svědomí bude klidné a be
zpečné.: Když jednou Pán Ježíš byl na lodi se svými učedníky
na jezeře Genezaretském, povstala veliká bouře, takže apoštolové
plni úzkosti volali o pomoc. A Pán ježíš spal v zadu na lodi na
podblaví. (Mar. 4. 37.,) Bylo zajisté podhlaví měkké a klidné,
když neslyšel bouři a volání. Každý si může připraviti podobný
spánek a klid; podhlavím tím jest dobré svědomí. Za největší
bouře starostí, a když svět a ďábel nejvíce dorážejí, budeš spáti
klidně, budeš-li míti čisté svědomí. A jak si ho získám, a jak
udržímř

_

Dobrého svědomí získáme upřímnou zpovědí, udržíme den
ním zpytováním svědomí před spasením; a pozorujeme-li, že není
vše v pořádku a hřích nejistý vězí na duši, vzbudme lítost do
konalou s úmyslem, že co nejdříve zbavíme se ho ve svátosti po
kání. »Dobré svědomí, praví sv. Hugo, jest role požehnaná, za
hrada rozkoší, zlatý odpočinek, poklad královský, radost andělské.:
Zlé však svědomí jest ustavičným mečem Damoklovým visícím
nad hlavou, který ztrpčuje všecky radosti života. Roku 1892 ob
jevil se 'ednobo dne v sever. Americe podivný muž v Kanadě
v kathe rále Montrealské před oltářem; brzy klekl, brzy vyskočil,
a žaloval hlasitě na. sebe, že jest vrahem. Měli ho zprvu za po
matenébo, ale když přišel strážník a chtěl ho odvésti, prosil, aby ho
nechali v kostele, že jest vrahem, že chce činiti pokání; před ro
kem dopustil se New ]orku vraždy, a neměl více pokoje, nespal
celé noci; utekl do Kanady, ale ani tu pokoje nenašel. Tázali
se telegraficky v New Yorku, a odpověď byla, že jakýsi Ital vraždu
spáchal a zmizel. — Není třeba ani vraždy, stačí každý těžký
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hřích, který brání, že nemá člověk klidu, dokud není s Bohem
usmířen. Nemá srdce pokoje, dokud nespočine v Bohu. (Sv. Aug)
3. »jako přikryvka chrání mne tvé milosrdenství,c volá prorok
Ezechiel a milosrdenství boží jest příčinou. že jsme dosud na
světě & nezahynuli, že Bůh nás nezahladil. Milosrdenství boží nás
přikrývá a chrání. Proto pravil zbožný Suso v dětinné prostotě:
nUložím-li své unavené tělo na lůžko a odpočívám na něm, při
krývá mne, milostivý ježíši, tvé milosrdenství, které jest mojí be
zpečnou přikryvkou.: Křesťan,který důvěřuje v boží milosrdenství
a sám milosrdenstvím jest proniknut, musí býti také milosrdným
k bližnímu, pln lásky k bližnímu, sytiti hladového, odívati na—
hého, navštěvovati nemocného, těšiti zarmoucené, učiti neumělé,
kárati hříšné, odpouštěti ubližujícím, modliti se za všecky. »Pře—
devším lásku k sobě navzájem mějte, volá sv. Petr, neboť láska
přikrývá množství hříchů.: (4. &) Láska k bližnímu jest přikryvkou,
jež u Boha poklesky naše přikrývá, duši do mnohých milostí za
obaluje a zahřívá. Kdo miluje Boha a zároveň bližního, může
klidně spáti, a spánek jeho jest sladký. V jedné obci zabil blesk
otce četné rodiny; zůstala tu vdova se sedmi dítkami. Matka
leknutím a strachem o budoucnost dítek se brzy rozstonala a
v krátce skonala. K dětem nechtěl se nikdo z příbuzných hlástiti,
nehlásil se k nim ani nikdo zbohatých obce, jež jim lehce mohli
zaopatřiti živobytí. Rozdělili se o ně lidé nejchudší. jeden řekl:
Mám šest dětí, sedmé už nepoznám, a vzal si jedno; druhý řekl:
mám tři dítky, vezmu si dvě; třetí řekl: mám jedno, ať mám tři;
čtvrtý řekl: nemám žádného, vezmu si zbývající dvě. Pečovali
o děti s láskou jako o vlastní, B_ůhjim žehnal, a nebylo lidí
šťastnějších nad tyto dobrodince. Zili v chudobě, ale nebe nosili
v srdci. Bohatší, kteří se větší starosti a vydání lekali, žili nudný
život jako dříve, bez radosti a bez požehnání.
Drazí křesťané, kdo si dobře ustele, kdo bude odpočívati na
podušce dobrých skutků a odříkání, hlavu klásti na podhlavnici
dobrého svědomí a přikrývati se skutky milosrdenství, ten bude
klidně odpočívati, ba ani v nemoci nepozná bolestí. »Blahosla
vený, kdo se nad nuzným a chudým rozpomíná, praví žalmista
Páně, Hospodin pochová ho, blahoslaveným učiní ho na zemi,
nevydá ho v ruce nepřátel, sešle mu pomoc na loži bolesti jeho
a v den zlý vysvobodí ho..: (40.) Kdo si takto upravuje své lůžko,
tomu lůžko smrtelné stane se lůžkem nebeským. »Blahoslavení
jsou, kteří v Pánu umírají, neboť skutkové jejich budou je ná
sledovati.: »Blahoslavení čistého srdce, čistého svědomí, nebot
oni Boha viděti budoum »Blahoslavení milosrdní, nebot milosr
denství dojdou.:
V. Str/z.
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Neděle osmnáctá po sv. Duchu.
Svědomí.
»Vida Ježíš myšlení jejich, řekl: Proč
myslíte zlé věci v srdcích svých ?.
(Mat. 9, 4.)

Veliké dobrodiní učinil Pán ]ežíš ochrnulému, odpustiv mu
hříchy a očistiv tak jeho svědomí. Zákonlci však nechtějíce uzná
vati této moci Kristovy obviňují ho a praví: »tento se rouhá
Uzdraviv ochrnulého zázračným způsobem dokazuje Kristus Pán,
že má nejenom moc nad tělem, nýbrž i nad duchem a že může
též svědomí naše uklidniti a očistiti od hříchu. On jest všemo
houcí Bůh. Co činil tehda, činí i nyní skrze církev svou ve svá
tosti pokání. Jak mnozí však za naší doby posměšně se tážou:
»Co jest se svědomímřc Protož dnes promluvíme o svědomí
a sice předně co činí ono a za druhé odkud jest svědomí.

Pojednání.
Svědomí jest s člověkem nerozlučně spojeno. Jest mu vro
zeno a vlastní jako pud po štěstí. Nikdo není svědomí zbaven.
Ať si atheista anebo rouhač jest člověk—on má svědomí a svě
domí má moc .nad ním.
1. Svědomí má. trojí úkol. Ono rozhoduje mezi dobrým
a zlým. Byt i někdy při tomto rozhodování z různých důvodů
blud se přihází, přece vždy jest jeho prvním úkonem stanoviti
rozdíl mezi dobrým a zlým a tím úsudek, že dobré třeba konati
— zlého se varovati. Druhý úkon—a tento jest nejdůležitější ——
záleží v zakazování anebo rozkazování: Toto zlé, před nímž nyní
stojíš, jež tě láká a dráždí, nesmíš činiti. Tento dobrý skutek
musíš udělati za daných okolností. Na příklad jsi na rozpacích,
z nichž si pomoci můžeš jen lží. Tu slyšíš v sobě hned hlas: To
nesmíš. Vábí tě krásné počasí na procházku: můž: to učiniti
neslyšíš žádného vnitrného zákazu. Nuzný vztahuje po tobě ruku,
ty můžeš snadno pomoci, tu slyšíš hlas: Pomoz! (Rozkazl) —
Na každý nemravný skutek následuje třetí úkon svědomí, trest
předhůzek svědomí, zatím co následuje po každém dobrém skutku
vnitřní pokoj a útěcha.
Předhůzkám a výčitkám zlého svědomí nemůže vyhnouti se
a jich se trvale zhostiti nikdo. Pravím trvale: neboť na kratší
dobu jest to už možno je ohlušiti, nikoliv však je zcela umrtviti.
Kdož byl nelídštější nad císaře Nerona, který město Řím zapálil,
obžaloval křesťany jako původce požáru a odsoudil a kanibalsky
se kochal na jejich smrtelném zápase, jenž svou manželku a svou
matku vydal na smrt s chladnokrevností — avšak potom po—
zději, v klidných okamžicích, slýchal přečasto ohromující výčitky
svědomí, které zvěstovaly rozsudek smrti jeho obětí. Hanobitele
Heinea trápily plaché a trudné myšlenky ve dne v noci. Krále
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Davida tížila vražda a cizoložství tak _velice vsrdci, že stále volal
zas a zas: >Nepravost svou poznávám, a hřích můj proti mně
jest vždycky.: (Žalm 50, S.) Zuřivec král Antiochus oslovil —-—
blízek smrti -— své přátely takto: »Spánek prchl z očí mých,
moje zmužilost jest ta tam a srdce pultá mi hořem; řekl jsem
sám u sebe: Do jak velikého zármutku jsem upadl, vjakém moři
žalu jsem nyní, který jsem vesel a oblíben byl za doby svého
panování! Nyní však vzpomínám na nepravosti, které jsem pá
chal v Jerusálemě.: — Vždy zůstává správno, co píše tak při
padně kniha knih: »Klidná mysl jest jako ustavičně rozkošná
hostina c jak sladkou jest vnitrná rozkoš! jak oblažující onen
pocit, který naplňuje člověka, když povinnost svou vyplnil, když
obět přinesl: nosí' takřka už nebe ve svých útrobách. Potom
však zas to sluje: »Každá nepravost jest jako dvojsečný meč,
jehožto rány jsou nevyhojitelny.c Nezhojitelny? Proti těmto vnitř
ním ranám není žádného kořeníl
2. Nuže povstává nyní otázka: Odkud jest svědomí? Ono
jest v nás; avšak jest též z nás? Kdyby bylo od nás -— potom
bychom museli totéž věděti, potom bychom museli býti schopni
se svědomím moci rozhodovati svobodně, je vyvolávati aneb pro—
pouštěti, klid a pokoj mu poroučeti, ono by poslouchati musilo
dle naší záliby. To však nejde. Tisícové dali si všemožnou péči
a snahu, aby se stali pány svého svědomí; když nepomohlo nic
\a když si namlouvali, že nemohli »hryzenic už více snášeti, sáhli
sobě na život, míníce že jest to lépe, vůbec nežíti, nežli tak žíti,
jak oni žili, za stálých vnitřních výčitek. Oděv možno odložiti,
špinavou skvrnu v obličeji je smýti —svědomi jest více než oděv

a skvrna!

Svědomí není též výlučně funkcí rozumu. Jemu přináleži
první výkon, totiž rozhodnutí o tom, co pravdivé, co mravně
dobré a mravně špatné jest, a všeobecný úsudek, dobré konati,
zlého se vystříhati. Tim končí vlastni íunkce rozumu. On ne
může diktovati, on nemůže poroučeti: hic et nunc, za těchto
okolností, v tomto postavení . . . nesmíš, musíš. Zakazuji, porou
čím; nebot rozum nemá mi co rozkazy dávati, , on není mým
autonomním představeným; já jsem celek, on jest jen částkou
mne. Celek jest nad částí. Odkud by mohl rozum ho opravňující
legitimaci k odměně jakož ke trestu přinésti? K radosti srdce
a k žalu srdce? K ustavičně hostině? a ke dvojsečnému meči?
Svědomí jest rozhodně něco zcela jiného, než pouhý rozum.
Rekne se: »Svědomí jest předsudek.: Aj! Jak—jsou lidé mnozí
hned hotovi a povrchně luští těžké problémy! Předsudky má
člověk v dětských letech, vzdáváme se jich, jako se vyzouváme
z dětských střevíčků. Aspoň za našich dob nepočítá se už spřed—
sudkyl Platíť už Bůh-jako předsudek. „Než přemrštěná moudrost
není právě žádnou moudrostí. To, co se všudy a vždy přihází,
má hlubší zdroje, než mělká místa předsudku. Cicero dí: »Není
národa tak zdivočilého a hrubého, aby v jednoho Boha nevěřil,
byť by i nepoznával jeho bytosti.: Můžeme přidati: Nebylo nikdy
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též národa, není žádného, nebude žádného, který by nic nevěděl
o hlasu svědomí, o zákazu, o povinnosti, o vnitřní odměně a
vnitřním trestu? A jak to a odkud to, že na celém světě týž
předsudek panuje? A že národové, kteří se nenávidí na vzájem.
v tomto předsudku se slioduji? a že vysoce vzdělaní Evropané
vždy a všude ještě nesetřeli dětských názorů černochů? Jest to
největší předsudek předpokládati, že svědomí jest předsudek!
Potom přijde vytáčka: »Svědomí jest ovoce výchovyn Než
jak nám to se vysvětlí, že totéž ovoce všady se nachází, ačkoliv
výchova jest velmi různá, dle doby, dle národů, dle stupně vzdě
lání? Proč musí svědomí zůstati ještě, když výchova pominula?
Musel by přec výsledek výchovy dostačiti už sám? K čemu zá
kazy ty, rozkazy tyto, tato odměna, tento trest, když člověk
jednou už se stal dospělým a gouvernantka propuštěna byla?
Kdo jednou udělal maturitu a čerpal z pramenů vysokých věd,
ten považuje se přece za mnohem chytřejšího. než svého býva
lého “učitele na vsi a svou babičku v pokoji dětském! Nalezneme
též lidi, kteří nemají pražádné výchovy, a v moderních státech
chtějí jisté elementy vyloučiti, též ze školy výchovu, snížiti ji na
pouhý ústav vyučovací. Podaří se to, též svědomí vypuditi?
Snad se ještě namítne: »svědomím uložená povinnost jest
korrelativem onoho práva, jež státu, "společnosti, rodičům přísluší.
Tito faktoři jsou autoritami. Co autorita poroučí, musí poddaný
splniti.< ()n musi? Ejhle, tudíž povinností Odkud vezme stát,
společnost a rodiče právo, ukládati povinnosti? Kdo pak jim je
dá? Když je dám, mohu je zas vzíti. Když předkové je dali, tož
bylo to jejich povinností, posiouchati. já jsem si svým já, žádná
cizí bytost nesmí mého svobodného já vázati! Nikoliv, já jsem
nepřinesl na ně žádného práva. Přináleží právo státu, společnosti,
rodičům z moci, kterou mají v pažích? Tu bychom byli došli
ku pěstnímu právu. Má tulák proto nějaké právo, aby mne
oloupil, vrah právo, aby mne skolil, proto že má zbraň, já však
jsem bezbranný? Kdo to tvrdí, patří do blázince anebo do ža
láře. >Kdo vítr rozsévá, bude bouři sklízeti.: Povinnost poslouchati
pochází ze svědomí. A svědomí? Svědomí pochází od Boha. Není
zcela žádné jiné pevné a jisté cesty ku vysvětlení skutečnosti
svědomí, jako jedině a pouze autority nějaké nad námi všemi
stojíci bytosti

——Boha!

Když tudíž nám někdo řekne, že není žádného Boha, tož se
otažme, zdali má svědomí; když odpoví, že ano, tož se tažme
dále, co jest svědomí? Neví-li žádné odpovědi, tož mu to řekni.
Pak se ptej dále po vysvětlení existence svědomí. Mluví-li 0 před
sudku a návyku výchovou, tož ho vyvrat, mluví-li o autoritě
bližního, tož mu dokaž, že bez vyššího splnomocnění nemůže
žádný člověk nad svou vůli autority míti — a pak vedlne ho
k tomu, kterého upíral, k Bohu, od něhož zakazující a velící hlas
svědomí pochází, který odměnu a trest udílí v klidu a pokoji
srdce a v hryzáních a předhůzkách svědomí.
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»Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.: (Mat. 9, S.)
Těmito slovy vlil útěchu božský Vykupitel Ježíš Kristus do srdce
ochrnulého a klid zavládl v jeho svědomí. Hospodin, jenž hlas
svědomí do srdce člověka vložil, může témuž i útěchu a pokoj
zjednati. Važme si hlasu svého svědomí, konejme rádi, co nám
ono přikazuje' a varujme se všeho, co nám ono zakazuje, pak
budeme vůli boží vždy a věrně plniti, abychom věčné blaženosti
jednou dosáhli. To nám dej Kristus Pán a Spasitel náš. Amen.
Dr. Antonin

Ondraušek.

Literatura.
Publikace Dědictví sv. Jana pro rok í9l6 vyšla č. I, 2 a 3,
jsou tři velezajímavé i vítané spisy: Na prvním místě jest Sva

tého Frantiska Saleského: Bohumila, která už jednou

vyšla v Dědictví sv. Jana, tentokráte vychází v sličném a pilně
pulérovaném překladě dra. Karla Vrátného, který si dal záležeti,
aby klasika francouzského klasicky zčeštil, za čež mu budou jistě
vděčni mnozí čtenáři, jichž se dočeká a jimž se bude nejen líbiti,

ale i prospěje.Číslo druhé podává Dostálovu

povídku:

»R 0 z v ě t v e n á r o d in ac, autor zde vytvořil kus krásného
obrazu, který zavěsíme vedle Rajsova západu. Tím myslím, že

řečeno o ni dosti. ——
Číslo 3. jest pokračování Pamětí
Vavá
k o v ý c h, záslužná to práce ]indřicha Skopce, která se našim
venkovanům tak velice zamlouvá. Na konci zmínky o publikacích
Dědictví sv. jana nemohu neopakovati již vícekráte nadhozenou
myšlenku, aby duchovní pamatovali na Dědictví, když vyplácí
své ministranty a malý obnos uložili stranou, aby během mini
stranských let ušetřila se ta desítka na Dědictví, která bude mini
strantu celý život upomínkou, 'ze druhdy ministroval a vedle toho
mu ročně do domácnosti přinese knihu, a v poslední době i více
knih, jichž apoštolát není po zásluze dosti oceněn. Kdyby ze 6000
ministrantů v Čechách jen jedno procento ročně, dle svých lokál
ních poměrů, se stalo členem Dědictví sv. Jana, jaká to práce
byla by vykonána, kolik rodin by během řady let bylo opatřeno
katolickou četbou. Musíme uznati, že se jméno ministrant mezi
371 členy novými z roku 1915 vyskytuje as 24krát, což nedělá
ani půl procenta, zde máme ještě neobdělanou líchu. Ministranti
budou také jednou muži. Tedy apoštolujme mezi nejbližšími.

$$$

Fr.

Vaněček.

ČÁST PASTORAČNÍ.
Nové úkoly naší velkoměstské správy

duchoan

Píše —en, pražský kněz. — Pokračování.

4. Duchovní správa ve škole.
Papež Lev XIII. encyklikou z 1. srpna 1897 o náboženském
vyučování dal podnět k novému katechetskému hnutí, které do
poručil a doplnil pak Pius X. okružním listem Acerbo nimis
z 15. dubna 1905 a zavedenim jednotného katechismu pro Italii.
Počalo se s katechetskými kursy; v Italii na př. konal se již r. 1889
kurs v Piacenze, jehož se zúčastnil mezi jinými i tehdejší man
tovský biskup Josef Sarto, a současně počal se tam vydávati
odborný časopis »Il catechista cattolicOc, jenž vychází dosud. Pro
německé kraje katolické konal se první vědecko-katechetský kurs
r. 1903 v Salcburku, po něm pak celá řada kursů v různých
městech, zejména ve Vídni a Mnichově. Katechetika v zemích
románských musí se bráti jinou cestou než u nás a v Německu,
nebot tam katechisovati nutno v kostele, zde ve škole, tam jest
škola beznáboženská, zde náboženská, tam kněz nesmí do školy,
zde jest zpravidla za školní vyučování náboženství placen; tam
musí se doprošovati rodičů, aby přivedli své děti dobrovolně,
u nás rodiče musejí dítě posílati do hodin náboženských i proti

své vůli.
]est patrno jaké bezpráví se děje katolické církvi ve škole
beznáboženské a jak těžké jest v takovém případě vyučování
náboženské v kostele. U nás máme dosud školu s náboženským
vyučováním, avšak snaha po tak zv. volné škole t. j. beznáboženské
jest u nás mocná a boj o školu není ukončen. Naší zásadou
musí býti především udržeti náboženství ve škole, a kde již není,
tam je dostati. Majíce vyučování náboženství ve škole, máme
v rukách výchovu srdcí dětských, máme přístup k lidu, k rodinám,

máme v moci náboženskou budoucnost své vlasti. Proto uvědoměli
katolíci jsou a musejí býti rozhodnými obránci náboženské školy.

Opatrnost pastorální pak káže, abychom „zachovávalidobrý poměr
s učitelstvem všech škol, abychom náboženské vyučování podávali
metodicky správně a vychovali upřímné křesťany katolíky. Proto
snaha katechetiky naší směřuje k metodickému zdokonalení nábo
ženského vyučování a současné praksi. jsou tu tedy dvě základní
myšlenky: 1. Jak katechisovati ve škole? a 2. Jaký jest poměr
katechety,a školy k,duchovní správě farní?
O katechisování ve škole nemohu se zde rozepisovati, při
pomenu jen základní požadavky. Uřad katechetský jest těžký
a proto katechetou má býti jen osobnost duchovně i mravně zcela
vyspělá, již s povoláním kněžským musí se dostati ještě zvláštního
povolání katechetského, t. j. schopnosti fysicke i duševní vrozené
i nabyté, přirozené i nadpřirozené. Jinými slovy: katecheta škol
at obecných at středních musí býti povahou přirozeně paedagogem
a zároveň musí ovládati metodiku katechetskou i vědy paedago
gické. Proto dobrý katecheta se-stále učí, studuje sebe i své
žactvo, čte odborné časopisy, vzdělává se všestranně.
Svému žactvu věnuje se katecheta cele jak ve škole tak mimo
školu. Pro školu nutno se připraviti; ani nejlepší a zkušený kate
cheta nemá přijíti do školy bez promyšlené přípravy; ke přípravě
možno počítati i modlitbu a ranní meditaci. Karakterisují tuto
okolnost dobře slova, která pronesl zkušený katecheta-na kate—
chetském kursu ve Lvově roku 1907 : »Kdyby katecheta některého
dne neměl chuti a nechtěl si najíti času k tomu, aby v rozjímání
naladil duši svou dle duše Kristovy, pak at se toho dne hlásí
nemocnýmc. O vyučování pak praví pěkně farář Dor*): Nad
vchodem do třídy by měl býti nápis: »Varuj se všeho, co by se
nelíbilo božskému příteli dítek, kdyby byl tvým očitým svědkem
jako tichý posluchač a pozerovatellc Svědomitý' katecheta zajisté
vyplní příjemně žactvu náboženskou hodinu a k tomu použije
též školních pomůcek náboženských.**)
Přednáškou ve škole, vyzkoušením a exhortou neučinil ještě
katecheta úplně zadost svému povolání. ]eat »duchovním správcem.
svého žactva, musí se mu tedy věnovati i mimo školu; a jako
pastorace vůbec jest dnes nutná individuelní a rodinná, tak
i pastorace katechetova žactva musí býti individuelní, domácí.
Individuelní katechetova pastorace je nutna u -žactva dospívajícího.
mezi 12.—16. rokem věku, neboť v těchto letech jest největší
nebezpečenství mravní a náboženské probuzení se, jak ukazuje
náboženská psychologie. Individuelní pastorace však vyžaduje
i domácích návštěv, jichž nesmí katecheta opomíjeti, a stálého
styku se žákem i jeho rodiči. Příležitost k návštěvě poskytuje
první svaté přijímání, sv. biřmování, svátky vánoční, nemoc.*'*)
*) Viz Theol.-prakt. Linz. Quartalschrift, r. 1916 str. 271.
**) Na středních školách bude se od letošního roku dávati každoročně
20 K na pomůcky náboženského vyučováni.
***)Srv. článek dra Čiháka v Rádci Duchovním, ročník xxn. str. 404 ;
článek los. Witmanna v Christlich-paedag. Bliitter, r. 1915 str. 160; náš do
tazník pro katechety.
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Uvážíme-li ještě, že katecheta má býti ve stálém přátelském
styku s bývalými svými žáky, uznáme, že úkol katechety není
snadný a práce obrovská. Běda katechetovi, který by neplnil
řádně svého úkolu a skrze něhož by pohoršení nastalo maličkých;
lépe by jemu bylo, kdyby žernov osličí . . . Naopak blažený ka
techeta, jenž neúnavně a s láskou pracoval pro mládež, neboť
>quid maius quam animis moderari, quam adolescentis ňngere
mores? Omni certe pictore, omni certe statuario ceterisque eius
modi omnibus excellentiorem hunc duco qui juvenum animas
íingere non ignoretc. (Jan Zlatoústý. bom. 60)
V jakém poměru jest u nás škola k íarní duchovní správě?
V našich velkoměstech nastalo de facto odloučení školy od fary,
katechety od faráře, dětí školních od farního kostela; škola se
svým katechetou tvoří jakousi uzavřenou křesťanskou obec v ob—
vodu íarnosti, škola jest katechetovou farnosti v jistém smyslu.
0 poměru školy k faře vyslovil se dr. Josef Bilczcwski, arcibiskup
lvpvský, na katechetském kursu vídeňském (roku 1908) takto*):
»Skola jest evangelijní vinicí katechetovou, jest jeho ovčincem,
jeho farností v jistém smyslu. Pravím: farností »v jistém smyslu:;
nebot ačkoli tvoří škola v sebe uzavřený organismus, přece jedno
tliví žáci patří též k té církevní osadě, v níž mají, resp. rodičové
jejich, své bydliště. Katechetu střední školy lze tedy považovati
jen za zástupce farářova, ač se mu toto zastupování formálně
neuděluje. Na druhé straně pak jest zřejmo, že se faráři nesluší,
vměšovati se do methodické stránky vyučování. protože k tomu
jsou ustanoveni zvláštní biskupští inspektoři čili komisaři. Pří
slušnost všech katechetův a jejich žáků pod vlastního faráře do
tyčné farnosti nemůže býti nikdy dosti těsnou a nelze ji nikdy
dosti silně akcentovatic. Tato slova věhlasného biskupa vystihují
velmi dobře poměr školy k faře po stránce pastorace, Má tedy
jisté vztahy i povinnosti k faře jak katecheta tak i jeho žactvo.
Některých věcí se tu musím dotknouti. Jestliže katecheta má
býti duchovním pastýřem individuelně svého žactva a žíti ve
Spojení s farou i rodiči žactva, jest záhodno, aby také bydlel
v osadě a ve farním kostele případně pomáhal. Na venkovských
městech katecheta někde i bydlí na faře neb v klášteře, celebruje
ve farním kostele i při obřadech vypomáhá. V Budapešti kate
cheti bydlí v ústavu »Regnum Marianum: společně a v domě
Jesuitů.*') U nás sice někteří velkoměstští katecheti bydlí též
v řeholních domech, avšak ke společnému bydlení více katechetů
nedošlo; každý bydlí jinde, někteří i v jiných městských čtvrtích
než jest jejich škola-. Bylo by si přáti, aby katecheti všichni mohli
celebrovati ve farním kostele a častěji též vypomáhali při správě
duchovní.***) Když katecheti mají žíti v tak úzkém spojení a bratr—
") Citováno podle překladu dra. _jos. Tumpacha: Katecheta středních
škol jako duchovní správce studující mládeže.
**) Viz cit. kn. Svobodovu, str. 185.

“*) Srv. dotazník pro katechety.

—731—
ském přátelství s farářem, bylo by záhodno, aby též faráři byli
ordinariátními komisaři škol svého farního obvodu, jak se také
u nás v mnohých případech “děje. Dr. Svoboda praví,“) že buda
peštští katechetí podléhají jedinému inspektoru náboženství. U nás
též od minulého roku podřízeny jsou všecky školy střední jedí—
nému inspektoru náboženství prelátu Dru jos. Tumpachoví.
Také žactvo musí žíti v jistém spojení s farní osadou. U nás
většina škol obecných i středních má své školní kaple a v nich
společné bohoslužby, proto žactvo zřídka přijde do farního ko
stela. Nechci posuzovati výhody či nevýhody tohoto zřízení,'*)
ale soudím, že katecheta musí své žactvo seznamovati s farní
duchovní správou a dáti mu příležitost navštíviti farní kostel.
Podle zkušeností dobrých katechetů jest radno konati sv. zpověď
a sv. přijímání žactva ve farním kostele, je-li to vůbec možno,
i když má škola svou kapli. ]est dobře seznámití děti s pořád—
kem bohoslužeb ve farním kostele a s duchovními správci farní
osady. Jistý katecheta tyto věci ukládá všem svým novým žákům
a občas se přesvědčuje, je-lí žactvo vůbec obeznámeno se svým
farním kostelem i duchovenstvem. Nepřícházejí-li dospívající lidé,
škole odrostlí, do kostela na služby boží, jest toho též příčina
ta, že v době školy nebyli navádění k návštěvě bohoslužeb far
ních. Neboť anekonal-li žák často cesty do kostela, ve kterém
jest nejednou méně pohodlně a chladněji než v kapli školní,
těžce lze se nadíti, že bude později cestu tu konati jako aka
demik a dospělý muž,c praví biskup Bilczewski.

Budiž tedy programem naším v duchovní správě školské:
především udržeti a methodícky zdokonalití náboženské vyučo
vání ve škole národní, střední i odborné, a při tom připoutati
školu těsně k farní duchovní správě.

(Dokončenípříště.)

*) Kn. c't. str. 185.

**) V cit. článku Bilczewského-Tumpacha čteme na str. 17: „Oratoř
ve školní budově, byť sebe krásnějí zařízenou, pokládám za »malumc —
ač na mnohých místech pro nedostatek kostelů — »necessariumc!“
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Účast kněze v boji proti novomalthu—
sianismu.
Pastorálni otázka konferenční v arcidiocósi Pražské roku I9l6.*)
(Pokračování.)

Příležitost pojednati o tom skýtá na př. kázání 0 pátém při
kázání božím, kdy kazatel může říci, že není pouze hříchem dítě
zabiti po narození, ale že se může hřešiti, ba zvláště naše doba
že hřeší proti tomu přikázání již před narozením dítěte. ]ako o ji
ných svátostech má kněz i o svátosti stavu manželského kázati.
V Pražské arcidiecesi jest uloženo aspoň jednou za rok přečísti po
učení oČeho podle řádu katolické církve dbáti ie těm. kteří v stav
manželský vstoupiti míní-. Nejlépe možno učiniti tak, když se čte
evangelium o svatbě v Káni Galilejské. Kněz může přečísti evange
lium, pak poučení a připojiti krátkou promluvu o stavu manžel
ském. Jinou příležitost skýtá doba vánoční, kdy se často činí Zmínka
o svaté rodině nazaretské. Avšak i během ostatního roku církev
ního rná kněz dosti vhodných textů, na něž může navázati. Na př. :
Epištola na II. neděli v postě: »Haec est enim voluntas Dei,
sanctificatio vestra, ut abstineatis vos a fornicatione, ut sciat unus
quisque vestrum vas suum possidere in sanctif.catione et honore,

non in passione desiderii sicut et gentes, quae ignorant Deum-;
na Ill. neděli po velikonoci: »Obsecro vos tamquam advenas
et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis, quae militant
adversus animam-;
na VI. neděli po sv. Duchu: >To vědouce, že starý člověk
náš spolu ukřižován jest, aby zkaženo bylo tělo hříchu a abyhom
více nesloužili hřichuc (s „překrásným výkladem professora dra
Sýkory) ;
na VII. neděli po sv. Duchu: v]aký užitek měli jste tehdáž
z toho, zač se nyní stydíteřc;
na X[V. neděli po sv. Duchu: »Zjevnít jsou skutkové těla: .. .;
aneb I Kor. 7, 29—31: »Pravím však toto: Bratři, čas jest
krátký; zbývá aby také ti, kteří mají manželky, byli tak, jakoby
jich neměli< atd.
Při těchto příležitostech bude řečník chváliti čistotu a ká—
rati hřích jl protivný. Ukáže, že nejen lidé svobodní ale i man
želé a ovdověll jsou povinni zachovávati stavu svému přiměřenou
čistotu. Bohužel, že však někteří křesťané se prohřešujl proti této
povinnosti, ba stává se též, že účel manželství bývá zlovolně
mařen. Účelem manželství jest založiti rodinu a její členy vycho
vati pro nebe. Anna, manželka Eíkanova, byla nešťastná, že byla
bezdětna a vroucně prosila Pána Boha o synáčka. Křesťanské
matky, přijímajíce dítě z ruky boží, přijímají zároveň veliký slib:
') Na stránce 656 omylem vytisknuto roku 1910, kdežto mělo státi

roku 1916.
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»Vezmi to dítě a vychovej mi je, a já dám tobě odplatu tvou.:
(Exod. 2, 9.) Na několika příkladech ze života světců osvětlí,
jak krásný to úkol. Sv. Rehoř a jeho manželka Nona vychovali
oba syny své, ehoře Nazianského a Caesaria i svou dceru Gor
gonii za svaté. Podobně svatá Emelia přivedla 3 syny své i dceru
do nebe: Basilia Velkého, Rehoře Nyssenského, Petra Sebast
ského a Makrinu. Rovněž matka 7 bratří, jichž památka 10. čer
vence se slaví. Dobrým a počestným matkám a otcům Bůh
žehná. Když byl posluchače své disponoval, může se otázati, zda
snad někdo nějakým způsobem tomuto požehnání neodpírá a může
připomenouti i slova: »Manželství budiž ve všem počestné a lože
neposkvrněné, nebot smilníky & cizoložníky souditi bude Bůh.:
(Žid. 13, 4.)

Zkušení odborníci doporučují upozorniti také zejména tchýně
a matky mladých manželův, aby svým synům a dcerám, případně
snachám a zeťům nečinily předhůzek, má-li počet členů 'rodin
býti rozmnožen.
Námitky, že mnoho dětí působí veliké starosti, práce a vy—
daje, že nelze všem zaručiti dobrou budoucnost, ochotně a srdečně
uznej duchovní.
Na věky se musí splňovati slovo boží:
>Rozmnožím tvé útrapy při těhotenství,
s bolestí, budeš roditi děti.: (Genes.3,16.)
již starověký básník Euripides velmi dojemně líčí obtíže
s dětmi. Pravda:

»Od prsu matky starost začíná,
ba ještě dříve, v matky životě,
den každý vyhrůžkou jest rodičům,
jak večer bude — staré nemoci
a choroby, pak tisíc nebezpečí,
jimž nedovede dítě vyhnouti se
a jimiž ohroženo den co den.
A vychováš je v posled bez úrazu,
zas dvojí zlo: bud vskutku chytré jsou
a hodně, neb jsou nehodné a zlé.
Když zlé jsou, nejhorší to v světě zlo

bez odporu, když hodné, otroky
z nás činí právě laskavostí svou,
nám ruce váží, krok i myšlenku
tou starostí, již o ně máme vždy,
at noc či den, at jitro nebo večer.-*)

Vedle toho v tomto světě plném pohoršení a příležitostí ke
zlěmu je těžko vychovati dítě zbožné. Avšak vřele poukaž k tomu,
že úkol matkám svěřený jest velice záslužný, připomeň svátostnou
milost, ve svátosti stavu manželského přijatou, pomoc boží, radost
') Vrchlický, Námluvy Pelopovy, Il. jednání, 2. výstup; dle Euripida.
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z dobré, četné rodiny, potěchu čistého svědomí. Pověz, jak žal—
mista přirovnává manželku bohabojného muže k vinnému kmeni
plodnému: »Uxor tua sicut vitis abundans in lateribus domus
tuae; filii tui sicut novellae olivarum in circuitu mensae tuae.:
(Zalm 127, 3). Není jistě krásnějšího obrazu nad četnou, boha
bojnou rodinu. Důvěra v Boha, jenž má více než rozdal, jest
protilékem velkého strachu o budoucnost četných dětí:

)Když dá Pán Bůh zajíčka,
dá mu také trávníčka.:

Ano, duchovní správce může i takto čeliti systému dvou dětí:
Domnívají-li se rodiče, že svým dětem prokazují zvláštní
lásku, připravují-li jim od útlého mládí naději anebo dokonce
jistotu, že jednoho dne beze vší námahy zdědí po rodičích jmění,
jež jim zaručí pohodlný život, jsou na omylu. Neboť jak mnohdy
jsme byli svědky, že děti takto vychované nebývají šťastné. Ne
nadarmo dí lidová zkušenost v přísloví: »Co nastřádal Stýskal,
promarnil Výskal.:
Vychovati děti k sebezáporu, k práci, k pevné vůli samo
statně se životem probíti, jest nejlepším odkazem a věnem.
Vdávají-li se dcery jen proto, že mají veliké věno, hrozí jim
nebezpečí, že budou vydány ve spáry zpustlíků, kterých po vý
středním mládí zmocňuje se touha po sp'ořádaném životě.
Synové, kterým se zaručuje postavení tak výhodné, že by
nepotřebovali míti vlastní podnikavosti, v němž by se obešli bez
vlastní práce, postavení, které by jim zaručilo štěstí a blahobyt,
jsou vedení na kluzkou cestu zahálky a tudy hříchu, na cestu
pýchy a požívavosti, a připravili svým nerozumným rodičům ne
jednu bolest za opičí lásku.
Naopak děti četné rodiny, které vyrůstají v tvrdé škole práce,
odříkání a obětí, jsou dílny, v nichž se vytvářejí silné duše a
charaktery jako ocel se kali. Jak známo, byl neohrožený vůdce
národa, Palacký, z chudé, četné rodiny o 12 dětech.
V četné rodině, kde křesťanské zásady jsou domovem, budou
starší děti nejlepšími ochránci svých mladších sourozencův a budou
jim, seč jsou, pomáhatí. Víme, že právě v četných rodinách starší
bratři pomáhali svým mladším sourozencům na studiích.
V širokém kruhu rodinném vychované děti nezapomenou
nikdy na své rodiče, budou jim oporou a radostí ve stáří. Vřelé
projevy dětinné lásky zapuzují s čela rodičů chmurné vrásky
a starosti a zahánějí-aneb aspoň mírní bolest a žal, které s člo
věkem — jinak není a nebude — jakoby srostly.
Ovšem sluší poučování toho druhu spíše knězi starému, ve
službě duchovní sešedivělému, ke kterému osadníci vzhlíží jako
k opravdovému duchovnímu otci. Mladý kněz by jen něco a mírně
mohl pověděti.

(Příště dokončení.)
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Z duchovní správy.
Podává A. D.

(Pokračování)

Křestní jména.
S podivnými jmény nyní přicházejí rodiče pro své děti při
křtu svatém. Dávno minuly doby Josefů, Janů, Antoninů, Fran
tišků, Marií, Barbor, Terezií, Kateřin. Bůh ví, kde mnohdy ti lidé
na ta zvláštní jména přijdou. Zádný životopis svatých jich nemá,
žádný seznam jmenv kalendáři jich neobsahuje. Nyní hlášeni jsou
Jaroslavové, Emilové, Věry, Julie, Vítěslavové, Miloslavy, Olym
pie, Seraíini, Božetěchové, Vilemíny, Zdenky, Zbyňkové, Juřany,
Dobronky, Adléty, Bedově a jiní.
Běda knězi, nechce- li na to neb ono jméno dítě křtíti, žádá-li
jméno svatého! Ještě připustí-li,- aby k tomu a podobnému jménu
bylo připojeno jméno světce nebo světice. Ale i s tím bývají po
tíže. Umíněný stojí jenom na tom jméně a jiné už voliti nechce.
»Už jdu zase s potrefným jménem; říkala starší babící_bába,
která byla z doby Františků a Kateřin a nyní si ty Miroslavy a
Miloslavy, Jaromíry a Jaromily pletla. Oznamovala pravidelně
křest a už znala zvolené jméno.
»Tedy jaké?: ptal se kněz, sedě s perem v ruce nad dlouhou
matrikou.
»Slavovoj,< vyhrkla žena se smíchem. »Jméno z románu. Ani
v kalendáři .jistě není.:
)A druhé jméno? Svatéhořc.
»Nač se s těmi lidmi hádati? Připište, které chcete. Táta je
Antonín, ať má dítě po něm také patrona! Beztoho tomu Slavo
vojovi mimo jméno více nedá.:
Tak si dal tovární dělník pokřtíti syna _na Slavovojc—Anto—

nína. Ale časem na prvé jméno se zapomnělo a domácí volali na
dítě — Tondo.
Když byl ve dvou letech, dostal sestřičku a babička zase šla
vyjednati křest.
»Tato se bude jmenovati Marie Anna,< oznamovala.
»A že tentokráte vyvolena taková obyčejná jména,: divil

se kněz.
Babička se usmáia.

»Stal se malér. Rodiče zcela zapomněli, jak se vlastně je
jich syn jmenuje. Teď mají strach, že budou na ně tázáni. Jak by
se styděli před kmotry. já si také všechno nepamatuji. Bylo to
nějaké potrefné jméno.:
»Tak to je, když se vyhledává a vymýšlí něco zvláštního, ne

obvyklého.
Farář hleděl v matrice a pak oznámil-: »Byl to Slavovoj.:
»A pravda. Já hádala na Slávka. Teď je těch Slávů mnoho,
jenom budou-li všichni slavní. Tak si to musím zapsati — Sla
vivoj.:
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»Nikoliv — Slavovoj.:
»Takdobře. Děkuji za rodiče i za sebe. Račte odpustiti.:
Po odchodu ženině správce matrik se zamyslil nad těmi jmény.
Světci se pohrdá, rozdivná jména se vymýšlejí. Budou-li také hod
nější a řádnějšt lidé? Bůh to suď!
*

*
:|:

Také odměna.
Z velkoměstského předměstí přibyla na venkov rodina na
letní pobyt: neoddaní snoubenci s nepokřtěnou holčičkou, už ně
kolik měsíců starou. Netajili se tím, záhy se roznesla, v jakém
ti lidé poměru žijí a že posud dítě nemá ani jména.
Farář seznámiv se s lidmi těmi, opomenul je, aby se dali
.oddati _adceru svoji pokřtíti. Ta nebyla posud nikde zapsána.
Posléze dítě pokřtíti dali, ale do stavu manželského nevstoupili.
»Ze prý neoddaná žena lépe poslouchác.
Při tom zůstalo, dítě bylo zapsáno na venkově a v předměstí.
Lidé ti zůstali na osadě a za rok se jim opět narodilo dítě.
Znovu upomenuti k oddavkám, opět marně. >Že kdyby to byl
chlapec a dostal jméno otcovo, ale dívka se provdá,c zněla ne
japná výmluva.
Dohnáni jinými okolnostmi, dali se posléze oddati. Bylo třeba
sehnati jim křestní listy, jedno dítě legitimováno na místní faře,
pro druhé sepsán protokol, poněvadž otec nemohl pro náhlý od
chod k vojsku vydati se k příslušnému farnímu úřadu. Odtud
akt zaslán úřadu politickému. Ten znovu se obracel na oddáva
jícího faráře, aby ještě jednou vyslechl manželyk vůli příslušnosti
a některým nepatrným údajům. To že se hned mělo státi, aby
nebyl úřad obtěžován.
Odměna za to, že farář urovnal neblahý, léta trvající nepo
měr, že odstranil konkubinát, legitimoval nemanželské děti a za
mezil další pohoršení.

(Příště dokončení.)
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VÁCLAV 'KOTRBA.
Schváleno nejd. kníž. arcib. konsistoří v Praze a v Českých Buděiovicích.
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LISTY HOMILETICKÉ.
Posvěcení chrámu Páně.
Jakou obět máme přinésti dnes Bohu.
>Aj polovičku statku svého dám.:
(Luk. 19, S.)

Bůh dává nám různá znamení, aby nás upamatoval na ve
likou štědrost svou k nám, lidem, a na naši povinnou vděčnost
k němu.
Po potopě světa, jak Písmo sv. vypravuje, rozestřel Bůh dubu
překrásnou na obloze na znamení míru mezi Bohem a lidstvem.
>To jest znamení úmluvy, řekl Bůh k Noemovi, kterou jsem
učinil mezi sebou a všelikým člověkem, kterýž jest na zemi:
(1. Mojž.9, 17), aby vidouce duhu vzpomněli si nejen na zvláštní
dobrotivost boží ale i na povinnou vděčnost k Bohu. A Noe
pamětliv své povinnosti k Bohu. vystavěl hned po potopě, když
vyšel z korábu, oltář a přinesl Bohu obět zápalnou, obět chvály
a díků.
Nám dal Bůh ve své dobrotivosti jiné znamení úmluvy mezi
sebou a lidmi, a to jsou naše chrámy, kde Bůh zůstává na oltáři.
řídí naše osudy, žehná nám, chrání nás, osvěcuje, očišťuje a po
svěcuje. Dnes slavíme památku výroční, “kdy kostel náš byl za
svěcen službě boží, kdy poprvé navštívil nás Bůh na tomto místě,
sestoupil na oltář a od té chvíle ustavičně mezi námi zůstává,
aby nás chránil, za nás se obětoval a pokrmem byl našich duší.
]akou obět máme za to přinésti? Jak se odvděčiti?
Dnes předčítá se evangelium, jak Pán ježíš navštívil dům
Zachea, který “tolik po Spasiteli toužil; a Zacheus překvapen ne
očekávanou laskavostí jeho, zvolal: „Aj, polovici statku dám
chudým.< Polovici statku obětoval Zacheus za tu milost; méně
nesmíme dáti my, poněvadž se nám dostalo ještě větší milosti.
Proto ukáží dnes, jakým spůsobem máme polovici statku
za to obětovati, že Bůh mezi námi přebývá.
Rádce duchovní.
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Pojednání.
jak milé jest Bohu posvěcení chrámu a jak štědrým se
v chrámech k nám ukazuje, nalezáme už v Písmě sv. od věku
zaznamenáno.
Když Šalomoun, král, vystavěl nádherný chrám v ]erusalemě,
ukázal Bůh ihned zázrakem, jak jest mu milol staví-li lidé chrámy,
seslal oheň s nebe a zapálil připravenou obět.
A alomoun z vděčnosti dal zabíti ještě 20 tisíc volů.
120 tisíc skopců, &posvětil chrám král a všechen lid (2. Par. 7, 5.)
Bůh však za to prokázal ještě větší milosti. Ukázal se v noci králi
a řekl: »Uslyšel jsem modlitbu tvou a vyvolil jsem sobě místo
toto-za dům oběti.
Jestliže zavru nebe a déšť nebude pršeti, a jestliže rozkáži
kobylkám. aby pohubily zemi, a jestliže pošlu mor na lid svůj,
lid pak obrátě se bude vzývati rné jméno a hledati tváře mě
a činiti pokání ze hříchů svých; i já vyslyším jej s nebe a milostiv
budu a ozdravím zemi jejich. Oči také mé budou otevřeny a “uši
mé slyšeti modlitbu toho, kdoby se modlil na místě tomto. Nebo
vyvolil jsem a posvětil místo toto, aby bylo jméno mé tam na
věky, a aby tu oči mé i srdce mé byly po všecky dny.: (7, 12 . .)
A od té doby prokazoval Bůh lidu svému v chrámu tomto
veliké milosti.
\
Ale mnohem větších milostí uděluje Bůh denně v našich
chrámech; v té nejmenší kapličce, v nejnepatrnějším kostelíčku
měšťanském, dostává se nám mnohem větších milostí, nežli se
dostalo lidem v nádherném chrámu Jerusalemském. V onom
chrámu byl Bůh pouhou svou přítomností nad archou úmluvy
ve svatyni svatých; v našich kostelích jest Bůh živý se svým
božstvím a člověčenstvím viditelně přítomen v nejsvětější svátosti
oltářní. Tam obětovaly se ovce a telata, zde u nás neposkvrněný
Beránek boží. Tam byli malomocní očišťování od malomocenství
tělesného; zde u nás hříšní od malomocenství duševního. Tam
stáli nad archou dva cherubíni pozlacení, zde sestup-„jí andělé
při každé mši sv. a klanějí se Kristu na oltáři, a odnášejí naše
prosby a modlitby k trůnu nebeského Otce. Patriarcha jakub
nazval místo v poli, kde se mu Bůh zjevil, místem božím, místem
hrozným, a branou nebeskou; hroznější a úcty hodnějši však jest
místo v chrámě křesťanském, kde Bůh ustavičně přebývá a andělé
sestupují, aby se mu klaněli a k našim službám byli pohotově.
Bude dnes ještě někdo z vás, drazí křesťané, tak nevděčným,
aby za tolik dobrodiní také obět nepřinesl? A jaké oběti přeje
si Bůh?
U chudých hledí Bůh více na vůli nežli na skutek, jako kdysi
Kristus více pochválil chudou vdovu, jež do'pokladnice chrámové
toliko dva haléře vložila, nežli bohaté a pyšné iarizee, kteří pro
chválu lidskou zlaté peníze vkládali. Bůh nehledí tak, co se dává,
ale jak se to dává. Ale i ten nejchudší může dnes obětovati se
Zacheem polovici svého statku, jak hned vysvětlím.
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První příčina, proč Bůh ustanovil sobotu, u nás křesťanů
neděli, jeSt ta, aby lidé odpočinuli od práce tělesné a aspoň
jeden den v témdni pamatovali na svou duši. »Pomni, abys den
sváteční světil,c pravil Bůh. Může-li si co menšího ještě přáti
Bůh od člověka, nežli aby mu polovici neděle a svátku zasvětil?
Či nezasluhuje Bůh ani toho půldne, který jest ustanoven, abychom
navštívili chrám Páně, byli přítomni pobožně celé mši sv. a ká
zání, aby duši dostalo se občerstvení a posily, když tělu se vě
novala péče celých šest dní? Tělo má odpočinouti a duše po
vznésti se k Bohu, poznati sebe, odstraniti, co je škodlivého,
přičiniii se, aby duše stále více líbila se Bohu.
Dva hale'ře vložila chudá vdova do pokladny chrámové.
jeden haléř jsme tedy dnes slíbili také dáti, polovici neděle, že
chceme zasvětiti Bohu a spáse duše. Schází ještě druhý haléř.
Sv. Bernard tázal se v chudobě svých bratří: »Co budeme obě
tovati Bohu, za dobrodiní, jichž nám tolik už prokázali: A hned
dodal: »Dvě malé věci máme, tělo a duši, kéž bychom jich Bohu
mohli dáti za obětlc Všecko chtěl obětovati sv. Bernard. My
dnes se Zacheem obětujme polovici svého majetku, jenž pozůstává
z těla a duše.
Tělo celých 6 dní obětovalo se práci, starosti o věci časné,
obětujme dnes a každou neděli svou duši asstarostem o její spásu.
Jak by byla šťastná jednou duše, kdyby se jí aspoň polovic
péče věnovalo, jaká se věnuje tělu!
jakou ochotou obsluhováno jest tělo a jak macešsky jednají
mnozí s nesmrtelnou duší. A co jest tělo? Kus masité hmoty,
jež červi jednou dostanou za pokrm; kostnicí, v níž přebývá smrt;
nemocnici, v níž všecky nemoci; hnízdem, v němž všeliká havěť;
útulkem všech bolestí, hroudou země, prachem a popelem, a této
nejnepatrnější části člověka obětuješ všecky chvíle celého roku,
a na duši, jež jest nejlepší a nejušlechtilejší části člověka, a která
nikdy neumře a žíti má věčně, tolik zapomínášl Nezasluhuje to,
co jest nejdražší, aspoň tolik péče, nežli to, co jest bez ceny?
Více si vážis pšenice než slámy, mouky více než otrub, zrna více
než slupky, a obrazu božího, duše své, v pouzdru těla skrytého
si nevážíšř

_

_

Co jest dražšího nad duši lidskou? Pro ni přišel Syn boží na
svět, pro ni leta do únavy pracoval, trpěl a zemřel, a ty chceš
dávati přednost smrtelnému před nesmrtelným, tělu před duší!
Rozděl to aspoň; dáváš-li tělu celé týdny, dopřej duši aspoň ne
děle a svátky; sytíš-li tělo denně chlebem, kterého těžkou prací
a námahou jsi nabyl, nasyt také častěji duši svou pokrmem ne
beským, nejsvětějším tělem Páně, jehož tak snadno dostaneš.
Čistíš—litělo v neděle a svátky, aby bylo lepším a úhlednějším,
proč neočištuješ několikráte do roka duši hříchy zohyzděnouř
Oblékáš-li tělo v různý šat, proč neoblékáš a nezdobíš duši
dobrými skutky? Dávej tělu, co mu náleží, ale nezapomínej dáti
i duši, co jí patří, a co jí ku blahu a spáse slouží. Polovici sebe,
tedy celou duši svou, obětuj Bohu. Zemřeš jednou, tělo odnesou
'

*
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do země, aby snilo a jednou probuzeno bylo k novému životu,
ale duše dojde slávy a odměny, o jakou se nyní sám postaráš!
»Co ti prospěje, kdybys celý svět získal, na duši však škodu
trpěl Pc Jak moudří byli naši dědové a předkové, kteří hlavně
blaho duše měli za svého života na paměti a ještě zřizovali na
dace, šetřili, aby z peníze ušetřeného byly čteny mše sv. za jejich
Spásu; chudyrn dávali almužnu hojnou, aby na ně po smrti pa
'matovali.
Moudře proto jednal i Zacheus, když zvolal: >P010vicistatku
svého dám chudýmc; aby nedostalo se vše tělu, ale _"polovice
dána, aby na duši bylo pamatováno. A proto Pán ]ežíš odměnil
ho už zde na světě, odpustil mu hříchy a slíbil požehnání, an
řekl: »Dnes stalo se spasení domu tomuto.
Za duši dávali světci a mučedníci raději život, trpěli nej
větší muky, jen aby ji hříchem neposkvrnili, a Bohu zachránili.
Za revoluce francouzské nutili nevěrci kněze Paquota, aby
přísahou stvrdil, že se zříká krále, zásad sv. náboženstw, a zasvětí
_život republice. A starý sluha boží odpověděl: »Moje volba už
je rozhodnuta; raději chci umříti než křivě přísahati, Bohu a králi
se zpronevěřiti; nebot mám jen jednu duši, a tu opatruji pro
Boha.: — Podobně královna Marie Stuart, když ji nutili, aby zřekla
se buď víry anebo královské koruny, odpověděla: »Radéji ztratím
deset korun královských nežli bych uvedla duši do nebezpečí.:
»Dnes stalo se spasení domu tomuto,: pravil Pán ]ežíš v domě
Zacheově. Chceme-li, aby i našim domům dostalo se spasení,
a jednou domu duše naší, tělu, rozdělme se se vším s Bohem.
Bohu dejme neděle a svátky, a polovic a nejlepší část sebe,
duši svou, za obět, a dostane se nám požehnání božího dle
slov Páně:
»Hledejte nejprve království božího a spravedlnosti jeho,
a vše ostatní bude vám přidáno.c (Mat. 6, 33).

V. M. Vat/zal.

Na neděli devatenáctou po sv. Duchu.
'

Povolání.
»Spravedlivého provedl Pán cestami
přímými a ukázal mu království boží,
a dal mu známost věcí svatýchc.
(Moudr. 10, 10.)

Svatební hostinou, o níž Kristus Pán vdnešním sv. evangeliu
mluví, vyrozumívají svatí Otcové církevní blaženost nebeskou.
1; této blaženosti povolal Kristus Pán všecky lidi, zlé i dobré.
Učastnými se stávají ti, kteří se jí stali hodnými. Zivot náš zajisté
je pout a její konečný cíl je nebe. Aby člověka tam přivedla,
otevřela prozřetelnost, jež s harmonickou pestrostí umí sloučiti
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nejdokonalejší jednotu, tisíce různých cest. —Ludvík francouzský
posvětil se na trůně, sv. Benedikt v zátiší kláštera, sv. Ives na
stolici advokátní, svatý Isidor jako rolník, svatý Labre v hadrách
dobrovolné chudoby; tak jest to pravda, že není žádnéhooboru
činnosti, v němž člowěk s milostí spolupůsobící nemohl by dojíti
vrcholu dokonalosti. Znamená to snad, že jest volně ponecháno
každému voliti toto neb ono povolání se zamlouvajícíř— Nikoliv,
Hospodin, jenž vše řídí dle své nevyzpytatelné moudrosti, určil
od věčnosti každému člověku cestu k jeho cíli a určil každému,
aby působil tam, kde jeho talenty nebo jeho síla se uplatní co
nejvýhodněji. Neštasten ten, jenž nepravou cestou se dá. »Svatbac,
dí Pán v dnešním evangeliu, »zajisté 'notova jest: ale, kteří po—

zváni byli, nebyli hodnic. (Mat._22,8) Ctihodný Ludvík de Ponte
dí: »Od této volby závisí většinou pokoj duševní a vytrvalost ve
ctnosti. Kolik starostí a kolik nebezpečí hrozí nešťastnému na
bludné drázePc »Alec, pokračuje dále, rat. si stav, k němuž po
volává prozřetelnost člověka, byl i sebe těžší, božské vedení po
přává jemu milosti, pomoc a potřebné nadání, jehož potřebuje,
aby hoden téhož, živ býti mohla.
V době volby jsou otevřeny dvě široké cesty před námi.
První, všem křesťanům přístupná. vede jednoduchým, věrným za
chováváním přikázání božích, druhá, vyvoleným duším vyhražená,
vede přísnějším zachováváním evangelických rad ku blaženosti
věčné: tak kněžství a život řeholní. Kněžství dělá ze smrtelného
a-hříšného člověka sluhu Hospodina, rozdavače jeho tajemství a
užívá ho k nejbožštějšímu dílu, ku spáse duší. Vznešená čest, které
si však nesmí nikdo osvojiti; člověk k tomu musí povolán býti
jako Aron. Neboť ježíš Kristus sám řeklkapoštolům svým: »Ne
vy jste vyvolili mne, nýbrž já jsem vyvolil vás—x. Mnohé duše
obávají se nebezpečí, jež hrozí ctnosti uprostřed světa.]im otevřel
božský mistr cestu odříkání _sea oběti. On volá k nim dnes, jako

-kdys k mládencivevangeliu: »Chceš-li dokonalým býti, jdi, pro
dej vše, co máš, rozdej chudým a budeš míti hojný poklad v ne
besíchc. Šťastná duše, kterou zve ježíš, aby vše opustila a jež od
starostí pozemských osvobozena, beze vši jiné lásky mimokukři
žovanému Spasiteli, žije v onom šťastném světě, kdež netouží po
ničem pomíjejícím, poněvadž má svého Boha.
Podle toho jest potřebí, aby křesťan měl známost o záměrech
božích s jeho duší.
.
Nuže, kterak zjevuje Bůh svým duším, jež povolává, svou
vůli? Povolání, jak už řečeno, jest dílem božím, jehož si nemůže
nikdo dáti, ani zvlastní síly si ho dobytí. Volejme proto vroucně
k Nejvyššímu, aby nás vedl po cestě pravdy. Prosme denně Ho
spodina od svého nejútlejšího mládí, skrze přímluvu Marie, matky
dobré Rady, o osvícení, abychom poznali své povolání a odhod
lanost věnovati se mu. Než v tak důležité věci nedostačí jen se
modliti, musíme se raditi též se svým zpovědníkem, anebo jiným
zkušeným knězem o tom. — Oni jsou od Boha poslaní vůdcové,
nikoliv, aby povolání dávali; ovšem však osvítili a vedli nás. Mluvme
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tudíž s upřímností a jednoduchostí s nimi a předložme jim svoje
náklonnosti, pochybnosti, odpory, neřesti a ctnosti. — Ačkoliv
otcovská autorita, byt i sebe posvátnější byla, nevztahuje se na
svědomí, přece neopomeň'me rady rodičů si vyžádati. Poslyšme
je, uvažme jejich důvody, až tehda, když patrná vůle boží nedo
volila by nám přistoupiti na jejich náhled, zachovejmeknim vždy
lásku a úctu, na něž maji neobmezené právo. — Když jsme se
tak k Bohu modlili, radili se sjeho sluhy, pak zkusme sebe samy.
V klidné, vášně prosté chvíli rceme s prorokem: »Mluv, Pane,
nebot slyší služebník tvůj-. Bůh, bude k naší duši mluviti, ne sice
za bromobití a blesku, jako k Savlovi na cestě do Damašku, ani
v milém vidění jako ku svatému Stanislavovi; nebot vždy bude
náležeti div i v nadpřirozeném řádě k vyjímkám.
Když Hospodin ukázati chce cestu svou nějaké duši, osvítí
ji vnitrně a připoutá ji v něžné, pevné, stálé způsoběksobě. Sho
dují-li se tato osvíceníapříchylnostsnašimi přirozenými vlohami,
vracejí-li se v hodinách modlitby a milosti zas a zas, pak není
pochybnosti už, jest to hlas boží—naše povolání. Chceme-li tento
hlas přece ještě jasněji slyšeti, tož se odlučme, možno-li, na několik
dní od světa a zpytujme v tichosti a odloučenosti stezky Páně.
Bude nám pak patrno, že sloužiti Bohu a zachrániti duši, jest je
diným cílem a koncem člověka, a že k tomuto cíli všecky stvořené
věci jen prostředkem jsou. — Tak naladění a zcela ochotni dáti
se cestou, kterou božská moudrost nám ukáže, uvažujme dle řady
různé stavy lidského života jeden za druhým, odměřme přednosti
a nepříjemnosti jednotlivého, zkoumejme své talenty, síly fysické
a normální schopnosti, a dejme se při tom vésti vždy rozumem
a vírou, aniž bychom se zřetele pouštěli hlavní věc, jež má jedině
naši volbu rozhodovati, spásu svých duší. Pozorujme pak, kam se
skloní vážka a poznali isme jednou vůli boží, pak ji následujme,
neberouce zřetele na odpor přirozenosti a překážky, jaké budou
svět a tělo naše proti činiti,
Anebo však, vmysleme se, že nadešlanaše poslední hodina,
a že objeviti se máme před soudnou stolicí Nejvyššího. Jak by
chom soudili tu o své volbě stavu. Můžeme vypočísti s dobrým
svědomím důvody, které nás k němu určily. Pamatujme vždy na
poslední věci. »Štasten a moudrýc, zní to v Následování Krista,
»ten, jenž se přičiňuje, aby v životě byl shledán takový, jakým
by chtěl býti ve smrti-.
]ak velice milost boží pomáhá a chrání při volbě stavu slu
žebníkům Pána, jeví se nápadně mimo jiných příkladů zvláště
v životě" ctihodného sluhy Bartoloměje Holzhausera. Tento cti
hodný kněz, jenž založením domu pro společenský život kněží
světských a reformou sekulárního kléru učinil tak veliký převrat
v poslednějším a jenž slouti bude proto stále největším dobro
dincem církve devatenáctého století, byl narozen z chudých ro
dičů v Langenavě v Bavořích. Už jako dítě vyznamenával se Bar
toloměj mimořádnou zbožností. Studium a modlitba byly jeho
nejoblíbenějším zaměstnáním. Ačkoliv těžce postrádali rodiče po
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moc svých dítek, hleděli přece umožniti, aby chodil malý Barto
loměj do blízké obce Verdingu. Dlouhou cestu tam ukracovalo
si zbožné dítě modlitbou a růženec, jejž mu dala matka, byl jeho
nejmilejším společníkem.Vjedenáctém roce byl tento hoch uznán
za hodna svého prvého nebeského vidění. Spatřil Spasitele a nej
světější Rodičku boží, zároveň veliký zářící kříž na nebi. Duch
dítěte, až dosud nevědomýa bez vzdělání. byl od té doby osvícen
a pln nebeských nápadů. Vřelé přání hocha, věnovati se studiu,
přimělo konečně rodiče, že mu dovolili opustiti otcovský dům.
Pln důvěry a jistoty v pomoc boží putoval do Augšburku, kdež
horlivě studoval přes veliké obtíže a nemoc. Po uplynutí několika
roků musil dále putovati a dostal se do Neuburku na Dunaji.
Bylo mu známo, že jest tam pod správou a vedením Otců Tova—
ryšstva ježíšova ústav pro chudé žáky. Aby v..
ak měl tam bez
platně přístup, musil hoch v hudbě buď vokální neb instrumen
tální poněkud vycvičen býti, poněvadž se jich duchovně užívalo
při bohoslužbách. On znal sotva nějakou notu. Toť se zdálo pro
chudého Bartoloměje nepřekonatelnou překážkou. On, jenž sotva
nějakou notu zazpívati dovedl a neměl žádných peněz, aby mohl
pensi platiti chodil celé hodiny před ústavem, s přáním přijatu
býti. Konečně se odvážil,pomodlil se ještě růženec napřed a od
poručoval se své nebeské matce a svému anděli strážnému a
klepal. Bylo mu otevřeno, byl přijat a měl nyní též zkoušku
z hudby dělati. Jak tlouklo srdce chudého hocha. Než on vzal
s důvěrou noty a začal svůj zpěv. Byl to div? Podařilo se mu
to výteč'ně; hlas jeho byl melodický a příjemný, přednes byl
krásný a Bartoloměj byl přijat jako žák do ústavu.
Této přepodivné pomoci milosti boží na přímluvu nejblaho
slavenější Panny připisoval Bartoloměj Holzhauser svoje štěstí a
netřeba dokládati, že nyní ještě něžněji a vděčněji Boha ctil a
v pomoc jeho důvěřoval. U Boha hledal pomoci, cestu a pro
středky, aby mohl tak vysokého povolání dosíci a bez odporu
stála po jeho boku prozřetelnost boží se svou milostí, aby až na
konec svého věrného služebníka v jeho záslužném, horlivém pro
víru a požehnaném působení provázela.
Až dosud král nebeský posílá služebníky své, aby povolávali
pozvaných na svatbu, t. j. k blaženosti nebeské. Kéž bychom ne
náleželi k těm, kteří nechtěli přijíti a odešli jiný do dvora svého,
jiný po obchodě, jiný pojav ženu. Nedejme se statky pozemskými
zdržovati od svého budoucího povolání, od blaženosti nebeské.
Kéž bychom skrze statky pozemské tak prošli, abychom věčných
v nebi neztratili. Amen.

Dr. Antonín Ondroušck.
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Neděle devatenáctá po sv. Duchu.
Hostina v nejsv. Svátosti oltářní.
>Pojd'tež na svatbux

(Mat. 22. 4.)

Dnešní evangelium mluví o veliké hostině, jež zobrazuje
svatbu Syna božího s církví sv., zasnoubení nebe se zemí. Pán
]ežíš obětuje se církvi, své choti, jako nekonečně něžný ženich,
dávájí vše, co má, své tělo i duši, lásku, moc a věčnost, své
božství i člověčenství!
Jako sluneční paprsek světlem všecko pronikne, vše novým
životem naplní, vše oživí a občerství, tak Kristus církev svou
osvítí leskem své pravdy, oživí a občerství životem své lásky
a milosti.
S úžasem musí hleděti každý na církev sv., choť Ježíšova,
žasnouti nad zázračným rozšířením jejím, ač proti ní spojil se
celý svět a celé peklo, obdivovati se musí každý, kdo se vážně
zamyslí, hloubce a kráse jejího učení a bohoslužby; věčná iejí
svěžest při pomíjejícnostia zániku všeho pozemského naplniti
musí každého úžasem, a pramenem všech těchto slavností jest
tajuplná svatební hostina eucharistická v nejsvět. Svátosti oltářní.
Avšak není církev samotnou, již pozval ženich nebeský, ale po
zváno jest nesčetné množství hostí ze všecn končin světa všech
časů, vznešených i nejprostších, bohatých i nejchudších, a všichni
tu nalézají světla, síly, pokoje a života.
I my jsme pozváni, pojďtež na svatbu, volá k nám nebeský
hostitel. Nuže, přibližme se, dokud den jest, dokud nám Bůh po
přává života, a nalezneme
1. světla. Celý šírý svět se svými záhadami tajemnými a svou
budoucností jest nám zastřen; zastřeno i naše srdce, celý náš
život; zastřena všecka budoucnost a celá věčnost Všudy tápeme
ve tmách a mlze, af. hledímě na svět Veliký Čl malý ve svém srdci,
ať pozorujeme přítomnost či budoucnost. Chudoba i bohatství,
radost i bolest, život i smrt mají své záhady. Snadno se řekne
na světě chudobě: trp; bohatství: užívej,- radosti: neptej se po
tom, co přijde, ani, co radost sama chce; bolesti: čekej, snášej
vytrvale, — ale čeho těmi slovy bylo dosaženo? Zivot i smrt zů
stávají záhadnými, vědy a umění, láska i touha klepou stále na
bránu duše a touží po světle. Přibliž se jen bez bázně, duše
ubohá, ke světélku věčné lampy před oltářem. Zde nalezneš
světla pro všecky záhady dějin lidstva, 0 počátku a příčině věč
ného boje mezi pýchou lidskou a božskou pokorou, o vznešeném
cíli všeho tvorstva, o velikosti boží a účasti člověka na slávě boží
a blaženosti, o své důstojnosti a svém cíli, a světlo bude tě pro-.
vázeti po všech cestách celého života. Jak vysoko stOjí malé školní
dítko křesťanské nad největšim mudrcem a ,učencem pohanským
aneb nevěrcem, kterým zůstává Bůh skrytým. a všecka tajemství
sv. víry zastřena. »Bral jsem na radu ňlosofy,< praví Rousseau,
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:pročetl jsem knihy jejich, zkoumal jejich různá mínění, a shledal,
že všichni jsou nad pomyšlení domýšliví. drzí ve svých řečech
a tvrzeních; troštují se sice, že všecko vědí, ale nedokazují ni
čeho; tropí si jen žerty jedni z druhých. Při tom ničíce vše, čeho
si lidé váži, berou nešťastným poslední útěchu v soužení, mocným
a bohatým jedinou uzdu vášní, rvou ze srdcí výčitky zlého jednání
i výčitky ctnosti, a přece se chvástají, že jsou dobrodinci lidstva.:
(Emil, 4.)
»Pyšný rozum lidský, praví francouzský učenec Cousin, popřel
sice už kde jakou pravdu, ale nevyřkl a neobhájil dosud ani je
diné. Všecka prava filosofie není vlastně nic jiného ve svém zá
rodku než tajemství křesťanská.: A jiný učenec francouzský, Leroux,
praví: »Filosofové až do dneška nevykonali nic jiného než že
naseli pochybování a nevěru, semeno hluché a jed. Jak vysoko
stojí nade všemi výzkumy moderních učenců nauka křesťanská!
Proto už pohanský mudřec, Plato, tvrdil: »jedině Bůh může nás
osvítíti. Až nám Bůh zjeví své pravdy, pak půjdeme cestou bez
pečnou i pak můžeme vésti život šťastný jako na bezpečné lo
dičce, jež pluje jistě po vlnách ji obklopujících.: (Alcib. Z,)
Pán Ježíš na oltáři svým učením osvěcuje všecky záhady,
vysvětluje všecka tajemství, takže bezpečně kráčeti můžeme po
cestách tohoto života. >]á jsem světlo světa, volá k nám, kdo jde
za mnou, nechodí v temnotách.:
_
2. Přistup jen s důvěrou k oltáři. a nalezneš sílu. Ie ii silný
dub často zmítán bouří, nebude před ní uchráněna ani slabá
třtina.
Očima a ušima, zrakem a sluchem proniká potměšilý a li
chotící svět do duše člověka, slídí po jeho slabosti, svádí a na
šeptává, aby zaslepil a uchvátil. Nabízí jednomu peníze za hřích,
jiného chce násilím donutiti, jiného úlisností a úskokem.
A v srdci člověka samém jaké to vření převrácených a ne
zřízených žádostí. Člověk přirozenými pouze silami bez zásad
a pomoci sv. náboženství, bez milosti boží jest příliš sláb a stává
se brzy hříčkou ďábla. Přístup k oltáři, drahý křestane, zde na
lezneš chleba silných. _
]si-li ještě sláb od nemoci, sestup do rybníka Betsaidy, který
nejen uzdraví, ale i posilní. Svět ti nemůže pak uškoditi, budeš li
požívati z hostiny nebeské chleba silných, nejsvětějšího těla Páně.
Bude-li Bůh s tebou, co se ti může státi?
S'lni jsme s ním, jehož síla také naší silou jest; silni jsme
v něm, jenž v nás zůstává. Nebudeme se více báti porušení
a úkladů nepřátel duše; srdci nemůže nikdo ublížiti, dokud se
posiluje u stolu Páně. Srdce naše bude klidné na srdci Ježíšově,
vůle boží bude vůlí naší. kříž Kristův naším křížem, jeho blaže
nost naší blaženosti. »Pojdte ke mně všichni, volá k nám Pán
]ežíš na oltáři, kdo pracujete a obtíženi jste. já vás občerstvím . . .c
3. Přístup k oltáři a nalezneš pokoje. Zeptej se cestujícího či
obchodníka na moři, dělníka při práci, venkovana na poli, ne
věsty, jež se chce provdati, jinocha či starce, čeho hledají na
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svých cestách a ve svých námahách, a oni odpovědí: přejeme si
pokoje. Za tuto holubiči se zelenou ratolestí nad záplavou světa
dal by člověk všecko. Zeptej se pak těch, kteří jedí chleba světa,
mnoholi pokoje nalezli, obchodníka, vojína, jinocha či starce,
vše přešlo jako stín a jako sen. Peníze dělají starosti, touha po
slávě a chvále lidské jest nevyčerpatelna. svěžest mládí hyne brzy,
láska a věrnost klamou a bolestně zraňují srdce.
Chceš nalézti pokoje? Nepřikládej srdce ku věcem toho světa,
přístup k oltáři a zde nalezneš pokoj a štěstí pravé.
»Pokoj svůj dávám vám, ne pokoj, jaký svět dává,< volá Pán
]ežíš. Svět a-lidé nemohou upokojiti srdce naše; to je stvořeno
pro Bohaa jedině Bůh může duši naplniti pokojem. Sv. Augustin
poznal na sobě, že svět nemá a nemůže dáti, čeho u něho hle
dal; po trpké' zkušenosti a trpkém zklamání vyznal konečně: »Pro
sebe jsi nás stvořil, ó Bože, a duše naše nemá odpočinutí, dokud
nespočine v toběc. Kdo nosí Boha, ]ežíše ve svém srdci, nalezl
také pravého pokoje a bude volati se sv. Pavlem: »Nic mne ne
odloučí více od lásky, která jest v Kristu ]ežíši, Pánu našemu.
4. Přístup k oltáři a nalezneš život, Už malé dítě chce žíti
a stále žíti; bolestně hledí člověk, jak léta ubíhají a stařec stra
chuje se, že život blíží se ku konci. Zíti za každou cenu je touhou
duše lidské a hrozí se nad pošetilostí lidí, kteří si život zkracují.
Na smrt nemyslí ani těžce nemocný, stále se drží nitky života.
A smrt přece jest v nás, ba život celý jest ustavičně umírání. Co
jest hřbitovů po celém světě a ty chceš věčně žítiř Zivot musíme
hledati u toho, kdo je pánem života, který řekl, že sám jest ži
votem a život věčný dáti může.
Přístup k oltáři; v Pánu Ježíši jest všechen život, život pravdy,
život lásky, život svatosti; v něm nalezneš život věčný pro tělo
i pro duši. Kristus jest pramenem vody živé, kdo pije z něho,
nebude žlzniti na věky. Kristus jest chlebem života, kdo ho po.
žívá, neumře na věky. >Kdo jí mé tělo, má život věčný., volá
k nám stále božský Spasitel na oltáři.
V tom záleží pravá hostina, svatba nebeského ženicha sduší
lidskou. Přistupujme častěji k oltáři, ale nezapomínejme, že i tu
nalezl mnohý místo světla — temno žaláře, místo síly okovy,
místo pokoje trápení, místo života smrt věčnou. Nedostavil se totiž
v rouše svatebním. Není třeba šatu nádherného, není třeba ozdob
a šperků, ale čistoty srdce, zlata lásky. Kdo s čistým srdcem
přiblíží se ke stolu Páně, a srdce ozdobeno zlatem upřímné lásky,
nalezne tu světla, síly, pokoje a života pravého pro čas a pro
celou věčnost.

V. Str/z.
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Neděle dvacátá po sv. Duchu.
Kristus — pomocník náš.
»Řekl ]ežíš: Syn tvůj živ jest.:
(jan 46, 53.)

Královský úředník přichází dle dnešního sv. evangelia k Pánu
Ježíši. Byl to vážený muž, zastával důležitý úřad, měl asi značné
jmění, —- ale přes to měl veliký zármutek. Jeho syn ležel ne
mocen v Kafarnaum, počínal již umírati. Nevýslovná byla jeho
soustrast s trpícím synem, nevýslovná byla jeho bolest, když viděl
syna v nejlepším mladém věku umírati. Tak nám příběh našeho
evangelia potvrzuje pravdu, že všichni lidé musí t_rpěti. Imy po—
citujeme tuto pravdu všichni na sobě samých, zvláště za dnešních
strastných dob válečných.. A poněvadž nás utrpení tak velice
bolí, poněvadž pak všichni šťastni býti chceme, jest zajisté otázka
velmi důležitá, kde ve svém utrpení pomoc hledati máme. V pře
mnohých případech sami sobě pomoci nemůžeme; v přemnohých
případech nemohou nebo nechtějí nám jiní lidé pomoci , kde tedy
máme pomoc hledatiř I na tuto otázku dává nám žádanou od
pověd dnešní evangelium. Uředník sám si nemohl pomoci; také
žádný jiný člověk nemohl mu pomoci, nebot asi lékaři zkoušeli
na jeho synu své umění, ale marně. Kde hledal pomoc? el
k Pánu ježíši, zde hledal a nalezl pomoc. I řekl mu ježíš: Syn
tvůj živ jest. A uzdraven byl syn v tutéž hodinu. Hledejme proto
i my ve svých trapných hodinách a starostech pomoc u Krista
Pána. Abych vás k důvěře v ]ežíše Krista zvláště v těchto vá
lečných dnech povzbudil, chci vám dnes ukázati, jak jest Kristus
pomocník náš zvláště v časných našich potřebách.

Pojednání.
jest zbytečno vám dokazovati, že je na světě křížů a útrap
dosti. Víme to všichni z vlastní zkušenosti. Všichni jsme již za
kusili mnohý zármutek, mnohou bolest, mnohé utrpení. Nikdy,
dokud lidé na světě žíti budou, nepřestane kříž a utrpení. Byť
byli lidé sebe chytřejší, byt udělali nejpodivuhodnější vynálezy,
byt prozkoumali sebe více neznámých nám ještě věcí, nikdy se
jim nepodaří odstraniti ze světa neštěstí, vždy a všude, úplně.
To nahlíží každý rozumný člověk.
Ale přece je někdo, u něhož pomoc nalezneme ve všech
svízelích, ten spomocník náš je ]ežíš Kristus, Spasitel náš. A úplně
správně utíkáme se k němu ve všech potřebách našich, nebot
nám skutečně pomoci může.
I. Může nám pomoci, nebot víra naše a dějiny dosvědčují,
že jest neobmezeným pánem celé přírody.
1. Naše víra nám praví, že vše stvořil. »Vše skrze něho uči
něno jest, a bez něho nic není učiněno, co učiněno jest.: (jan ], 3.)
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A dále nám víra praví, že také všechno zachovává. Apoštol ná
rodů (Žid. 1, 3) o něm svědčí: »Nese všechny věci slovem svým.:
Dle těchto pravd naší víry jest Pán ježíš všemohoucí Pán pří
rody, a může nám proto jistě pomoci, když nám schází některé
dobro přírody, když máme nějakou časnou potřebu.
2. Ale i dějiny nám ukazují, že jest Pán ježíš neobmezcným
pánem přírody. Dějiny evangelické nám praví, že proměnil jedině
vůlí svou vodu ve víno, že rozmnožil chleby tak, že se jimi
nesčíslný zástup nasytil, že nohou po moři kráčel, jako na pevnině,
že vítr a bouře ho poslouchaly, že těžké, nebezpečné nemoci i do
vzdálenosti podivuhodné uzdravoval, že jediným slovem: »Vstaňc
smrt a hrob přemohl; a i když trpěl a umřel, celá příroda truchlila,
že Pán její umírá.
Víra a dějiny přesvědčují nás tedy, že jest ježíš Kristus ne
obmezený Pán přírody, a proto může nám pomoci v našich
časných potřebách. Byť bylo zlo, které nás tlačí, sebe větší, jest
přece moc Spasitele našeho ještě větší; a když ve svých strastech
nenalézáme východiště, buďme přesvědčeni. že móudrosti jeho se
podaří východiště nalézti; neboť on jest Pán přírody, on může
z nás přirozená zla a strasti sejmouti.
II. Ale nejen může, ale chce také nám Pán ]ežíš pomoci.
1. Že nám pomoci chce, to nám zaručují jeho zaslíbení. To
nám zaručuje jeho tak často a tak slavnostně daný slib, že všechno
obdržíme, oč ve jménu jeho prositi budeme. »Začkoli budete
prositi Otce ve jménu mém, to učinímx (jan 14, 13) Začkoli
prositi budete, praví Pán, tedy bez výjimky, bez obmezení. Tedy
jeho ochotnost pomoci nám vztahuje se i na naše časné potřeby.
Slibuje, že učiní, oč prositi budeme; předpokládá ovšem, že
prosba taková srovnává se s vůlí boží, a proto také odepření
prosby nějaké jest vyplněním prosby, ovšem jiným směrem, jak
sv. Augustin poznamenává: Očkoli prosíme, co by našemu spa
sení škodlivé bylo, neprosíme ve jménu Ježíšově. A on Spasitelem
naším zůstává, i když činí, oč prosíme, i když to nečiní. Nebo
zná lékař, oč nemocný proti svému zdraví žádá, a proto nečiní
dle vůle, nýbrž dle zdraví.
Podobné všeobecné zaslíbení“ pomáhati nám dal slovy, ply
noucími z jeho láskyplného Srdce: »Pojďte ke mně všichni, kteří
pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím.a (Mat. 11, 29)
Nedělá rozdílu mezi těmi, kteří obtíženi jsou, které chce občer
stviti, zve k sobě všechny, kteří obtíženi jsou. Žádného nevyjímá,
všechny zahrnuje, kteří jakýmkoli spůsobem sklíčeni, mdlí a obtí
ženi jsou. A kdo by jím nebyl? Kdo by občerstvení, pomoci
nepotřeboval? Kdo by v trudech svých nespěchal k tomu, jenž
jedině jej občerstviti může? Pán volá: Pojdtež! aby se nikdo
neostýchal, nikdo se nebál, nikdo se pro jeho velebnost nechvěl.
>Proč všichni se trudíme, leč proto, poněvadž jsme lidé smrtelní,
křehcí, mdlí, poněvadž hlíněné nádoby nosíme, jež sebe vespolek
sužujířc (Sv. Aug.) Proč to dí, leč jedině bychom se netrudiliř
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A za jakou odplatou volá nás? To jest odplata, když dí: A já
vás občerstvím, t. j. ukojím, upokojím, oblažím vás.
2. Jakou důvěru musí v nás buditi toto zaslíbení Páně, když
dále uvážíme, že skutky jeho s těmito zaslíbeními souhlasí. Vždy
byl srdečně dojat, kdekoli viděl lidskou bídu, vždy pomáhal, kde
pomoc jeho byla žádoucí. Tak měl soustrast s lidem na poušti,
když tak dlouho bez pokrmu u něho vytrval. »Lítost mám nad
zástupemc (Mar. 8. 2.) pravil, a skutkem svou soustrast dokázal,
an hladovící lid zázrakem nasytil.
Jindy dokazoval soustrast svou slzami při pohledu na lidskou
bídu, tak když viděl po smrti Lazarově sestru jeho Marii a lid
plakati. A soustrast opět dokázal skutkem, vzkřísil Lazara opět
k životu.
Všude vidíme, jak účinně pomáhal, jak to kníže apoštolské
krátce vyjadřuje slovy: »Chodil dobře číně.: (Skutky ap. 10, 38.)
Jako slunko jde oblohou nebeskou a všudy paprsky rozesílá, tak
Kristus světem chodil všude blahočině. Je prostý to, ale neko
nečně vznešený a blaživý výraz: chodil dobře číně.
ečené zajisté dostačí, bychom jasně poznali: Kristus chce
nám pomoci v našich časných potřebách. Slíbil to, a on jest
pravda, svými skutky také nám svou ochotu pomáhati dokázal.
Mějme proto důvěru k pomocníku našemu, Ježíši Kristu, ve všech
časných potřebách, neboť může a chce nám pomoci. Utíkejme
se k němu, když pozemské utrpení nás tlačí, a modleme se, jak
se on modlil: »Otče, možno-li, odejmi tento kalich ode mne !:
Ale nezapomeňme připojiti, co připojil on: »Ale ne má, nýbrž
tvá vůle se staňlc Neboť zajisté může a chce nám pomoci Kristus,
ale leckdy je nám utrpení prospěšné, a Kristus by nás jenom,
trestal, kdyby nám lepší vzal a horší nám nechal. Proto se modleme'
Ne má, nýbrž tvá vůle se staňl
III. Přichází však pomoc vždycky hned? Zde se nám otvírá
nový významný pohled, pro který dnešní evangelium naši po—
zornost vyžaduje. Utedník v Kafarnaum pohlíží Pánu Ježíši do
obličeje, a vidíme na něm, s jakou dychtivostí čeká, jakou od
pověď mu Pán dá.
Řekl k němu Ježíš: Neuzříte-li divů a zázraků, neuvěříte. To
nezní jako splnění prosby, to zní jako důtka, a at tomu rozu
míme, jak chceme, otálí s pomocí. Toto otálení nepozorujeme
jedině v tomto případě. Vzpomeňte si na ženu kananejskou, kterou
z počátku odbývá slovy: >Nejsem poslán, než ke ztraceným
ovcem domu israelského.: A když ještě o pomoc _nrosí, praví:
»Není dobré vzíti chléb synům a vrci jej psíkům,oZena pak od—
větila: >Tak iest, Pane! Ale i štěňátka prosí o drobty, kteréž
padají se stolů pánů jejich.: Teprve tu Pán Ježíš pomahá a praví:
»Zeno, veliká jest víra tvál Staniž se tobě, jak chceš.< Vzpo
meňte si také na prosbu sester Lazarových: »Pane, ten, kteréhož
miluješ, nemocen jestn Pán odpovídá: »Nemoc ta není k smrtic
a tři dni otálí a přichází teprva, když již je Lazar v hrobě.
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I

Tak Pán ]ežíš leckdy otálí s pomocí a proč? Aby víru pro
sících zkoušel a očistil ode všech předsudků a aby požehnání
víry přede vším lidem ukázal. Zdaž síla boží nemůže působiti i do
vzdálenosti? Musím jíti až k lůžku tvého nemocného syna? To
asi obsahují slova: >Neuzříte-li divů a zázraků, neuvěříte.: Atato
důtka neplatila jedině úředníku, nýbrž celému lidu; nebot židé
nejen stále divy a zázraky požadovali, nýbrž trouíali si i způsob
jejich určovatj, měli-li býti přesvědčeni. Proto otálí Pán ]ežíš
s pomocí.
1 při našich prosbách otálí leckdy Pán ježíš s pomocí, již
třetí rok modlíme se za svou vlast a ještě není osvobozena od
nepřátel; jak netrpělivě očekáváme, jak vše skončí; jak úzko
stlivě čekáme na pomoc, a nechce se ukázati; jak toužebně
v tmavé noci pohlížíme po hvězdě, která má světlo v temnotu
naši přinésti!
'
Smí-li nám to důvěru bráti, když víme: Pán ježíš otálí 5 po
mocí, ale otálí právem, otáli moudře, otálí láskyplně?
Smíme-liž malomyslněti, když víme: Zkoušky je nám třeba,
zkouška nás očišťuje, zkouška vede ke spasení? Smímě—ližmalo
myslněti, když víme: Cesty Páně jsou podivuhodné, ale vedou
nádherně vzhůru. Když lehkomyslnost naše potřebuje hlubokého
otřesení, víra naše trvanlivého vzkříšení, naše odvrácení od Boha
spasitelného trestu vyžaduje, má Pán ježíš nám přispěti ku po
moci při prvním volání? Neupadli bychom brzy v starou lehko
myslnost, v starou malou víru, v staré odvrácení_od Boha? Každé
utrpení jest křest ohněm, dí sv. Zlatoúst, a tím více potřebujeme
křtu ohněm, čím více jsme ve hříchy upadli. Proto i když Pán
ježíš otálí se svou pomocí, se splněním našich přání, i to otálení
je pomoc, a často nejpotřebnější a nejlepší pomoc, a nemá nás
to k malomyslnosti sváděti, kdyžtě jsme přesvědčeni, že těm,
kteří Boha milují, vše přispívá k dobrému, i tehdy, když se mezi
naši nouzi a pomoc ježíšovu smrt vplíží. Neboť i smrt přináší
pomoc a to nejjistější pomoc těm, kteří v Pánu zesnulí; a když
nepřichází, přijde Pán ježíš jistě, a vyslyší nás a pomůže nám.
Proto je pravdivé přísloví: Když je nouze nejvyšší, je pomoc boží
nejbližší. A čím déle Pán Ježíš s pomocí otálí, tím podivu
hodněji pomáhá.
Často užívá při pomoci zcela nepatrných prostředků, aby
jméno své oslavil. Chudá vdova měla zaplatiti ještě jednou velký
dluh, který její zesnulý muž již zapravil. Marně hledala starý
kalendář, kde manžel její všechny zapravené dluhy zanášel
a kvitance schovával. ]iž den na to mělo býti u soudu řízení.
ještě na večer v červenci modlila se s dětmi o pomoc. Viz, tu
přiletěla lesklá svatojanská muška oknem a zaletěla za skříni.
Nejmladší dítě chtělo vší mocí mušku viděti. Matka — aby měla
pokoj — odstrčila skříň trochu stranou a viz, dlouho' hledaný
kalendář spadl na zem. Bůh se často oslavuje nízkými a slabými
tvory. Ukazuje tím, že mu nepřipadá za těžko pomoci nám v nej
větší nouzi. Proto nikdy se nevzdávejme naděje, ani tehdy, když
o
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se nám zdá, že již je všechno ztraceno. Proto můžeme v každé
nouzi míti plnou důvěru v Boha a nepřestávejme k němu se

modliti; nebot
IV. ve víře dojdeme jistě pomoci Pána ježíše.
Úředník královský přes otálení Páně neztrácel mysli, proto
ještě jednou prosil: »Pane, sestup dříve, nežli umře syn můj.:
Pozorujte, jakou důvěrou naplněna jsou slova ta. Nepraví mnoho,
nevypravuje mu dlouho, jak nemoc povstala, jaký průběh měla;
nikoli: S e stu p, to postačí; přítomnost tvá ho uzdraví. Z takové

víry se Pán ]ežíš raduje, proto se má věřící ještě výše povznésti
a očistiti; má zakusiti, že není ani přítomnosti Pána Ježíše zapo
třebí, že postačí vůle Páně. »jdi, syn tvůj živ jest.< Toto slovo,
pronesené vlídně, ale slovo to moci, síly. toto slovo boží vše
mohoucnosti dává otci útěchu na cestu. Radostné spěchá k do
movu a nalezá syna uzdraveného v touž hodinu, i uvěřil on a dům
jeho všecken.
Věřme, a nalezneme pomoc u Pána Ježíše v každé potřebě;
i když nepřijde vždy zevně, jak si svět přeje, ukáže se v nás
síle, které potřebujeme, v trpělivosti, která nás nezahanbí,
v naději, která nám pomabá k věčnému životu. Proč voláme
pomoc? Poněvadž nouzu trpíme v mnohých věcech, kdežto jinl
nadbytku hýří. Věřme, a víme, že jsme majetek boží, že v Bohu
ctce máme a ten Otec nám nedá zahynouti, a ta vědomost nás
obohacuje v chudobě, posiluje ve slabosti a naději nás naplňuje
v každé nouzi. Proč voláme o pomoc? Protože postrádáme cti,
po níž toužíme, váženosti. které jiní požívají. Věřme, pak víme,
že jest jen jedna čest, a to je ctnost, a jediná hanba, t j. hřích,
a tu čest můžeme všichni míti, té hanbě můžeme všichni unik
nouti. Proč voláme o pomoc? Poněvadž nás očekávání sklamalo,
sladká naděje zašla protože nemoc nás tíží. Věřme, a víme:
Kdo s Kristem trpí, bude s ním oslaven. Proč voláme o pomoc?
Protože smrt odlučuje, co láska spojila, protože se hrozný hrob
před námi otevřel. Věřme, a potom máme domov, vlast, a v té
se opět shledáme a blaženost naše bude bez konce.
Ano, ve víře v ježíše Krista jest pomoc pro každou potřebu.
A aby nám tato pomoc nikdy nescházeía, prosme Boha o víru,
která i bez divů a zázraků ví, že v Kristu nalezneme ochranu,
životní naše štěstí, naše důstojnost křesťanská, naše věčné spasení
vyžadují také víry. A poněvadž nic tak naši víru neočišťuje a ne
posnluje, jako když Pán ]ežíš s pomocí otálí, proto vytrvejme
trpělivě ve zkoušce a neustávejme prositi: Pane, sestup, Pane,
pomozl A aby nám nikdy tato síla nescházela, jděme k Pánu
ježíši. pozorujme jeho 5 utky, jak .má soustrast se vší lidskou
bídou, pozorujme jeho zaslíbení, která nás sladkou útěchou na
plňují. A pravím vám: Osvědčí se v životě našem, každý den
budeme pocitovati jeho pomoc a tak se přesvědčíme: Ježíš Kristus
jest jediný pomocník náš v každé potřebě. Amen.
<OW<DD

Jan Na). Jas. Holý.
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Neděle dvacátá po sv. Duchu;
Dnove' naši jsou zlí.
»Brath', viztež„ kterak byste opatrně
chodili, neboť dnové zlí jsouc.
Efes. 5 15.).

Dnešní epištolu k Efesským psal sv. Pavel z Říma, kde byl
uvězněn. Na své druhé cestě apoštolské přišel Pavel poprvé do
Efesu, kde založil církev, vraceje se z Korintu do Jerusalema. Na
Své třetí cestě opět přišel do Efesu 3 zdržel se tu celá tři léta.
Efes .bylo hlavní město Malé Asie, všechen obchod soustřeďoval
se zde, pohané měli tu chrám Dany, jeden ze sedmi divů světa.
Když se vrátil do Jerusajema, byl zde od nepřátel zajat a že se
k císaři odvolal, byl do Ríma odeslán. Zde se dověděl, že v Asii
nepřátelé kříže rozhánějí věřící bludným učením a Efesští že pevně
trvají ve své víře křesťanské, napsal jim list, kde jim dává mnohá
poučeníanapomenutí, aby věrně setrvali v obcování křesťanském.
A epištola dnešní jest částí tohoto listu. »Bratří, věztež, kterak
byste opatrně chodili, ne jako nemoudří, ale jako moudří, vy
kupujíce čas, nebo dnové zlí jsouc. Byli tehdy zlí dnové pro kře
sťany. Celý svět byl pohanským, nalezal se v bludech a národ
židovský, roztroušený po světě mezi pohany, podněcoval pohany,
aby nepřijímali učení křesťanského a pronásledoval jeho hlasatele.
Lidé žili v bludech, pověře a prostopášnosti, což bylo velikým
nebezpečenstvím pro novou církev křesťanskou. Bylo třeba upo
zorniti křesťany na nebezpečía napomenouti, aby ve víře setrvali
a dle ní také žili, aby příkladem ukázali zkaženému světu, jak
sladké jest jho Kristovo, jakou útěchu přináší učení křesťanské,
jak břímě, jež Kristus ukládá věřícím. jest lehké. Dnové naši.
jsou zlí i nyní v ohledu náboženském. Tehdy byli zaslepeni bludy
pohanství a zaujati předsudky proti křesťanství; neznali ceny jeho,
ani neokusili ovoce jeho kromě křesťanů samých. Mnohem hůře
jest nyní ve společnosti křesťanské, kde mnozí pozbyli víry a
opory mravnosti, žijí v nevěře, lhostejnosti, mravní schátralosti,
vzpouře proti Bohu a církvi Kristově. Dnové naši jsou zlí; vidíme
zlobu kolem sebe, slyšíme a divíme se, že se tak beztrestně díti
může.

Pojednání.
1. Už to, co vidíme, jest nejvýše politování hodno. Ve mě
stech a na venkově pohrdají mnozí přikázáními božími a církev
ními a drze přestupují. Žijí bez náboženství, jakoby ho nepotře
bovali. Znesvěcují neděle a svátky, protivují se vrchnosti duchovní
i světské. Dopouštějí se krádeže, podvodu, loupežíavražd,a často
zůstávají bez trestu. Za peníze prodají všecko, dobré jméno i duši
svou a při tom posmívají se poctivosti a počestnosti. Lid otročí
sedmeru tyranům, pýše, lakotě, smilstvu, závisti, nestřídmošti.
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hněvu a lenosti, a' nemá síly, aby se vymanil z ohavného oíro
ctví, ba ani toho si nepřeje. Hle, dnové naši jsou zlí.
2 Ještě horší jest, co ve světě slyšime. Skoro denně slýcháme
o nových zločinech, jež se ve světě dějí; slyšíme a čteme o soud
ních přelíčeních, proti zločinům a ohavnostem, o nichž dříve ne
bylo slechu. Stále přibývá soudců, státních návladních, policejní
stráže a bezpečnost osobní stále jest menší. Nestoudné lži, na cti
utrhání, pomluvy, nemravné a spustlé řeči a zpěvy, hrubé spílání
a urážky, rouhání, svádění ke zlému, k neposlušnosti, vzpouře,
k nesvědomitosti, to jsou věci, o nichž denně slýcháme. A co slyší
kolikráte ubohé děti doma od samých rodičů! Co slyší na ulici,
v zábavách, hospodách, při návštěvách. Vyhání se z nich bázeň
boží, svědomitost, stydlivost, počestnost a láska k bližnímu; vy
tlouká se z nich obraz boží, vychovává se z nich nástroj knížete
tohoto světa, ďábla, proti království božímu na zemí, církvi sv.
3. V pravdě dnové naši jsou zlí, neboť tolik zla se tropí a
tolik zla zůstává přece bez trestu.
Křesťanská kázeň vystěhovala se, či vlastně vyhnána byla
z rodin křesťanských. Dětem se dopřává volnosti, která je zavádí
na zcestí a ku zkáze. Mládež ponechaná v bezuzdnosti připravuje
si nešťastný život a hrozné stáří. Pracující popuzováni jsou proti
chlebodárcům a tito zase proti pracujícím od lidí, kteří z nelid
ských štvanic mají veselé živobytí: láska se vystěhovala ze spo
lečnosti křesťunské. Není poctivosti; jeden hledí ošidit druhého;
čím lépe to provede, tím se cítí spokOjenějším a chytřejším. jeden
závidí druhému, jeden druhého chce zničíti. Nikdy nebylo tolik
anonymních dopisů, v nichž jeden druhého obviňuje, očerňuje a
podezřívá.
Co jest toho všeho příčinoul Lidé se odcizili Bohu a sv.

náboženstvíasobě, všecky nectnosti starých pohanů vrátily se do
společnosti lidské, poněvadž lidé se jim nebránili a prostředků,
jež nám sv. náboženství podává,.nepoužili.
Neříkejte, drazí křesťané, že snad přeháním. Zamyslete se
jen vážně a řekněte otevřeně, co z křesťanství ještě zbylo u mno
hých tak zvaných křesťanů? Nemodlí se amodlí li se, není to mo
dlitba, ale holá slova ze strachu před trestem bož m anebo vo
lání o pomoc v neštěstí, jež bylo zaviněno. Do kostela nejdou a
přijdou-li, urážejí spíše Boha nežli uctívají. Nepostí se v ustanovené
dny postní, ba postům se posmívají. Nemilují Boha, tím méně
pak bližního. Z křesťanství mívají pouhé jméno, jež v matrice
zanešeno. Jaký jest tu rozdíl mezi takovým křesťanem a obyčej
ným pohanemř Pohan se drží náboženství pohanského. uctívá
své bohy, veřejně se k nim modlí, náboženství své hájí. A vlažný
křesťm — moderní pohan ——o náboženství nedbá, Boha uráží,
va Boha
rouhálani věřit nechce, k Bohu se nemodlí a všemu se posmívá
Proto lehčeji bude pohanům v den soudný, jak pravil Pán
]ežíš, nežli těm, kteří Boha poznali, prostředků kelsvatosti mají
po-ruce — a těmi pnhrdají a o spásu duše se nestarají.
Rádce duchovni,
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Díky Bohu, jsoui dobří křesťané mezi zlými, a jest jich také
dosti slušný počet, kteří na Boha drží, v Boha důvěřují, vše mu
zasvěcují, jemu horlivě slouží, sebe posvěcují a bližního pro Boha
a z lásky k Bohu milují; nelekají se posměchu a kritiky lidí
bohaprázdných, jdou si svou cestou za Kristem a svými povin
nostmi, a jediné zde pravé spokojenosti a štěstí nalézagí.
Abychom se proti zlobě světa uchránili, musíme dle napo
menutí sv. apoštola Opatrně choditi jako moudří vykupujíce čas,.
jak rozumní, starajice se o to, která jest vůle boží.
Ve středověku bavívali se lidé na rytířských závodech, které
byly různého druhu a při tom i zvířata provozovala různé kousky
pro obveselení obecenstva. Jednou přinesena na závodiště mísa
s vařícím medem a z ohrady vypuštěn malý medvěd. Poněvadž

med jest medvědí pochoutkou, pustil se tento do horkého ná
poje, ale jazyk si popálil. Začal žalostně naříkati a svíjcti se bo
lestí. Když bolest se umírnila, pustil se zase do sladkého nápoje
a znovu se popálil. Nový nářek a po chvíli ochutnával medovinu
zase. Učinil tak několikráte a lid měl ztoho veliké vyražení,
smál se hlasitě a tleskal neopatrnému medvědu.
Najednou vstal mezi diváky jakýsi stařec a zvolal: »Cemu
se smějete pořád, lidičky, vždyť je to váš věrný. obraz. Také vy
jste hledali ve hříchu sladkost a když jste se popálili, plakali jste
nad následky; ale za chvíli přiblížili jste se zase a ochutnávali,
'a nastal nový nářek. Hloupý, neopatrný medvěd bud' vám vý
strahou. Kdyby měl rozum, jakým se lidé těší, zajisté by to po
druhé nebyl učinil. Cíověku , dal Bůh rozum, aby byl ve všem
opatrný a nenechal se od nerozumných zvířat — zahanbovati.:
-— (Deutl. III 234)

jak často mnohý nerozumný tvor mohl by konat člověku
rozumem obdařenérnu přednášky, učiti opatrnosti, zdrženlivosti,
střídmosti a věrnosti. »Cokoli činiš, čiň moudře a pamatuj na
konec-. To bylo heslo jednoho z mudrců pohanských a mnozí
byli zachráněni tímto heslem před zklamáním. Pán ]ežíš zanechal
nám své učení, zlatá pravidla bohumilého života a svůj vlastní
příklad. Kdo se ho drží, nemůže zblouditi.
Matka jedna měla jediného syna, který právě dokončil gym
nasiální studia a připravoval se na studia právnická. Když od—
cházel na universitu do hlavního města, _bálase velice matka, aby
_ se ve velkoměstě nezkazil, Bohu a matce neodcizil. Dala mu na
cestu malou knížečku: »Následování Krista: a vyprosila na něm
slib, že ji bude nositi u sebe a denně : ní část pročítati. Ve městě
byl brzy obklopen veselými společníky. kteří jeho povahu úplně
zničili Do kostela přestal choditi a knížečka byla mu nemilým
.kárcem, až ji konečně uložil do skříně mezi nepotřebné věci.
]ednou hledal kousek papíru, aby při holení břitvu s mýdlem
otiral; nemohl nalézti, vzpomněl na knížku a vyškubal z ní jeden
list. Za týden vyškubl druhý, brzy třetí, ale pokaždé přečetl ob
sah toho listu. Jednou šel mimo kostel, kde právě byla mrtvola
vystavena a konaly se pohřební obřady. Vešel dovnitř. Slyšel
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tu, že mrtvý byl jediným synem zbožných rodičů, 181etý, že si
vyjel na koni, spadl a zůstal na místě ležeti. Hned si vzpomněl
na větu, kterou četl na vytrženém listě z modlitební knihy: Jak
jsi zpozdilý, slibuje si dlouhý život anemáš ani dne zítřejšího
ve své mocic. Zachvěl se a za chvíli ho viděli ve zpovědnici,
Setřásl se sebe člověka starého. dřívějšího a oblékl se v nového,
následovníka ]ežiše Krista. (Deutl, Exempl. II. 47.) Modlitby
matky a vážně “pravdy knihy modlitební a milost boží—vyvedly
ho z osudného scestí — a přivedly na cestu — za Kristem.
Chceš-li býti ve světě šťastným a spokOjeným, varuj se zlého
světa; pamatuj slov sv. apoštola: »l—Iodinajest, abychom již ze
sna povstali. Odvrzmež skutky temnosti a oblecme se v odění
světla. jako ve dne poctivě chodrne, ne v bodování a v opilství,
ne ve smilstvích a nestydatostech, ne ve sváru a závisti: ale
oblecte se v Pána Ježíše Krista. (Rím.13.) »Viztež, kterak byste
opatrně chodili jak moudří vykupujíce čas; nebo dnové jsou zlí.
Nebuďte neopatrni, ale rozumějící, která jest vůle boží; naplnění
Duchem sv. čiňte všecko ve jménu Pána našeho Ježíše Krista,
Bohu a Otci. Poddáni budte jedni druhým v bázni Kristově-.
(Eies. 5.) Amen.
V. Strk.

Na slavnost Všech svatých.
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

Zač si můžeme koupiti nebe?>
1. Idopsal jistý učenec kdysi známému knězi při dvoře krá
lovském, tázaje se, zdali na pravdě jest, že v hlavním městě, ve
kterém žije, jest veliká drahotař A kněz jemu odepsal: jsou zde
ovšem mnohé věci velmi drahé, nejen ty, které musejí býti zda
leka doveženy, ale i každodenní potřeby živobytí; & sice proto,
že byla letos namnoze veliká neúroda & že dělníci požadavky své
neustále beze všech ohledů na jiné lidi stupňují. Máme tu—ale
věru i mnoho věcí nadbytečných, jež ovšem jsou velmi laciné,
jako: všeho druhu lži, vymyšlené novinky na tupení počestných
lidí, zejména stavu duchovního; falšování míry i váhy; vydři
dušství s lichvařením; všeho druhu nestoudností; díla lidí nadu
tých, lakotných, závistivých, nestřídmých. Ale co se tu dá nej
laciněji koupiti, jest nebe!
Tak kněz odepsal; a měl pravdu. Pohlížíme-li dnes k nebe
sům,»připomínáme si snadno i vypravování zjevení sv. Jana, jež
jsem právě přečetl a z něhož vysvítá, že v nebi jest nesčíslný
počet světců ze všech národů i jazyků, a všeho možného pocti—
vého povolání mezi lidmi. A z toho souditi můžeme, že v pravdě
i pro všechny nás bude tam místa, budeme li se i my dle vůle
boží o to přičiňovati, abychomsi slávu nebeskou zasloužili, či
koupHL

*
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A zač koupíme si nebe?
Koupíme si je co nejlaciněji a sice:
a) Bud za kříž utrpení nebo b) za kus chleba; nebo za slzu
lítosti.
2. Nebe můžeme si tedy koupiti za kříže utrpení.
O takové není nikde a nikdy nouze. Kdybychom putova=i
od paláce královského až ku poslední chatrči v říši, zastavili se
u každé rodiny a tázali se každého člena jejího: jeden každý
otázaný, je-li upřímný, poví. že má svůj kříž. ]eden ho má s dětmi
a čeládkou; jiný se zákazníky i sousedy; někoho trápí nemoc,
úmrtí milých; jiného nedostatek práce i výdělku atd., atd. Pří
sloví krátce dí: :]eden každý ví, kde ho střevíc tlačíc;
Ze si ale utrpením nebe koupiti můžeme, o tom nás ujišťuje
sám Spasitel, an dí: »Chce-li kdo přijíti za mnou, vezmi kříž (mě
ten těžký můj, ale vezmi kříž) svůj na sebe a následuj mne!-=
A >kde jsem já (Pán), tam bude (jednou) i služebník můjlc —
K Otci nebeskému odcházím, řekl apoštolům, abych vám tam
připravil místa. Spasitel tedy žádá za podmínku ku vstoupení do
nebe, aby jeden každý snášel ten kříž svůj, kterým ho Bůh ve
své nevystihlé moudrosti obmyslil, aby tu na světě nezpyšněl a
nezahynul, s trpělivostí, oddanosti a poslušností k Bohu Otci.
jako to činil Spasitel sám s křížem svým. Kdyby jiná, snadnější
' cesta k nebi vedla, nežli cesta kříže, ten přelaskavý, předobrotivý
i nejvýš moudrý Spasitel, byl by nám ji zajisté naznačil. Ale on
blahoslaví trpící pro Boha a pro spravedlnost; a naší povinností
jest, slovy & příkladem“ jeho Se říditi.

»Ach! můj kříž jest až příliš těžkýlc běduje někdo. Avšak
věz, že i odplata v nebesích jest neskonalá a že veškeré“ utrpení
i nejbolestnější v životě tomto ani zdaleka přirovnati se nedá se
slávou, které Bůh svým věrným připravil a o jaké na světě ani
potuchy nemáme.
Či snad jsi se již pro Boha potil krví, jako Spasitelvzahradě
gethsemanské pro nás?
i snad jsi byl ubičován na celém těle,
potupen-jako on v královské důstojnosti své a ku kříži na rukou
i nohou přibitř Či byl jsi ukamenován, jako sv. Š;ěpánř Za živa
smažen, jako sv. Vavřinec? S kůže odřen, jako sv. Bartoloměj?
Zkouší-li Bůh utrpením, kárá nás za naše nedostatky a dává
příležitost, bychom si hojnějších odměn v nebi zasloužili. A kromě
toho nezkouší nikoho nad jeho síly, nýbrž dodává ku křížům vždy
i pomocné milosti své, abychom obstáti mohli.
, věru, není bezpečnější a snadnější cesty k nebi, leč cesta
kříže, kterou nám Bůh ve své nevýslovné prozřetelnosti sám na
značuje, jen když s ochotou, oddaností a láskou po ní kráčeti
volíme.
,
3. Ale i jiná cesta k nebi jest přihodná a kupní cena za ně
přelevná. Nebe můžeme koupiti i za kus chleba, totiž za milo
srdné skutky vůbec, jež prokazujeme bližnímu proto, že tak Bůh
chce a jak on chce.
'
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O tom nás poučuje sám Spasitel, když tvrdí: »Co jste uči
nili jednomu z nejmenších bratří mých, mně samému jste uči
nili:; a »kdožkoli dá nápoje číši vody studené (již) toliko ve
jménu učedníka, pravím vám zajisté, neztratí odplaty svéc (Mat.
10, 42). Proto sv. Cyprián na slova tato navazuje, dí: »Králov
ství jest jako věc obchodu. Dej bližnímu krajíc chleba, nebo
podej mu pohár vody studené z lásky k Bohu a koupíš si nebe;
dávej věci pozemské a obdržíš odměnou věci nehynoucí, nebeskěk
A kdo jest, jenž by říci mohl dle pravdy: nemohu žádného
milosrdenství prokazovati bližnímu?
Starý Tobiáš dával synu svému na odchodu do ciziny tuto
radu: »Dávej rád almužnu ze statku svého. Budeš-li míti mnoho,
dávej hojně; budeš—limíti málo i z toho rád udílej le A almužny
můžeme bližním svým dávati netoliko v potřebách jich tělesných,
kdy jsou lačni, žiznivi, nazí, opuštění; ale i v potřebách duchov
ních, když potřebuji pokárání, poučení, povzbuzení, odpuštění.
A kdyby kdo byl sám Lazarem nejbídnějším, přece není osvo
bozen od udílení almužny potřebným bližním. Vždyť jest i to
skutkem milosrdenství: >Za živé i za mrtvé k Bohu vroucně se
modlitilc
Kdo má statků pozemských a'skládá jen na děti, dobrodiní
bližnímu činiti opomíjeje, nevi často, na koho skládá! Jak mnozí
přišli do Prahy s uzlíčkemvruce, přičiňovali se usilovně, zbohatli
a zanechali dětem veliké jmění. Ale jak často plní se při takových
i pravda přísloví: >Tatíček stejskal a synáček (po případě i vnouček)
vejskallc Rodiče skládali, skládali, mamonili, na Boha zapomína
jíce a dětem svým žádného vzdělání náboženského nedali. A ty
pak snadno zapomínají na své povinnosti k rodičům již u vrat
hřbitovních! Kdo ale ukládá v ruce ubohých, ukládá na úrok
u Boha, u něhož nikdy ke ztrátě nepřijde!
A jak bude v den soudný naříkati tak mnohý: Jak snadno
mohl jsem za to, co jsem promarnil v obžerství, kouřením, di
vadly, koncerty, výlety, koupiti si nebe; a hle! mám ruce na
zásluhy prázdné! Pána svého jsem ani nenasytil, ani nenapojil,
ani neošatil, ani v nemoci nespatřil. A ajl Kletba jeho bude nyni
údělem mým!
4. Nebe můžeme si konečně koupiti za slzy lítosti. Sv. Jan
Zlatoústý tvrdí: :] veliký požár hříchů bývá uhašen slzami líto
sti.: Hříšnými jsme všichni. Ve mnohých věcech zajisté klesárne
všichni, dí sv. apoštol Jakub; ale milosrdenství boží jest nesko
nalél Kdyby hříchové vaši byli červení jako červec, hlásá prorok
Páně, pokáním zběleií jako sníh! Slzami lítosti usmířili Boha cizo—
ložník i vrah, král David, veřejná hříšnice Magdalena, věrolomný
Petr.
(5, jak snadno tedy lze si nebe koupiti! Netřeba pro ně
pachtiti se obchodem za mořem, nastavovati noci, ruce naplňovati
mozoly, jako činí ti, kdo chtějí mamonit, užívat, oslavování býti.
Spasitel zve nás k sobě, abychom koupili si nebe za trpělivé a
odevzdané snášení každodenních křížů, za milosrdenství k bliž
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nímu a za úmysl kající. >Pojdte ke mně všichni, kdož obtíženi
jste a já občerstvím vás:, volá k nám od každé zpovědnice! —
Prosme Rodičku boží. své patrony křestní a biřmovací, svého
anděla strážného i ostatní nebešťany, by se za nás přimlouvali,
bychom vůli boží poznávali i věrně plnili a jednou s nimi v ne
besích se radovali. Amen.

Na slavnost všech věrných dušičekl.
Napsal dr. Karel L. Řehák.

Přeblahoslavená Bohorodička jest i matkou věrných dušiček.
1. »Pustte mne k dítěti mémul Musím ještě jednou spatřiti
syna svéholc Takto volala v hoři nevyslovném matka Roberta
z Flanderu, kterého byl přísný soudce Štěpán z Blois (Bloá)
kázal pro velezradu uvrci do hluboké věže, podobně jako jest
v Praze známá Daliborka, kam ! němu nebylo přístupu leč s hůry,
aby tam bídně zahynul blady. »Pustte mne k dítěti mému!
neustala matka jeho u vchodu do hrobu jeho volati, až konečně
i tento přísný soudce syna jejího nad bolem jejím se ustrnul,
a nakázal, aby matku provinilce po provaze k synu jejímu dolů
spustili, aby aspoň na krátkou chvíli mohla ho tam naposled
navštíviti a se s ním potěšiti.
Hlel tolik učinila a dokázala matka pozemská. Zdaž možno
si mysliti, že by “přeblahoslavená Bohorodička mohla méně milo
vati bratry i sestry naše, kteří odsouzeni jsou k žaláři očistcovému,
když nám ji sám Spasitel jako v dědictví za matkuodevzdal, an
umíraje na kříži pronesl k ní: »Ejhle syn tvůjlc a ovšemi »ejhle
dcera tvá!<
Kterak by přeblahoslavená Bohorodička mohla naplniti po
vinnosti mateřské k dítkám svým, jež božský Syn její krví svou
vykoupil? Vždyt jesti Matkou toho, jenž říci ráčil: »Co jste
učinili jednomu z nejmenších bratří mých, mně samému jste uči
niliřc A jenž v den soudný všem svým věrným prohlásí: »Lačnil
jsem, nasytili jste mne . .. v žaláři jsem byl. a vysvobodili jste
mne Pc Kterak mohla by Bohorodička opustiti ubohých duší
v očistci za doby naší, když již v dobách minulých zasloužila si
vzývání slovy: oÚtočiště hříšníků, potěšení zarmoucených, po
mocnice křesťanů, oroduj za nás Pc
Kterak by mohla Bohorodička na duše v očistci zapomínati,
když nikdy nezapomíná v nebi na to, že Syn její dal apoštolům
svým moc, vázati i rozvazovati, hříchy odpouštěti, nebesa zavřená
'kajícníkům otvírati? Když i sám 'po své smrti tělesné k dušičkám
v očistci sešel, a odtud i povstal.
Jest tedy Matka boží, i matkou nás všech, a i zvláštní po
mocnicí i opatrovnicí duší v očistci, jež posud pro nedokonalosti
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své do říše věčné slávy vstoupiti za hodné uznány býti nemohly;
a sice proto, že jsou to:
a) duše lidské a
b) že jsou to duše ubohé.
2. jak vysokou cenu má duše lidská? Nedovedli bychom
duše lidské náležitě oceniti, kdyby Spasitel sám nebyl ceny její
udal. A kterak?
Když svedl ďábel srdce jidášovo, aby božského mistra svého
zradil: co učinil Spasitel, aby duši jidášovu ďáblu vyrval? Při
posledni večeři vrhl se jidášovi k nohoum, a umyl mu je! Jak
že? Spasitel vrhá se k nohoum Jidáše, zrádce, a v pokoře ne
vypravitelné mu je myje? Ano. A proč tak činí? aby získal
zrádcovu duši!
Když ďábel samého Spasitele pokoušel, a ukazuje mu s hory
království světa, pravil: »Toto všecko ti dám, jestliže padna přede
mnou, klaněti se mi budeš.: Spasitel nesklonil kolenou svých,
ani za celý svět, ale před jidášem kleká, aby získal jedinou duši
člověka. jak vysoko cení tedy Syn boží již jednu jedinkou duši
lidskou!
Po Pánu ježíši nikdo ale tolik ceny duše lidské nepochopil,
jako přeblahoslavená Rodička jeho! Vždyť byla toho svědkem,
co Syn její pro spásu duší trpěl. Ona užívá již té nevýslovné
blaženosti, ku které i duše v očistci povolány jsou; i přeje si co
nejvroucněji, aby milé dítky její a vykoupenci Syna jejího již co
nejdříve také jí účastnými byly. A proto vztahuje jakožto Matka
ruce své k božskému Synu svému, aby pro přebolestné utrpení
své duším v očistci muky jicl—ulehčiti i ukrátiti ráčil.
Zdaž odepře Pán Iežíš přemilované Matce své, zač bo prosí,
když k její prosbě učinil první zázrak v Káni, aby potěšil sva
debníky se veselící? A jestliže Pán ježíš, na kříži umíraje, žíznil
nejen tělesně, ale i po spáse duší, a zejména i očistcových, jak
vykládá sv. Alfons: kterak že by odepřel útěchy duším v očistci
ku prosbám své Matičky? A proto právě klade sv. Bonaventura
slova moudrého Siracha (24, 8) v ústa Bohorodičky, totiž slova:

»Hlubokost propasti pronikla jsem!

3. Přeblahoslavená Panna má. ale zvláštní soucit s dušemi
v očistci zejména proto, že ony jsou nevýslovně ubohými.
»Vyslovil-li jsem slovo nočistecc, píše sv. Vincenc Ferrerius,
proslov:l jsem tak vše nejhroznější a nejbolestnější, co se vůbec
mysliti dále Všecka bída na světě skrze oheň, vodu, bouře,
nepřátelství . .. jsou pouhými hračkami 'proti neskonalé bídě,
kterou očišťovány jsou duše v očistci od nedokonalostí svých.
Tam poznávají přejasně, že srdce lidské pro Boha jest stvořeno,
a nemůže touha jeho po blahu a štěstí upokojena býti, leč od
Boha. K Bohu a věčně blaže'hosti u něho srdce jejich mocí ne
odolatelnou jest puzeno; ale zároveň ubohé duše v očistci po
znávají, že všechna jich touha marná jest, pokud nebude za ne—
dostatky ]lChSoudci nejspravedlivějšímu zadost učiněno v hrozném
žaláři očistcovém!
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Stalo se, jak vypravují knihy královské, že když Absolon,
syn krále Davida, zabil bratra svého Amona, seznal, jak otec jeho
bude pro tento ZlOčlD jeho rozhořčen. Proto utekl ku králi do
Gessur, a pobyl u něho skoro tři-roky. Zatím přičinili se přátelé
Absolonovi, aby rozhněvaného otce jeho mu. udobřili. Konečně
David prohlásil: Dovoluji sice, aby se Absolon do domu mého
vrátil; avšak ať se neopováží, přijíti mi na oči ! Absolon se tedy
vrátil do domu otcovského. Když však ani po dvou letech otci
svému na oči nesměl, zmítán byl bolestí vždy větší, až si i voje
vůdci loabovi stěžoval: >Proč jsem přišel z Gessurř Lépe mi bylo
tam býti.: Prosím, at uzřím tvář královu; pakli ale pamětliv iest
(posud) na nepravost mou, nechť mne zabije !. (II. Král. 14, 32).
Děj tento živě nám staví na mysl muky duší v očistci z toho,
že nemohou patřiti Bohu tváří v tvář!
Matka boží ale podobné muky zakusila, když dvanáctiletého
]ežíška do třetího dne hledala; když po tři dny v hrobě odpo-,
číval; a pak po svém slavném nanebevstoupení ji ještě po patnáct
roků apoštolům svým ku posilování i poučování zanechal, a ona
tedy v přemilostnou tvář božského Syna svého pohlížeti nemohla.
'Kterak by neměla soucitu míti s dušičkami v očistci, od patření
na Boha vyloučenými?
4. Maria Panna ale netoliko že zkusivši sama, kterak bolno
žíti bez pohlížení na Boha, má nejvyšší soustrast s dušemi v očistci,
jež nemohou posud Bohu hleděti v přemilostnou. otcovskou tvář
jeho, ale i na světě mezi námi přímluvami svými u Boha o to
usiluje, abychom již zde na světě dokonale žili, a pak do očistce
ani vstoupiti nemuseli. Z její vůle zřízeno i bratrstvo karmeli
tanské, jež má od ní slavné zaslíbení, že žádný člen tohoto
bratrstva, na zvláštní její uctívání založeného, kdyby přece musel
do očistce, nepobude tam déle, nežli do budoucí soboty, due to
úctě její zvláště zasvěceného.
My nejlépe učiníme, když budeme Bohorodičku v lásce
k ubohým dušičkám v očistci věrně následovati, a tak si pomoc
její zabezpečíme, abychom Bohu libě žili na světě, a po smrti
ohněm očistcovým vůbec očištovati se nemuseli; a museli-li bychom
přece, abychom z toho hrozného žaláře aspoň co nejdříve ku
patření na Boha povoláni byli.
Rádi tedy uctívejme Bohorodičku modlitbami a písněmi,
a zejména spořádaným životem křesťanským. A taktéž na hroby
svých zemřelých ne tak vadnoucí květiny a věnce, ale spíše oběti
mše sv. a modlitby skládejme; Přímluvy pak Bohorodičky při
spějí i zemřelým, a i nám samým v den odchodu ze života
tohoto. Amen.
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Neděle dvacátá první po sv. Duchu.
Vysoká škola.
>Zdaliž neměl jsi i ty se smilovati nad
spoluslužebnikem svým Pc (Mat. 18, 33.)

Paní sousedka je prý pobožná paní. Právě přichází v sobotu
odpoledne od sv. zpovědi. Tu jí přichází do cesty sousedka,
se kterou se nedávno pro maličkost znepřátelily. Chtěla se s ní
smířiti i myslela, že je nejvhodnější okamžik k tomu doba po
sv. zpovědi. jde k ní, chce začíti hovor, ale sousedka se na ni
nepodívá a jde kolem ni beze slova.
Nemá tento příběh podobnost s nemilosrdným služebníkem
v dnešním evangeliu? Právě ta paní prosila v kostele Boha za
odpuštění — a nyní se ukazuje tak nesmiřitelná pro maličkost.
Ať.se modlí a zpovídá, dokud se nenaučí odpouštěti, není řádnou
křesťankou.
'
Mám ti jedním slovem říci, po čem pravého křesťana po

znáš? Sám Kristus ti to praví: »Po tom všichni poznají. že jste
moji učedníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.. Co tedy
člověka činí řádným křesťanem, jest bratrská láska, láska ke kaž
dému člověku, i když byl od něho uražen, ikdyž jest tvým ne
přítelem. Modlitba, půst, almužna jsou dobré skutky, ale vše to
ti nepomůže, když nemáš lásky vše snášející a vše odpouštějící.
Nyní pochopíš, proč ti Bůh nepřátely posílá. jsou ti po
třební, abys nezůstal v křesťanství začátečnikem, nýbrž abys se
v něm zdokonalil a mistrem stal. Kdo chce býti lékařem, kně
zem, profesorem nebo advokátem, musí nejen obecnou školu
a gymnasium navštěvovati, ale konečně musí jíti také na vysokou
školu, na universitu. A tak se také dokonalý učedník Pána ježíše
musí vzdělati na vysoké škole protivenství a nepřátelství. Vysoká
škola jest nejtěžší škola, tak jest také nejtěžší naučiti se odpou
štěti; zlomiti vládu hněvu a záští připadá člověku za těžko, velmi
těžko, často to stojí dlouhý boj. Ale jakmile uhasl dusný plamen
nenávisti. a v srdci zahořela čisté a jasně láska k nepříteli, pak
prodělal člověk taký vysokou školu Pána Ježíše, stal se učední
kem Páně v pravém smyslu slova.
Abychom v této vysoké škole se ctí obstáli, ptejme se:
Čeho na nás láska k nepřátelům nežádá a čeho na nás žádá?

Pojednání.
I.

Především se nežádá, abychom příkoří necítili. Ovšem bolí
to, hluboko se zarývá do srdce, když se nevděku dočkáme, když
nespravedlivě se s námi zachází, když jsme podvedeni; křivě po
suzováni. Ce'é útroby se nad tím zdvihají a myšlenky na pomstu
se ozývají. Zabrániti tomu není možno, jako nemůžeme zabrániti,
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aby nebyl ocet kyselý a žluč hořká. Příkoří musí boleti, urážka
uraziti, bezpráví trápiti. Ani Kristus nebyl bez citu, nýbrž všechno
bezpráví tak hluboce pociťoval. že na kříži volal: »Bože můj,
Bože můj, proč jsi mne opustili: Bezcitnost, tupost Bůh nežádá.
Ano jest povinností hřích neSpravedlnosti nenáviděti a v ošlivosti
míti, nikdy se s ním nesmíme smířiti.
Ani není možno zapomenouti na příkoří; nebot máme pamět
a nemůžeme její přirozenost změniti. Jenom nesmíme v sobě
chovati zlou vůli mstíti se na nepříteli, spláceti mu zlé zlým
a radovati se z jeho neštěstí.
je také dovoleno chovati se k nepříteli tak, aby se mu ote
vřely oči nad bezprávím, kterého se dopustil, aby poznal ošklivost
svého jednání, velikost urážky, neboť není nadarmo v knize Ka
zatele psáno (7, 4): aLepší jest zármutek než smích, nebo skrze
smutnou tvář napraveno bývá srdce proviňujícího.<
Také může opatrnost žádati, bychom se prozatím nepříteli
vyhýbali, i po smíření, když by se bylo obávati, aby oheň znova
nepovstal.

*

Také se nežádá., bychom se vzdali svých právních nároků.
Zloděj a podvodník mají neprávem nabytý statek navrátiti, po
mluvač pomluvu odvolati, donášeč opět lásku mezi bývalými přátely
zjednati. Neděje-li se to, můžeme právo své soudně vymáhati,
vždyť i sv. Pavel odvolal se k císaři.

Také v přikázání o lásce nepřátel není obsaženo, že má
uražený nejprve ruku ke smíření podati; ovšem se také nepraví.
že ten, který urazil, má učiniti počátek, snad, poněvadž se to
samo sebou rozumí, snad také, aby se první krok velkomyslnosti

ponechal
Také se po smíření nevyžadují zvláštní známky přátelství,
jenom obyčejné známky lásky a přátelství nesmíme mu odepříti.
Nemožné, nespravedlivé věci se tedy tímto přikázáním ne
vyžadují.
II.

Čeho se vyžaduje, jest, abychom nepřátely milovali, jak Kri
stus praví: »já však pravím vám: Milujte nepřátely svélc
1. Nepřátele máme milovati v srdci. Mysliti a mluviti: »To
mu do smrti nezapomenu Bude na mne mysleti. At mně nejde
na oči: ——
tak mysliti a mluviti neprozrazuje lásku v srdci. Ne
přítel musí zase přijíti do srdce, nesmíme ho ze srdce vylučovati.
»Odpustte jeden každý bratru svému ze srdcí svých.: (Mat. 18, 35.)
Podaří se nám to s pomocí boží, když příčiny nesváru ne
budeme jenom v nepříteli, nýbrž i u sebe samých hledati: »I já
jsem vinen.c Jakmile jsme to nahlédli a toto slovo vyřkli, jest
i srdce již ke smíření naladěno.
A kdybychom vlastní vinu neodkryli, máme přece jako spra
vedlivý soudce uznávati omluvy a polehčující okolnosti: »jest
jinak člověk od srdce dobrý, již mně samému mnohé dobrodiní
_prokázal. Nechtěl mne uraziti, ale dal se vášní strhnoutí. již
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dávno toho litoval a čeká jenom na mou ochotu, aby zase vše
napravil.:
A i když ani ho omlouvati nemůžeme, máme býti přece
milosrdní. Sv. Pavel (Kor. 2. 12, 13) nás napomíná: »Oblecte se
jako vyvolení boží, svatí a milí, vsrdečné milosrdenství a dobro

tivost, pokoru, mírnost, trpělivost, snášejíce jeden druhého, aod
pouštějíce sobě vespolek, má-li kdo proti komu jakou žalobu:
jakož i Pán odpustil vám, tak i vy!
Více než bolest, kterou jsme pocítili, má nám jíti k srdci
duševní škoda nepřítele; více nežli nad svým příkořím máme
býti zarmouceni nad urážkou boží.
Tak máme nepřítele milovati, opět ho do srdce přijati, svou
spoluvinu uznati, omlouvati ho a milosrdenství mu ukázati. Jinak
bude láska naše jen zdánlivá. Dlouhý "čas může hora oheň sálající
býti v klidu, až najednou opět oheň vyvrhne a lávou vše zaplaví.
Klid její byl jen zdánlivý; uvnitř se to stále vařilo, až najednou
k výbuchu došlo. Tak jest také klid nesmířeného soudce jen
zdánlivý; nenadále srší jedem a žlučí. Dva nepřátelé chovali se
' k sobě, jakoby si byli odpustili. Tu se halézal jeden z nich na
smrtelné posteli. Prosil druhého o návštěvu a ještě jednou 0 od
puštění. »Ušetři si to. Jenom Strach před smrtí nutí tě prositi
o odpuštění, jinak bys to neučinil,: pravil. »Nuže věž,: odpověděl
umírající, »že jsem ani já ti neodpustil.: Domluvíl a zemřel. Slunce
zapadlo nad jejich hněvem. Od srdce musíme odpouštěti.
'
A když nepřítele od srdce milujeme, budeme se za něho také
modliti, jak Spasitel praví: »Modlete se za ty, kteří vám proti
venství činílc
Sv. Štěpán modlil se za ty_. kteří ho kamenovali.

»Neštěstí

svých protivníků působilo sv. Stěpánu/více bolesti než všechno
utrpení, které od nich zakusilc (Sv. Fulgent.) I sv. ap. Jakub,
b_iskup jerusalemský, když byl z cimbuří chrámu svržen, ještě se
modlil se zlámanýma nohama za své vrahy. Oba tak činili dle
příkladu svého mistra.
2. Je-li srdce upokojené, budou i ústa pokojná; nebot jako
se oheň teplem a koření vůní prozrazuje, tak se srdce prozrazuje
řečí. ím je srdce naplněno, o tom ústa mluví.
Ale kdo má počíti mluvitiř Snáze to bude uraženému. Ale
ať kdokoli první ruku ke smíření podá, vítězí nad druhým šle
chetností a velkomyslností, shromažďuje žhavéuhlí na hlavu jeho,
neboť zlé splácí dobrým.
Kdy se má začítiř »Slunce nezapadej nad hněvem vaším;
napomíná nás apoštol (Ef. 4, 26) a Spasitel poroučí: »Přinášíš—li
dar svůj na oltář a tu se rozpomeneš, že má bratr tvůj něco
proti tobě: nechej tu daru svého před oltářem, a jdi prvé, smiř
se s bratrem svým, a potom přijda obětovati budeš dar svůj.<
Smíření nemáme odkládati; nebot čím déle smířlivě slovo se
odkládá, tím tížeji přichází přes rty.
Ale když nepřítel nedá se osloviti, nechce slyšetiř Ano, ito
se může přihoditi, že mu krev při tvém oslovení hrne se do
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hlavy, ale na to musíš připraven býti; ale »nedej se zlým překo
nati, nýbrž překonej zlé dobrým.: (Řím. 12. 21_) Přemáhej do
brem zlo, trpělivostí, láskou a milováním. Tak přemohl Kristus
svět, a tak i ty nepřítele přemůžeš. Nejjistěji připravíš srdce jeho,
aby dobře slovo tvé přijal, na př. když se dětí nebo služebných
jeho po jeho zdraví zeptáš, pozdrav zašleš, malou nějakou úsluž
nost mu prokážeš, především když se za něho pomodlíš.
3. Vychází—li láska k nepříteli od srdce, prozradí se nejen
smlřlivými slovy, nýbrž i dobrými skutky, jak nám Spasitel velí:
»Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.—
I nepřítel zůstává člověkem, naším blížním, i on jest krví

Páně vykoupen, iBůh chce, abychomvněm Boha milovali. Proto
mu máme čas od času důkaz podati, z něhož může uzavírati, že
se na něho nehněváme, nýbrž jen své dobrév právo žádáme.
V nouzi ijemu máme přispěti, jak apoštol (Rím. 12, 21) dí:
>Lační-li nepřítel. tvůj, nakrm jej; žízní-li, napoj jej.< Těmi slovy
zahrnují se všechna dobrodiní. A taková laskavost má dobré ná—
sledky, nebo >to číně. uhlí řeřavé shrneš na jeho hlavu.
Tím
v srdci jeho lásku vzbudíš, a on se oblomí a k tobě přivine.
Ovšem jest tato povinnost těžká, jak dí sv. Bernard: Milo—
vati nepřátele jest více věc božská než lidská a sv. Bonav.: Nejvyšší
to stupeň lásky nepřátele dobrodiním k lásce přitáhnouti.
Proto nahlédneš také, že jest to vysoká škola pro učedníky
Páně. Nyní budeš na své nepřátele jinýma očima pohlížeti
a v nich dobré přátele viděti, kteří tě k dokonalosti učedníků
Páně a ke koruně lásky k bližnímu přivésti mají. Dobrý křesťan
nejde světem bez nepřátel; buď rád, že ti Bůh nepřátele posílá.
Nemohou ti se vší zlobou svou uškoditi, nýbrž máš z nich veliký
užitek, když jim odpouštíš. Máš-li nepřítele, čiň jako ctihodná
Armella, o níž se vypráví krásné slovo: )jakmile mne někdo
urazí, přijímám ho do srdce svého, má podíl na mých modlit
bách, i když jsem dříve na něho nemyslela.: Viz, to je duch
toho, který nad hlavami svých nepřátel k nebi milosrdnou mo
dlitbu vyslal: »Otče, odpust jim, neboť nevědí, co činí.. Amen.
_7an Na). 703. Holý.

Na podílku
nejléperse hodí „SLOVA PRAVDY“(Vyšehrad č. Sl.), které roz
prodává za cenu 1 hal. kus, při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
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Neděle dvacátá první po sv. Duchu.
Bůh jest sice milosrdný, ale také spravedlivý.
)A rozhněvav se Pán, dal jej katůrn,
dokudžby nezaplatil všeno dluhu.:
(Mat. 18, 34.)

Dobrotivým a milostivým byl král v dnešním evangeliu, který
svému služebníku odpustil celý dluh 10 tisíc hřiven, ale také
přísným a spravedlivým, nebot téhož služebníka, _když se stal
nehodným té milosti, vydal katům, aby ho uvrhli do žaláře, dokud
by do posledního baléře dluh nezaplatil.
Každý z vás ví, proč Pán ježíš toto podobenství vypravoval.
Bůh jest tím pánem a králem, který ve svátosti pokání odpouští
hříšníku — dlužníku, všecku vinu i trest, ale téhož hříšníka,
ukáže-li se nehodným a svého pána znovu uráží, odsuzme do
věčného žaláře pekelného, ku trápení a' mukám bez konce, beze
všeho ohledu za to, že už jednou bylo mu vše prominuto a od
puštěno.
V pravdě zvláštní jest to milosrdenství, jež se smilovává
a odpouští, ale hned zase trestá a odsuzuje. Hříchy jednou od
puštěné jsou ovšem odpuštěny na věky; urazí-li však člověk svého
pána a Boha poznovu, zamění se božská láska v tím větší hněv,
čím větší a bohatší byla milost před tím udělená. Není tedy Bůh
tak milosrdným, jak se mnozí domnívají, ale za to mnohem pří
snějším a spravedlivějším, než přemnozí myslí, jak z dnešní úvahy
poznáme.

Pojednání.
1. Bůh není tak milosrdným, jak, se mnozí domnívají. Do—
brotivost ,a milosrdenství boží jsou ovšem bez konce. Proto modlí
se církev sv. ve dny dlkůčinění: »Bože, jehož slitování nemá
počtu a jehož dobrotivost jest poklad nevyvážitelný.: A Bůh sám
dává se nazývati otcem smilování a Bohem všeliké útěchy. To
vše jest pravdou svatou a nade vše stvrzenon, ale nade vše jisto
jest také, že Bůh není tak dobrotivý a milosrdný, jak si mnozí
obyčejně představují. Proto varuje sv. Augustin každého, kdo se
ve hříchu spolehá na milost a slitování boží: »Na pozoru buď,:
praví, »aby tě naděje tvá nezničila.< Ačkoliv jest naděje jednou
z nejkrásnějších ctností, jednou ze tří ctností božských, jež jsou
známkou a základem pravého života, přece právem varuje svatý
Augustin před přílišnou nadějí, .před zůmyslným špoléháním se
na milosrdenství boží: »Bud na pozoru, aby tě naděje nezničilac.
Tolik míst písma sv. vybízí nás k důvěře v Boha. >Kdo doufají
v Hospodina,c volá žalmista Páně, »pevně stojí jako hora Sion,
kteráž se nepohne na věky.—- (124.) >Dobrotivý jest "Bůh těm,
kteří v něho doufají,c tvrdí prorok na jiném místě. (Pláč jen 3, 25.)
Jak jest možno, aby naděje mohla koho zničiti, jak tvrdí svatý
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Augustin? Latinské přísloví praví: ctnost jest uprostřed, t i. .pravá
ctnost uprostřed mezi příliš mnoho a příliš málo. Jsi-li štědrý přes
míru, kterou náboženství a rozum doporučují, nemáš ctnost ště
drosti, ale nepravost marnotratnosti. Jsi li přiliš málo štědrý, na
zvou tě právem skoupým a lakomým. A podobně se má s nadějí
či důvěrou v dobrotu a milosrdenství boží. ]e-li důvěra příliš ve
liká, není pak ctností, nýbrž hříchem proti Duchu sv., a nazývá
se opovážlivostí; je-li příliš malá upadá v malomyslnost, kterou
Pán Ježiš káralrna apoštolích a často vede i v zoufalství.
A nyní pochopíme výstrahu, kterou dává sv. Augustin: »Měj
se na pozoru, aby tě naděje nezničila.: Spoléháš se totiž na ne
konečné milosrdenství boží, ale opovážlivě a směle. Domníváš se,
že Bůh bude ti prokazovati milosrdenství a hříchy odpouštěti;
sám však nechceš upustiti od hříchů a zlých návyků. Domníváš
se, že Bůh nejvýš dobrotivý tě nezavrhne, a při tom nepřestáváš
hřešiti a stále Vice stávati se hodným zavržení věčného.
To není ctnost naděje ale opovážlivé Spolehání se na milo
srdenství boží a k tomu směřuje výstraha sv. Augustina: >Na po
zaru buď, aby tě naděje neusmrtila.: Bůh jest dobrotivý, říkáš,
a milosrdný a shovívavý, a proto mohu jej urážeti dle libosti.
Ano, milosrdný jest a shovívavý, ale jenom tehdy, jestliže v po
koře prosíš za odpuštění a chceš napraviti všecky urážky, a va
rovati se, aby Bůh víc'e nebyl urážen, jak po sv. zpovědi slibuješ:
»Chci se polepšiti a více nehřešiti . . .a
Těm, kteří příliš spolehají se na milosrdenství boží, přihodí

se, co se stalo Amanovi u-dvora krále Asvera. Aman se domníval,
že jest tak jist milosti a přízni svého krále, že měl za jisté, že se
mu nic nemilého namůže státi od krále. Když se ho Asver tázal:
»Co se má státi muži, kterého král chce uctítiřc domníval se
Aman, že tím mužem nemůže býti nikdo jiný leč on sám, a proto
odpověděl: »Clověk, jehož král once uctíti, at je oblečen v roucho
královské a vsazen na koně, na němž král jezdí, a vezme korunu
královskou na hlavu svou, a přední z královských knížat a moc
nářů at drží koně jeho, a po ulici města jda at volá a dí: Tak
bude ctěn, kohožby král ctíti chtěl.: (Est. 6, 6). Ale, jak byl
zklamán Aman ve své nadějí! Nebyl to on, který měl býti po
královsku uctěn, ale byl to jeho největší nepřítel, žid Mardocheus,
zatím co naň samého čekala potupná smrt šibenice. — Nebudou-li
podobně také ti, kteří uprostřed svých hříchů a nepravosti na
milosrdenství boží se spolehají, stíženi nemilosrdným soudem

a hrozným trestem?
Kdyby byl Bůh dobrotivý a milosrdný, jak si mnozí hříšní
představuji, nebyl by směl prorok Daniel, když král Nabuchodo—
nosor chtěl uraženého Boha každým způsobem usmířiti, zajisté
tak nejistě a nedůvěřivě o milosrdenství božím mluviti. »Nemohu
ti, králi, pravil, lepší dáti rady, nežli abys hříchy své almužnami
vykoupil a nepravosti své _milosrdenstvím nad chudými; snad
odpustí Bůh hříchy tvé.: (Dan. 4, 24.) Kdyby byl Bůh tak milo
srdným, jak se mnozí domnívají, mohl mu říci Daniel: »Nedělej
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si, králi, pro hříchy své zbytečných' trapných myšlenek; máš co
činiti s Bohem, který jest nekonečně milosrdný. Pros za od
puštění, a bude ti odpuštěno.: Ale jak jinak mluvil Daniel!
»Pokus se, zdali hojnou almužnou nakloníš si Boha k-'milosrden
ství. Snad se dá usmířiti a odpustí ti nepravosti; nemohu však
ti toho zajistiti, nebot mnoho lidí nechává Bůh umírati ve hříších
a upadati do záhuby věčné; obávám se Spíše, že tě nevyslyší
a neodpustíc Snad soudil Daniel příliš přísně a líčil Boha hrůzněji,
nežli ve skutečnosti jest. Než, nebyl-li Mojžíš důvěrným přítelem
božím, který směl s Bohem kdykoli rozmlouvati, a přece byl za
jediný hřich a to nebyl hřích těžký, tak přísně potrestán, že
40 let vedl lid ze zaslíbené země a když již byli na hranicích,
'nesměl tam vejíti, ale pouze pohlédnouti na ni a pak zemříti.
Podobně byl Dav.d miláčkem božím, mužem dle srdce božího,
a přece 'ho Bůh, když zhřešil těžce, navštívil celou řadou trestů,
ač za odpuštění prosil, a teprve po dlouhém a tuhém pokání
odpustil. — Oza byl knězem, zasvěcenou Bohu osobou; byla mu
svěřena čestná úloha, přenésti archu z ciziny do Jerusalema. Když
však na cestě naklonil se vůz a Oza rukou dotekl se archy, aby ji za
držel, potrestal jej Bůh okamžitě, že na místě zemřel. (2 Král. 6_6.)
Jestliže Bůh tak přísně zachází se svými služebníky a vyvo—
lenými přáteli, a za malý hřích tak krutě trestá, bude snad milo
srdným pokaždé, jak si mnozí hříšní představují? Milosrdný jest
nekonečně, ale chce také býti ctěn jako nejvyšší pán a král. jest
milostivý a milosrdný, ale tak, že i nejmenšího hříchu zároveň i dle
své nejvyšší spravedlnosti i na nejlepším příteli nemůže nechati
bez trestu. jest dobrotivý, ale tak, že sice rád “odpouští trpícím,
ale lehkcmyslnému nedopřeje ani času, aby hříchů litoval a po
kání činil. Bůh jest milosrdný ale tak, že nedovolí, aby dobro
thOStl jeho bylo zneužíváno, a proto volá apoštol národů, sv.
Pavel: »Nemylte se, Bůh nebývá posmíván.c (Gal. 6, 7.)
V zahradách a na polích dávají lidé proti škůdcům strašáka.
Zprvu se ptáci a zajíci obávají, ale za krátko, když se nehýbá
z místa, ztrácejí bázeň po něm a kolem po'etují a pobíhají. Při
jde-li však hospodář a vidí smělost jejich, rozhání je ranou z ruč
nice a mnozí odpykají opovážlivost smrtí. Podobně vede se mnohým,
kteří zpočátku bojí se uraziti Boha, ale když pak urazili, a Bůh
hned netrestal, byli stále smělejšími a Bůh se jim zdál pouhým
strašákem. A zatím, když nejméně se nadáli, stihl je hněv bóží,
a na věčnosti teprve poznali pravdu, že Bůh jest sice milosrdný,
ale také mnohem přísnější, nežli se ve své pošetilosti domnívali.
2. Ze tomu tak, toho podává nesčetné důkazy tisíce zavrže
ných, s nebe opět tisíce světců a ježíš Kristus, Syn boží, sám,
který ony do pekla zavrhl, a tyto do blaženosti nebeské povolal.
Kdo by si byl pomyslil, že Bůh nalezne něco trestného na
andělích a potrestá. ohněm věčným! A celá zloba andělů pozů
stávala v jediné pyšné myšlence, jež snad i déle trvala, ale byla
příčinou, že všichni, kteří se nešťastné myšlenky té zachytili, na
věky zavržení byli.
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Povstane-li .ve vojsku vzpoura proti poslušnosti, zasluhují
všichni smrt dle _zákona. Nepotrestají se všichni, ale pro výstrahu
každý desátý; Bůh však potrestal andělyvšecky, kteří se vzpoury
súčastnili, ač jich bylo množství nesčíslné a na věky svrhnul do
propasti pekla. Jestliže neušetřil Bůh tvorů nejdokonalejších a nej
krásnějších, tím méně bude šetřiti lidí, hrstku popele a prachu,
kteří se jedinou myšlenkou, ale nesčetnými myšlenkami htíšnými,
žádostmi, řečmi a skutky hřeší. A ty myslíš, že Bůh není tak
přísný, ale jen dobrotivý a shovívavý!
A jak jinak soudili svatí, kteří dlouho na zemi žili a s bázní
a třesením pro spásu duše pracovali a spravedlnost boží stále
měli na mysli. Sv. Petr jednou zhřešil těžce, odprosil Boha, ČlDll
pokání, a přece ustavičně plakával, kdykoli na hřích byl upama
tován, takže, jak sv. Klement “praví, důlky měl na lících od slz.
Ač věděl, že jest Bůh nejvýš milosrdný, přece se bál spravedl
nosti boží, že napsal: »Jestliže spravedlivý sotva spasen bude,
jakž obstojí bezbožný a hříšník Pa (I. 4, 18.)
Když spravedlivý ]ob, veliký trpitel, uvažoval, že Bůh ua
vážky přísné spravedlnosti položí všecky jeho myšlenky, slova,
žádosti a skutky, byl naplněn velikou sklíčeností a bázní, že
zvolal: >Ach, co učiním, co si počnu, až Bůh nade mnou bude
soud konatiřc Tak lekali se nejspravedlnější muži spravedlnosti
božské, poněvadž věděli, že nejmenší hřích nezůstane bez trestu.
Zbožný sluha boží Poemen ochočil si lva, že za kruté zimy
přicházel lev do pokoje jeho, položil se k nohám jeho a zahříval.
A muž ten zbožný měl tušení, že Bůh použije lva, aby ztrestal
jeho hřích z mládí; že bude od lva roztrhánapohlcen, poněvadž
jako hoch poštval kdysi psa na cestujícího. Tušení to svěřil svým
bratřím. A tak se stalo. Lev po nějakém čase pustil se do něho
a roztrhal a po kusech pohltil. — Za malý hřích, který v nero
zumu byl spáchán, očekával onen zbožný sluha Páně přísný
a krutý trest, ač zaň činil pokání a Boha stále odprošoval.
A konečně svědectví nejlepší a přísné spravedlnosti boží může
nám dáti sám Syn boží, božský náš Spasitel. Nedopustil se ani
nejmenšího hříchu, a přec neušetřil Otec nebeský jednorozeného
Syna svého, ale vydal nejbolestnější a nejpotupnější smrti kříže,
za hříchy cizí, za hříchy všeho lidstva.
' A komu nestačí ani tyto důkazy o přísné spravedlnosti boží,
nechť uváží slova Kristova o malém počtu vyvolených a nesmír
ném množství zavržených. Uzká je cesta a málo jde po ní do
blaženosti věčné; široká a mnoho kráčí po ní ku zavržení věčnému.
Mnohem více bude zavrženo vlastní svou vinou. že spolehali se
na milosrdenství boží, žili bez pokání ve hříchua lehkomyslnosti.
Veliké kajícnici Benediktě zjevila se Maria Panna a řekla:
»Hle, jak Bůh s tebou milosrdně jedná, a jiných nemilosrdně
trestá. Dnes zemřela dívka náhle, jež se jediným hříchem prcti
čistotě dcpustila. Jiné dítko, osmileté, utonulo dnes, že své sestřičce
ublížilo. ještě dnes, nežli slunce zapadne, zemře jistý měšťan, že
dítky špatně vychovává, a bude zavržen. Právě teď umírají dvě
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dívky na blízku pro svou marnivost, a budou zavrženy. Každému
jest dána míra jakási milosrdenství, bude-li zneužita propadne
přísné spravedlnosti..
Učme se z dnešního evangelia moudrosti, nezneužívejme milo—
srdenství božího, nezapomínejme na boží spravedlnost. Nesmírná
dobrotivost boží povzbuzuje nás ku konání všeho dobra, neko
nečná spravedlnost boží zdržuj nás i před ne;menším hříchem.
Bůh nebývá posmíván. Sv. Cyprian praví: »Nezoufejte nad milo
srdenstvím božím, ale také nespolehejte se zúmyslně na ně. Jako
Bůh jest milostivým Otcem, tak jest ineúprosným soudcem:
Každému odplatí dle skutků jeho.<
V, Str/z,

Neděle dvacátá druhá po sv, Duchu.
Přirozeným obrazem božím jest duše lidská tím, že _je ne
smrtelný duch, má rozum a svobodnou vůli.
»Čí jest tento obraz a nápisřc
(Mat. 22, so.).

Když farizeové se tázali Pána ježíše: »Slnší-li dávati daň
císaři čili nic., Ježíš žádal, aby mu ukázali peníz daně; když mu
jej podali, otázal se jich: »Cí jest tento obraz a nápis?- — i řkou
jemu: »Císařův.: Kdyby však Pán Ježíš se otázal nás: Čí jest
tento obraz a nápis, jejž naše duše má na sobě? — bylo by
nám odpověděti: boží. Naše duše stvořena byla podle obrazu
božího — ona jest tedy obraz a nápis boží.
Čím jest duše lidská přirozeným obrazem božím? Především
tím, že jest nesmrtelný duch. nebot Bůh jest také pouhý duch,
ale duch věčný. Duše lidská sice bude vždy, ale nebyla vždy.
Bůh však jest duch, jenž byl vždy, jest a bude vždy. Bůh jest
sám od sebe od věčnosti, ale duše lidská a to každá jednotlivá
duše jest od něho bezprostředně stvořena. Dále jest duše lidská
přirozeným obrazem božím tím, že má rozum toliko obmezený,
kdežto Bůh má rozum nejdokonalejší; konečně pak tím, že má
svobodnou vůli, ač i ta je nedokonalá, poněvadž ike zlému
skloniti se může, kdežto Bůh má nejdokonalejší svobodnou vůli.
Duše lidská jest duch t.j. podstata od těla a všeliké hmoty
naprosto rozdílná.
Duše lidská liší se podstatně od t. zv, »dušec zvířecí, která
je pouhou silou zvíře oživující, nikoli však duchem. Oživující
tato síla zároveň s tělem zvířecím vzniká a spolu s ním i zaniká.
U člověka není zvláštní nějaké síly tělo jeho oživující, jako
u zvířete, nýbrž duše sama je příčinou jeho života. To vysvítá
již ze slov Písma sv.: »Vdechl Bůh v tvář člověka dechnutí života
i učiněn jest člověk v duši (bytost) živou.c (I. Mojž. 2, 7.) Tělo
lidské spojeno jest s duší lidskou v jednu bytost a to tak, že
Rádce duchovní.

49

—770——

tělo je sice samostatné co do podstaty, nikoli však co do čin
nosti, tak že _veškerých lidských výkonů příčinou a nosičem je
duše, tělo pak je pouhým nástrojen jejím a tudíž jest jí podřízeno.
ím je štětec malíři, hudební nástroj hudebníku, tím je tělo duši.
Jako kormidelník řídí loď, tak duše řídí tělo. A jako jezdec koně
řídí a krotí, tak duše říditi a krotiti má tělo. Často však dává
se duše dobrovolně ovládati pudy svého těla a stává se takořka
otrokem jeho. jak nedůstojný poměrl Služebník stává se zde
pánem a pán bídoým otrokem.
Duše lidská je duch nesmrtelný. Kdežto životní síla zvířat
s tělem jejich za své béře, trvá duše i po odloučení se od těla
dále: ona smrti nepodléhá. Mluvíváme sice obrazně také o smrti
duše, tím však chceme naznačiti, že ztratila hříchem posvěcující
milost boží a tím i nárok na věčnou blaženost.
Že duše lidská je nesmrtelná, jest jednou ze základních
pravd sv. náboženství. O nesmrtelnosti duše svědčí především
Písmo sv. na mnohých místech. »Navrátí se prach do země své
odkud vzat byl a duch navrátí se k Bohu, který jej dal.: (Kaz.
12, 7.) Prorok Daniel prohlašuje: »Jedni procitnou k životu věč
nému a druzí k pohanění, k věčnému zavržení. A moudří skvíti
se budou jako lesk oblohy a ti, kdo spravedlnosti vyučují mnohé,
jako hvězdy na věčné věky.< (12, 2.—3.) Spasitel pak řekl: »Ně
bojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši nemohou zabiti.: (Mat.
10, ZS.)

I rozum sám nahlíží, že duše je duch nesmrtelný. Bůh jest
nejvýš dobrotivý, jenž každému svému tvoru poskytuje všeho,
čeho dle přirozenosti své potřebuje. Rostliny potřebují vzduchu,
světla a dobré půdy; proto Bůh oto vše se postaral. Zvířata
potřebují potravy; proto jim ji Bůh hojně poskytl. Čeho vyžaduje
přirozenost lidská? Zda učiněno jí zadost, jestliže člověk má co
jíst a pít a jestliže všeliké choutky své může dle své libosti
ukojiti? Zajisté nikoli. Vše to zanechává v srdci lidském prázd
notu a mimo to: jak málo jest těch, kteří si mohou opatřiti
vše. čeho se jim zachce. A byt veškery požitky tělesné všechněm
bez rozdílu byly přístupny a byt snad dovedly srdce lidské aspoň
poněkud na čas uspokojiti, přece stojí za všemi těmi radostmi
strašidlo smrti. Vzpomínka na smrt, na brzký konec brání ka
ždému pokojnému užívání — leda by nám zajištěna byla naděje,
že budeme po smrti šťastně žíti dále. Zivot posmrtný nám však
může býti jen tehda zdrojem bezpečné naděje, jestliže skutečně
jest. Zvíře nepohlíží do budoucna. Ono zná pouze smyslné dojmy
přítomnosti. Ale člověk zírá do budoucna. Pro něho, jenž myslící
duší svou z mezí přítomnosti do věčna zalétá, jest tudíž věčné,
nikdy se nekončící štěstí předmětem přirozeného pudu. A tudíž
toto věčné štěstí skutečně jest a člověk může ho dosáhnouti.
K témuž výsledku dospějeme, přemítáme-li o spravedlnosti
boží. Hle, tu jsou na př. mučedníci, kteří z lásky k Bohu dali
se upáliti od ukrutníka rázu Neronova; tu jsou panny, jež raději
smrt sobě zvolily, než-li by strpěly, aby panenská jejich čistota
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sebe menší úhonu vzala; zde jsou vojíni, kteří plníce věrně po
vinnosti své, život svůj položili na oltář vlasti; tu je nesčíslný
zástup chudých, kteří celý život svůj v námahácb a strádáních
ztrávili a přece ani na píd neodchýlili se od stezky ctnosti. Zda
veškery tyto věrné duše by zůstati měly bez příslušné odměny?
Zde na zemi ji nenalézají; musí tedy nutně býti život posmrtný.
v němž se jim této odměny dostane. Naopak musí i zlým dostati
se zaslouženého trestu, nebot spravedlnost boží neodměňuje toliko,
nýbrž i tresce. Nuže, zda ona záplava zločinů, jež veřejně i tajně
se dějí, dochází zde na zemi vždy zaslouženého trestu? Nikoliv.
Musí tudíž býti život posmrtný pro zlé i pro dobré. V životě
posmrtném musí vše býti vyrovnáno, co při smrti člověka bez
odměny neb trestu zůstalo.
Moudrost boží i dobrotivost požadují po smrti život další.
Kam by se děla společnost lidská bez víry ve věčnou odplatu?
Duše lidská je bytost jednoduchá. A poněvadž jest jednoduchá,
nemůže při smrti rozpadnouti se v části jako socha, kterou lze
na prach roztříštiti. A jelikož jest duchová má jsoucnost na těle
nezávislou, jsoucnost, jež smrtí nebéře za své, jako se stává s ži
votním principem rostliny, nebo zvířete, při zničení jejich orga
nismu. Smrt způsobuje především oddělení duše od těla; potom
způsobuje u těla další rozklad v chemické součásti. U duše však,
jež z chemických součástí složena není, jest další rozklad vyloučen.
Ona zůstává v neporušené celistvosti dále. A nebéře li duše hned
smrtí člověka za své, ve kterém pozdějším okamžiku měla by
přestati existovatiř Která jiná katastrofa, nežli smrt, mohla by
záhubu její přivoditi? Ovšem Bůh mohl by ji zničiti. Avšak proč
by tak činil? Takové jednání odporovalo by moudrosti božské
a to i vzhledem k zavrženým i vzhledem k blaženým. Neříkej
nikdo: milosrdenství boží toho vyžaduje, aby duše zavržených
zničil, by déle se netrápily. Ale milosrdenctví boží nemůže
odporovati božské moudrosti a božské spravedlnosti. Božská
moudrost však vyžaduje věčného života duší a“to i duší zavržených,
což shoduje se úplně i se spravedlností božskou. Není tudíž
příčinv, proč by Bůh duše zavrženýcb zn-čiti měl.
Nesmrtelnost duše uznávána bya všeobecně od nejrůznějších
národů okrsku zemského. Staří Egypťané pevně věřili v existenci
duše po smrti těla. Proto uctívali bezduchou, mrtvou schránku
lidskou krásnými pomníky. Působí to do dnes na každého ná
vštěvníka starého Egypta dojmem nezapomenutelným, vidí-li
města mrtvých, staroegyptské hřbitovy s jejich mohutnými pyra
midami a nerozbořitelnými stavbami zachovány, kdežto města
živých dávno srovnána se zemí a zanesena pískem pouště. Rovněž
Řekové věřili v nesmrtelnost duše lidské. Slavný básník jejich
Pindar praví: »Počestný a ctnostný muž může klidně hleděti
posmrtnému osudu svému vstříc. Duším bezbožných však trpěti
jest, když od těla se odloučí, tresty. Tam dole pod zemípronáší
ten, jemuž soudní moc dána byla, rozsudek nad všelikými pře
činy, jež v říši Zevově byly spáchány. Dobří tráví tam život

i
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bez slz u bobů cti požívajíce, jelikož v žití svém ve cnOSti na
lézali potěšení své; nešlechetní však strádají tam v útrapách. na
něž bez hrůzy patřiti nelze.: Římané přejali bájeslovl řecké. Nic
méně měli však také svoje názory, jež svědčí o jejich víře v ne

smrtelnost. Víru Číňanů v nesmrtelnost duše dosvědčují posvátné
knihy jejich slovy: »Dlužno předkům přinášeti obět, jako by byli
přítomni; dlužno duchy uctívati, jako by byli přítomni.c »Po
smrti vrací se živoucí, vzdušná, jemná podstata do nebes.c Před
kové naši, jako všichni Slované vůbec, věřili v nesmrtelnost duše.
Podle domnění jejich proměnila se duše vyšedši z těla na čas
v postavu ptačí. Byl-li člověk dobrý, vzala na se podobu ptáka
dobrého,

obyčejně bílé holubice,

byl—lizlý, stala se duše jeho

ptákem dravým. Co se týče národů germánských, svědčí starobylá
sbírka písní národních zvaná »Eddac o jejich víře v nesmrtelnost
duše. Dočítáme se v ní: »Otec veškerenstva žije po všechny věky,
ovládá celou svoji říši a spravuje veškery věci veliké i malé. On
stvořil nebe, zemi i vzduch i vše, co na nebi i na zemi jest.
Nejdůležitějším stvořitelským dílem jeho jest, že stvořil člověka
a obdařil jej duchem, jenž má stále žíti a nikdy nemá zahynouti,
byt tělo v zemi hnilo, neb na. prach bylo spáleno.c A tak pro
jdeme-li veškerými národy světa, vzdělanými i nevzdělanými

všude setkáváme se s vírou v nesmrtelnost duše. Jest tedy ne
zvratnou pravdou, že duše lidská je nesmrtelná. (Dr. A. Podlaha:
Výklad katechismu.)
Duše lidská má rozum t. j. schopnost, jasné pojmy a správné
úsudky činiti. Duše lidská dovede mysliti o všem, co se vůkol
děje, myšlenky projevuje city radosti nebo žalosti. nadšením neb
odvážnostl a podle myšlení také mluví a jedná. Velikým darem
božím jest náš' rozum, který zvláště se jeví moudrou řeči a skutky.
Člověk proto jmenuje se rozumným tvorem, poněvadž jediný ze
všech tvorů oblažen je vzácným darem — řečí. Jsou ovšem ně
kteří vědatoři, kteří by rádi dokázali, že řeč dána je člověku
od přírody; avšak právě nerozumná, němá zvířata dokazují opak
toho učení. 1 zvířata mají jazyk, ústa a mluvidla a přece nemluví,
nýbrž vydávají zvuky, jimž nikdo nerozumí. Zvířata nemají rozumu
a proto mluviti nemohou. Řeč je hranicí, kteréž překročiti zvířeti
nemožno. Je pravda, že špačka, papouška, naučiti můžeme ně
kterým slovům, avšak tito ptáci naučená slova říkají bezmyšlen—
kovitě napodobujíce lidská slova. jimiž je člověk naučil; více do
cíliti nelze. Kdyby papoušek třeba sto i více slov se naučil. přece
sám nedovede skládati věty, tázati se a odpovídati rozumně. Člověk
však má rozum, mysli a proto může používati i mluvidel k řeči.
Jiný účinek lidského rozumu je ten, že člověk pOZnávádobré
a zlé, ví, co činiti má a čeho nemá činiti, ví, co je slušno a spra
vedlivo, co je neslušno a hříšno. Člověk rozumem poznává minu
lost, dějiny a osudy pokolení lidského, pozoruje přítomnost a soudí
do budoucnosti. lověk dovede konati různé práce tělesné i du
ševní, vůbec schopen je pokroku, čeho všeho nejsou schopna
zvířata.
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Roznmem člověk poznává pravdu a původce pravdy, svého
Stvořitele, čili člověk má naboženství. Sv. Pavel praví: >Neviditelné
jeho věci od stvoření světa skrze ty věci, které jsou učiněny,
rozumem pochopeny a spatřeny bývají: tak jeho věčná moc
a božství.: (Řím 1, ZO.) Člověku tedy jest vrozeno, aby skrze
věci stvořené poznával Boha, proto v něho věřil a jemu božskou
úctu vzdával. Náboženskými vlohami liší se tedy také člověk
od ostatního tvorstva a dokazuje, že je skutečně podle obrazu
božího stvořeným, nejdokonalejším tvorem na zemi.
Duše člověka má svobodnou vůli. Člověk není podroben
zákonu nutnosti, on je svobodným, může chtíti nebo nechtíti,
nebo může chtíti tak či jinak. Člověk může se rozhodnouti pro
dobré nebo zlé, může své tělo a náruživosti krotiti a duši pod
maňovati a také může náruživostem uzdy popouštěti a tedy
hřešiti. Zvířata nemají vůle, nýbrž jednají dle zákona nutnosti,
jak jejich přirozené pudy je donucují. (J. Novák: Křest. cvičení.)
Bůh učinil člověka pánem tvorstva. Clověku poddána jsou
zvířata. rostlinstvo, voda i oheň — vše to Bůh člověku odevzdal,
aby nad tím panoval a všeho k dobrému svému používal. Člověk
ale ve svém pozemském panování nemá nikdy zapomínati, že
nad ním zase panuje Bůh, jemuž jednou účet klásti bude z vla—
dařství svého. Bůh StVOříl nás k obrazu a podobenství svému,
proto přičiňme se, bychom skutečně podobali' se Bohu, který je
nejvýš svatý, bychom i my byli svatými. Tim nejlépe obrazbožl
v sobě čistý a neporušený zachováme. »Bratři moji milí,< volá
sv. Řehoř Naz., fod Boha pocházlte, Bohu patříte, pro Boha jste
zde, abyste jej milovali a od něho milování byli. Kráčejte tedy
každého dne k Bohu a pospíchejte k životu věčnému: Amen.
Frant. Čec/t.

Neděle dvacátá druhá po sv. Duchu.
Sloužiti Bohu — úkol tvůj.
»Dávejte.. co jest božího, Bohu-.

Mat. 21. 22.

Odpověď, kterou dal Pán Ježíš farizeůmvdnešnlm evangeliu,
má dvě části. V první části nám Kristus velí dávati císaři, světské
vrchnosti, co jest císařovo a v druhé části nám porouči dávati,
co jest božího, Bohu. Bohu pak dáváme, co jest božího, když
ho za svého Pána uznáváme, ve všem se jemu podrobujeme, ve
všem vůli jeho konáme, krátce, když mu věrně Sloužíme. Kdo
však spočítá lidi, kteří Bohu neslouží? Slouží svým vášnímazlým
žádostem, slouží světu a jeho marnostem, jen Bohu neslouží. jed
nají tedy úplně proti svému určení, proto je nic jiného nečeká.
než věčná záhnba. Proto bude pro nás spasitelné,_když dnes
uvážíme důležitou pravdu: Bohu sloužiti — jest úkol tvůj.
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Pojednánt
I. Nutnost._
Bohu sloužiti — jest úkol tvůj. Neboť máš od Boha život,
tedy také celý tvůj život náleží Bohu, pro Boha máš žíti, jemu
sloužiti. A to jest zcela spravedlivo; neboť viz, zasadil jsi strom,
„polejsi obdělal, dílo jsi vyrobil, je to tvůj majetek a proto to má
býti k tvým službám. já jsem pánem toho, pravíš a zcela správně

mkdš.

Ty jsi tvor boží, Bůh tě stvořil, jsi tedy jeho majetek, jenom
sloužiti máš. Proto Bůh právem dí (le. 43, 7): »Každého, kdo
vzývá jméno mé, k slávě stvořil jsem ho, způsobil jsem ho a
učinil jsem ho:. Kdyby tě stvořil jako kámen, hmyz, musil bys
mu sloužiti: neboť >pro sebe samého všecko učinil Hospodinc.
(Přísl 16, 4) Tím spíše máš mu sloužiti jako rozumný člověk,
jako obraz a tvor boži. Jsi obraz- boží. A jako se Kristus židů
dnes ptá: »Či jest tento obrazřc, tak se má člověk sebe ptáti:
»Či obraz jsi: a odpověděti sobězjsem obraz boží; proto musím
Bohu dáti, co jest božího, t. j. mám mu věrně sloužiti. Sv. je
roným ptá se: >Když slunce, měsíc a hvězdy Bobu slouží, proč
bych neměl já jemu sloužiti? Nebe a země slouží Bohu a člověk
mu nechce sloužitic.
Co již ve Starém Zákoně vyřčeno jest, slyšel jsi i v Novém
Zákoně: Slyšel jsi, jak řekl Pán Ježíš ďáblu: »Bobu samému

doužhibudešh

Sv. Augustin došel po mnohých strastech konečně blaživého
míru v Kristu Ježiši. Srdce jeho oplývalo svatou radostí, jíž jsa
nadšen, zvolal: »Hospodine, ját jsem služebník tvůj; tys roztrhl
vazby moje; tobě obětovati budu oběť chvályc. Od té doby věr
ným služebníkem božím byl tento světec.
Bůh nás stvořil, jest naším Pánem a proto nutné jsme jeho
služebníky. Jako Bůh jest, tak jsme jeho služebníky. jak hanebné
proto jedná ten, kdo Bohu sloužiti nechce.
]ak potřebno jest Bohu sloužiti, poznáš také z toho,že věčné
blaženosti jinak nedojdeš, leč když Bohu sloužiti budeš. Lidé
mají lecos za potřebno, nutno, co vlastně nutno není. Tak na
př. není nutno, bys byl bobat a veliké jmění měl; i kdybys byl
chud, můžeš věčné blaženosti dojíti jako chudý Lazar, kdežto
bohatec bídně zahynul. Není nutno, bys byl zdráv; i kdybys po
celý život byl churav, kdybys od narození byl mrzákem, přece
můžeš býti na věky blažen; sv. Lidvina byla 30 let nemocná, že
se nemohla pobybovati a přece požívá věčné blaženosti. Není nutno,
bys došel vysokého stáří, nebot sv. Alois, sv. Stanislav, sv. Anežka
v mládí došli nebeských “radostí. Ale nutno, nezbytně nutno jest,
bys Bohu sloužil, máš—li býti spasen, neboť kdo Bohu neslouží,
bude zatracen. Jen věrní, pracovití sluhové, kteří svých hřiven
dobře užívali a nových získali, mohli vejíti do radosti Pána svého;
lenivý sluha však, který hřivnu zakopal. byl uvržen do temnosti
zevnitřní. Tak když jsme ve službě boží pilně nepracovali, budeme
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zavržení. Tak s námi bude Bůh nakládati, ať jsme ze kteréhokoliv
stavu. Když kněz Bohu věrně neslouží. bude zavržen; když oby
čejný křesťan Bohu věrně slouží, bude spasen. Vskutku, jest to
důležitá pravda, ale bohužel málo si ji lidé k srdci berou. Ne
ní-li množství křesťanů, kteří vše za nutnější pokládají, než slou
z'iti Bohu? Ráno vstávají, večer si ulehnou, aniž by na Boha
krátkou modlitbou vzpomněli; pracují celý den, ale na okamžik
srdce své k Bohu nepozdvihnou; v neděli a ve svátek nevidíš
je v kostele při službách božích. Ale ptej se sama sebe, jak jsi
sám dosud Bohu sloužil? I ty mnohé chyby shledáš, které na
praviti máš. Tak jest nutno Bohu sloužiti, nebot jsi člověk, tvor
a obraz boží a nedojdeš spasení, nebudeš-li věrně Bohu sloužiti.

II. je to náš jediný

úkol.

Po celý život nemáš nic jiného činiti než Bohu sloužiti. Tuto
důležitou pravdu pronesl Pán Ježíš v Bethanii: »Marto, Marto,
pečlivá jsi a rmoutíš se při mnohých věcech, ale jednohot jest
potřebíc. Toto jediné, čeho potřebí jest, jest Bohu sloužiti.
A proč je to náš jediný úkol? Jednoduše proto, že jsme všichni
ve službě boží. Kdybys měl služebníka, který by šel na pole sou
sedovo pracovati, nebyl bys s ním spokojen. Tak kdybys něco
jiného dělal místo bys Bohu sloužil, nebyl by Bůh s tebou
spokojen.
Ale myslíš si, nežijí v klášteře, bych se pořád Bohem za
býval, žijí ve světě a mám mnoho jiné práce. Avšak to na věci
nemění. Ať žiješ ve světě, at máš to neb ono povolání, at jsi
svobodný nebo ženatý, mladý nebo starý, Bohu sloužiti jest je
diný úkol tvůj. Nebotvkaždém stavu a povolání, v každém oka
mžiku života můžeš a máš Bohu a to jedině Bohu sloužiti. Neboť
Bohu sloužiti znamená vůli boží plniti. Vůle boží pak jest, abyste
nejen se modlili, do kostela chodili, ale též abyste povinnosti
své konali. Když práce stavu svého, i ty nejmenší, věrně konáte,
dítky i chasu v kázni udržujete, břímě stavu svého trpělivě sná
šíte, ano když jíte, pijete, odpočinku si dopřejete, vším tím plníte
vůli b0ží, sloužíte Bohu. Proto nalézáme také v nebi svaté ze všech
stavů, nalézáme tam krále jako sv. Václava, rolníky jako sv. Isi
dora, řemeslníky jako sv. Kryšpína, lékaře jako sv. Kosmu aDa
miána, služky sv. Notburgu. Tak i vy ve všem svém konání mů
žete a máte Bohu sloužiti a to učiníte, když vše z lásky k Bohu
činiti budete, vše k Bohu odnášeti budete, když zvláště taký úmysl
hned ráno vzbudíte a tím všechny skutky celého dne Bohu za
světíte.

111.Tento úkol jest tvůj vlastní

úkol.

Sám jej musíš obstarati, nikomu jinému nemůžeš jej předati.
jiné, časné úkoly můžeš jiným předati. Máš-li nějakou právní zá
ležitost, můžeš ji svěřiti advokátu. Chceš-li si vystavěti dům, můžeš
vše staviteli přenechati. Máš-li veliké pozemky, můžeš je dáti spra
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covati dělníky. Ale ve službě boží nemůžeš si zástupce zjednati.
Bohu musí každý sám osobně sloužiti, at je zeměpán nebo pod
daný, millionář nebo žebrák, pán nebo sluha. Kdyby v rodině
devět členů Bohu sloužilo a desátý nikoli, devět přišlo by jich
do nebe, desátý by zahynul.
A při tom musime Bohu ve všem věrně sloužiti. Kdo ne
spravedlivý statek si ponechá, neslouží Bohu, nebot nekoná vůli
boží, která všecko zlé zapovídá. Kdybys místo toho něco jiného
dobrého konal, není to žádná náhrada za zlé, kterého jsi se do
pustil. jediný těžký hřích dostačí, by člověka o radost nebeskou
připravil. Heli byl hodný muž, ale že syny své náležitě netrestal,
byl přísně potrestán. Tak nemůže služba boží ničím jiným nahra
zena býti, žádného zástupce nemůžeš si zjednati, jest to tvůj
vlastní úkol.

IV. Jest to tvůj nepřetržitý

úkol.

Bůh žádá od nás, bychom mu sloužili den za dnem, hodinu
za hodinou, rok od roku. Služba naše musí býti nepřetržitá. Tato
služba počíná, jakmile dítě do rozumu přišlo a trvá až do smrti
i kdybys byl sto let stár. Když si vezmete dělníka do práce, žá
dáte, aby určitý čas na př. 10 hodin pracoval; nebyli byste spo
kojeni, kdyby vás 0 čas okrádal. Tak chce Bůh, bychom mu po
celý život sloužili.
Kéž bychom vážně tuto pravdu uvážili a podle ní jednali.
Ale v mládí si člověk myslí: Jsme mladí, chceme života užívati,
Bohu sloužiti budeme později. Když lidé dospějí, mluví podobně:
Mám mnoho práce a starostí, později chci svědomí v pořádek
uvésti, až budu míti klid. Ano i staří lpějí často na životě a na
věčnost se nepřipravují. jak špatně jsou na tom tací lidé! jejich
předsevzetí upadají v nivec, často je překvapí smrt nepřipravené.
Kdo pak uvažuje o svém posavadním životě a nalezne tu
mezery, dni, týdny, měsíce, léta, která nevěnoval službě boží, má
horlivostí dvojnásobnou dohoniti, co zameškal, jako pocestný,
který se na cestě zdržel, musí si pospíšiti, aby včas ku cíli své
cesty došel.

V. Je to tvůj nejblaženější

úkol.

Neboť Bůh jest nevznešenější Pán. Co jest proti němu nej
vznešenější král na zemi, který nejkrásnější korunu nosí PA když
služebník hraběcí, královský pyšní se svou službou. jak bychom
se nepokládali za blažené sloužiti nejvznešenějšímu Pánu. »Nenl
vznešenější důstojnosti než Bohu sloužitic. (Sv. Ambrož.)
Bůh jest nejbohatší Pán. »Tvé jest nebe a tvá jest země:.
(Zalm 88, 12.) Všechny poklady nebeské a pozemské náležejí
Bohu. Jak se člověk cítí šťastným, když může přijíti do služby
k bohatému pánu. jak blaženi jsme teprve, když můžeme sloužiti
Bohu, nejbohatšímu Pánu. jest to nejlaskavější Pán. Neukládá
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nám nic těžkého. »Jho mé jest sladké a břímě mé jest lehkéc.
(Mat. 11, BO.) Služba světa jest mnohem těžší.
Bůh odměňuje službu svou velikou odplatou a to již často
zde na zemi, jak jest psáno ve druhé knize Mojžíšově (23, 25):
»I budete sloužiti Hospodinu, Bohu svému, abych požehnal chle
bům tvým i vodám, abych odňal nemoc zprostřed tebec.
Bůh odměňuje službu svou velikou odplatou na nebi. >A aj,
odplata vaše hojná jest v nebesíchc. »Ani oko lidské nevídalo,
ani ucho- lidské neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co
Bůh připravil těm, kteří ho milujínjak blaženým cítí se služebník,
když má láskyplného pána a když si může ve službě hodně za-'
hospodařiti. A když sloužíš Bohu, máš nejlaskavějšího Pána a
nejhojnější odplatu.
Uvážil jsi dnes: Bohu sloužiti — tot úkol můj. Jest to úkol
můj nutný, jediný, vlastní, nepřetržitý, oblažující. Proto chci
Bohu sloužiti s radostí, horlivě a vytrvale, abych došel koruny,
kterou Bůh svým věrným služebnlkům slíbil slovy: »Buď věrný
až do smrti i dám ti korunu života věčnéhoc. Amen.
_7an Ne;. 703. Holý.

Neděle dvacátá třetí po sv. Duchu.
Napsal dr. |<. L. Řehák.

Třeba Bohu věřiti i opravdově důvěřovati.
1. jak velice toho třeba, Bohu věřiti a úplně důvěřovati,
chceme-li milosti od něho obdržeti, o tom podává svědectví dnešní
sv. evangelium. Dle něho učinil Spasitel dva zázraky; a sice
uzdravil ženu, krvotokem trpící; a vzkřísil mrtvou dceru knížete
]ajra. A oba ty zázraky učinil pro víru i důvěru omilostěných.
Kdyby nebyli víry i důvěry osvědčili, nebyli byvmilostí obdrželi.
Ze tomu tak, souditi lze ze slov Spasitele. Rekl zajisté ženě:
»Doufej, dcero; víra tvá tě uzdravila.:
O ]ajrovi pak vypravuje více evangelista sv. Lukáš (8, 41),
řka, že přišel za Pánem ježíšem, padl k nohoum jeho, a prosil
ho, aby mu přišel umírající již dceru jedinou a milovanou uzdravit.
Mezi tím však přišel již posel, jenž zvěstoval jajrovi, aby Pána
Ježíše dále netrmácel, ježto dcera jeho již zemřela. Pán ]ežíš ale
zarmoucenému otci řekl: >Neboj sel Toliko věř, a dcera tvá
bude zdráva ic A na to vešed do domu ]ajrova, ujal ji za ruku,
a zvolal: »Dívko vstaňlc I vstala; živá i zdravá.
2. Bída ženy, krvotokem trpící, byla zajisté veliká, ježto
během nemoci své, již 12 roků trvající, vynaložila všechen statek
svůj na lékaře a léky, aniž by byla zdraví mohla nabýti. Iúzkost
]ajrova byla veliká, ana mu umírala jediná dcera, dvanáctiletá,
útěcha iradost jeho ve stáří; ale skrze milosrdenství Pána Ježíše,
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jehož si vírou, důvěrou a z nich vyplývající i láskou k němu za
sloužili, pomoženo bylo zázračně oběma.
Porovnáme-li ale důvěru obou žadatelů, seznáme, jajrus měl
důvěru v Pána Ježíše daleko menší, nežli nemocná žena. Nebo
Jajrus se domníval, že Pán Ježíš může sice uzdravit i vzkřísit;
avšak že musí býti při nemocném nebo mrtvém, musí naň ruce po
lvožita ho oslovit. Důvěra ]ajrova byla tedy ještě nedokonalá.
Zena nemocná měla ale důvěru dokonalou, ježto byla přesvědčena,
že není třeba Pána ježíše ani se dotknouti, ani ho osloviti, ale
že k úplnému uzdravení jejímu dostačí třeba jen tajně roucha

jeho se dotknouti.
Podobnou, úplnou důvěru máme skládati na Spasitele svého
i my ve všech i nejtěžších příhodách života svého; a budeme-li
ji míti, důvěra dokonalá nesklame ani nás.
3. K dalšímu osvětlení toho, co právě tvrdím, jest nám
i vypravování o jiném zázračném uzdravení, o němž vypravuje
sv. Matouš v kap. 17. svého evangelia. Líčí tam, kterak přistou
pil k Pánu ježíši jistý otec, pokíekl před ním na kolena a řekl:
Panel smiluj se nad synem mým; nebo náměsíčník jest, a zle se
trápí. Často zajisté padá do ohně, a častokrát i do vody. I při
vedl jsem ho k učedníkům tvým, a nemohli ho uzdraviti. Odpo
vídaje Pán ]ežíš, řekl: o pokolení nevěřícía převrácené! dokudž
budu s vámi? dokud vás budu trpěti? — Dlouho-li ještě bude
zapotřebí mé osobní přítomnosti, abyste nabyli přesvědčení, že
Bohem jsem, a i nepřítomný pomoci mohu? Výčitka tato platila
všem, i samým učedníkům Páně.
Potom Pán Ježíš velel: Přiveďte sem nemocného. A když ne
mocný přicházel, porazil ho zlý duch, jenž jej byl posedl, a lom
coval jím. I rozkázal mu Pán Ježíš, aby mládence ihned opustil.
Později tázali se učedníci Pána, proč že oni sami ďábla z mlá
dence toho vypuditi nemohli? A Spasitel jim řekl: Pro vaši ne
věru čili nedostatečnou ve mne důvěru. Toto pokolení nevymítá
se, leč skrze modlitbu a půst. Skrze vroucí modlitby a posty
měli jste si tedy získati zvláštní dar boží ku přemožení ďábla; vy
pak jste tak řádně nečinili, a proto ničeho proti ďáblu nezmohli.
A dodal (Mat. 17, 19): »Amen, zajisté pravím vám: Budete-li
míti víru, jako zrno horčičné (jež jest maličké, ale vzrůstá jako
strOm) řeknete této hoře: »Jdi odsud tam, a půjde; a nebude
vám nic nemožného.:
Tedy skrze vroucí modlitby a horlivé zapírání tělesných
žádostí a zachováváním postů vzrůstati má v nás víra a z víry
pak rodící se nezlomná důvěra v boží' zaslíbení; a z víry i ne
zdolné naděje v Boha má pak vycházeti neobmezená láska naše
k Bohu. A v moci těchto božských ctností, jimiž prozrazujeme
nezdolnou důvěru v pomoc boží, stane se nám všechno možným,
a byť se tak nesnadným zdálo, jako horou z jejího místa po—
hnouti, čili věci nejtěžší vykonati.
4. Toto na mysli měl sv.—Řehoř, biskup v Nové Cesarei,
v Malé Asii; jenž pro svou nezdolnou důvěru v pomoc boží,
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nesmírný počet zázraků učinil, tak že až >Divotvorcemc byl
nazýván.
! Když se týž stal v Nové Cesarei biskupem. měl tam jen
maličký počet věřících, pro které stačila malá svatyňka. Avšak
svým neustálým, horlivým apoštolováním toho dokázal, že se
počet pravověřících křesťanů stále množil. Když umíral, ctázal
se, mnoho-li ještě nevěřícíchv městě jeho se nachází. 1 zvěstovali
jemu, že jich jest toliko 17. Díky Bohul řekl světec. Právě tolik
bylo zde katolíků, když jsem tu biskupovati začal.
Tento tedy sv. Řehoř když chtěl pro veliký počet křesťanů

stavěti i prostorný kostel, shledával, že darované muk tomu
stavební místo jest příliš skrovné a nepohodlné. Nebo bylo na
břehu mořském, kde z jedné strany vystupovaly z vod příkré,
nehostinné skály; a z druhé strany vadila vysoká hora. Iodebral
se světec v noci na staveniště, poklekl tam, a se vší vroucností
prosil Spasitele za pomoc, řka: »Pane, ty jsi řekl: Proste, a bude
vám dáno; klepejte, a bude vám otevřeno; začkoli budete pro
siti Otce ve jménu mém, dát vám. Nuže činím, jak jsi_velel;
a úpěnlivě prosím, abys nyní dle slova svého pomohl. Zádám
tě, at hora tato ustoupí, mnoho-li třeba, abych ti mohl tu po
postaviti řádný chrám.: Po vroucí modlitbě odešel domů. Když
pak druhého dne přišel opět na staveniště, shledal, že hora sku
tečně ustoupila, a místa s důstatek učinila.
5. Dokonalou důvěru odměňuje Bůh i žádoucím výsledkem.
Důvěra ta ale rodí se i vyrůstá z víry v Boha, a vede i k doko
nalému milování Boha pro jeho nejvyšší dokonalosti a jeho nej
vyšší dobrotivost k nám. Z víry, naděje i lásky k Bohui všechno
pozemské blaho vzrůstá; z těchto božských ctností vychází i život
věčný tak, že bez víry, naděje i lásky k Bohu, ani malé dítě,
života věčného nedojde.
Proto vlévá Duch svatý již novokřtěncům ctnosti tyto do
duše. Dostane-li kdo z nich dukát do vínku jest jeho, byť by
cenu jeho poznal teprve později. A tak i tři božské ctnosti v duši
novokřtěnce jsou vlité, ač on teprve v pozdějším životě bude
schopen, cenu jich poznati, a v sobě je oživovati. Základem jich
jest ale víra v Boha.
Za dob našich mnoho jest lidí, kteří na svůj krátký rozum
více nežli na slovo boží spolehajíce, tu tím nebo oným článkem
svaté víry pohrdají ; ba mnozí i víry v Boha vůbec se zříkají,
a při tom ještě kdo ví jak za chytré se mají.
Kdybych vytáhl z kapsy hodinky a vážně řekl: Do tohoto
pouzdra seběhla se kolečka jež sama se učinila, a ty pohybují se,
a označují hodiny i minuty, podíval by se na mne každý bystře,
zda-li nejsem blázen? Co máme říci tedy o člověku, jenž pozo
ruje, že vše na nebi i na zemi pohybuje se dle jistých určitých
zákonů a k určitému cíli, když přece Boha popírati se snaží?
Což jiného mu říci, nežli co dí žalmista Páně (13, l.) _»Řekl
blázen v srdci svém: není Boha la
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Ěábel, jenž sliboval prvním rodičům, že budou jako bohové,
vědomí i osvícení, když Boha neposlechnou, vysílá stále i své
apoštoly mezi lidi, aby jich od Boha odvraceli! Avšak rád či
nerad jeden každý musí při smrti vydati počet Bohu z vladaření
svého. Nedejme se tedy od Boha odvraceti náhončími dáblovými;
ale věrně dbejme toho, čemu církev Páně učí, abychom is plnou
důvěrou k Bohu vž y se utíkali a na konec, jako žena krvo
tokem trpící uslyš ti zasloužili: »Víra tvá tě uzdravila. Vejdi
v radost Pána svého.: Amen.

Neděle dvacátá třetí po sv. Duchu.
Ježíš ustavičný pomocník.
»Vstav Ježiš, šel za ním.c (Mat. 9, 19.)

v Evangelium dnešní líčí nám dva podivuhodné zázraky Páně.
Zena, jež dvanáct let neuzdravitelnou nemocí trpěla a od lékařů
již opuštěna byla, dotkla se roucha ]ežíšova v pevné důvěře, že
jediný Ježíš může ji uzdraviti, a ozdravěla téže chvíle. Představený
školy, jairus, který měl jedinou dvanáctiletou dceru, prosí Pána
Ježíše, aby šel a vložil na ni ruku, ježto právě zemřela, a došel
té milosti, že spatřil dceru živou a zdravou, jakmile Kristus se
přiblížil.

Dosud mnoho jest bídy a zármutku na světě mezi lidmi,
chudoba, nemoci, neštěstí všeho druhu vynucují slzy s očí člově
čenstva a není kdo by neštěstí odvrátil a bolesti zmírnil. ]edíný
]ežíš, Spasitel náš, může pomoci v každé tísni, v bědách tělesných
i duchovních, jah chci dnes k vaší útěše dokázati.

Pojednání.
1. Pán ]ežíš pomahá dosud v bědách tělesných.
a) Kamkoli přišel se svými učedníky, uzdravoval nemocné,
jež mu přinášeli, za něž prosili; sám také nemocné vyhledával.
Přivedli hluchoněmého a Pán ]ežíš dává mu sluch a dar řeči;
přivedli ďáblem posedlého a Pán Ježíš ďábla vymítá; přinesli
mrtvicí raněného a Pán ]ežíš ho pouhým slovem uzdravuje. Sám
kráčí aby uzdravil slepého, 38 let nemocného, deset malomocných,
služebníka setníkova ani neviděl a přece uzdravil. Žena, o níž
dnešní sv. evangelium vypravuje, nemohouc pro zástup .přiblížiti
se a prositi o pomoc, věřila pevně, že dotkne—li se aspoň roucha
Ježíšova, že bude uzdravena. A Pán Ježíš potěšil ji, odměnil jeji
důvěru, uzdravil ji okamžitě. A tak mnohé ještě jiné divy činil
Ježíš před obličejem svých učedníků, jak praví sv. jan, evangelista
a miláček Páně, jež neisou zaznamenány; nemocní všeho druhu
byli uzdravování. (20, BO.)
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Kristus má dodnes tutéž moc, uzdravuje stále, kdykoli jest
za to prošen, a kdykoli to uzná za spasitelné pro blaho naší
duše. Přikázal nám, abychom v nehodách a potřebách k němu
se utíkali: »Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete.:
Kdokoli se v důvěře obrátí na Pána Ježíše, dostane se mu
ulehčení a pomoci. — Sv. Augustin vypravuje o jakémsi úředníku
křesťanském v Kartagině, Innocenci, který trpěl nebezpečnou
nemocí a lékaři marně se snažili, aby byl uzdraven. Ustanovili se
na tom, aby byl operován. Večer před operací povolal si nemocný,
jak bylo zvykem, několik duchovních, aby se modlili a v pádu
nevydařené operace smrti jeho byli přítomni. Modlili se tak vroucně,
že sv. Augustin, který byl přítomen, dojat nemohl se modliti,
jenom vzdycbal & volal: »Pane ježíši, jakou modlitbu vyslyšíš-li,
nevyslyšiš-li modlitbu tutořc A druhého dne, když přišli lékaři,
nemocný byl již zdráv.
Drazí křesťané, přál bych vám každému, kdybyste se mohli
súčasiniti pouti do Lurd ve Francii, poznali byste, jak asi ne
mocní volali za Pánem ]ežíšem. Množství nemocných je tu v půl
kruhu rozestaveno, a _kněz jejich jménem volá k Pánu ]ežíši
v nejsvětější Svátosti o pomoc, že není snad nikoho, kdo by
nebyl k slzám dojat. Kněz volá hlasitě a všichni nemocní, celý
zástup přítomných poutníků a domácích volání opakuje. A Pán
ježiš uzdravuje dotud, koho za hodna uzná. Největší nevěrci
odcházejí odtud zahanbeni a zdrceni. — Co nemocných bylo již
uzdraveno, za něž byla mše sv. sloužena; co nemocných nabylo
zdraví, za něž bylo sv. přijímání obětovánol
b) Pán ]ežíš pomáhá dosud v nouzi o věci k živobití
potřebné! Když viděl, že snoubenci v Káni Galilejské neměli pro
hosti vína a byli proto stísněni, slitoval se Pán ]ežíš na přímluvu
Panny Marie a pomohl v nouzi. Když jednou množství lidu celý
den poslouchalo Pána ]ežíše a nemělo více žádného pokrmu,
nasytil jich Pán Ježíš více jak 5000 pěti chleby a dvěma ry
bičkami. (Mat. 14.)

Jindy opět, když tři dni setrvali u Pána ]ežíše naslouchajíce
pravdám nebeským a neměli, co by jedli, slitoval se nad nimi
a nasytil 4000 lidí sedmi chleby a několika rybičkami.
]e—tližePán ]ežíš neprošen takovou lásku prokázal, co učiní,
budeme-li prositi a bude-li se zvláště Panna Maria za nás při
mlouvati! Sám vybízí nás slovy: »Kdo prosí, dostane, kdo hledá,
nalezne; kdo bude tlouci, bude mu otevřeno.: Vypravoval 0 ne
odbytném příteli, který prosil souseda o chleba, a nepřestal, až
byl vyslyšen; a totéž doporučuje, abychom i my činili; nepřestali
prositi, až. nás Bůh vyslyší. A že Bůh ochotně vyslyší naše prosby,
ukázal Pán Ježíš příkladem, jak se stará o ptactvo, ba i o trávu
polní, čím teprve starati se bude o nás lidi, své miláčky; a ujišťuje,
že začkoli prositi budeme jeho jménem nebeského Otce, že se
nám dostane. Proto o křížových dnech kráčíme do polí za křížem,
prosíme o potřebné věci jmenem Pána Ježíše a Bůh dává požehnání.
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V tísních a bědách dovoláváme se pomoci při mši sv. a ve sv.
přijímání, a Pán Ježíš nás neopouští.

c) Pán Ježíš pomáhá dosud v souž ení a utrpení.

Když

jednou nálézal se s učedníky svými na loďce a nastala bouře
a učedníci zoufale volali o pomoc, poručil Ježíš, aby se utišila
bouře, odvrátil nebezpečí zahynutí! Když jednou blížil se po
moři Pán Ježíš k apoštolům, a ti bojíce se, že to nějaký duch
a Pán Ježíš je těšil, aby se nebáli, zvolal Petr: »Pane, jsi-li to
ty, rozkaž mi k sobě přijíti po vodě.: A když Petr vyzván, aby
šel, pro vítr začal tonouti a volal o pomoc, uchopil jej Pán Ježíš
a řekl: »Malověrný, proč jsi pochybovalřc
Bouře na moři a nehoda Petrova ukazují nám, kde máme
pomoci hledati, kdykoli neštěstí nás překvapil
O missionáři Placidovi, který kázal mezi divokými národy
v Africe, jest zaznamenána tato událost. Když jednou kázal venku
v polích slovo boží, připlazil se VCllký had jedovatý a otočil se
kol jeho nohou. Když to lidé spatřili, ulekli se velice, znali ne
bezpečí, vjakém se nalézá, jež také jim hrozí. Placid stál nepo—
hnutě, sepjal jen ruce a oči pozvedl k nebi. Had brzy ovinul se
kolem kolenou, kyčlí a po chvíli kolem těla a krku, až nad hlavou
Placidovou postavil hlavu svou, 5 očí jako by sršel oheň a jazyk
visel z úst, jakoby se had připravoval ku zničení přepadené
oběti. Lidem vyvstával studený pot na čele, nikdo neutekl, stáli
jako přimraženi a čekali, co se vlastně stane; jak ubohý asi
skončí svůj život.
Ale missionář stál nepohnutě hledě k nebi, maje ruce sepjatél
Najednou had spustil se k zemi a tiše ztratil se před očima lidu.
Všichni padli před missionářem, klaněli se mu, domnívaiíce
se, že přišel s nebe. Ale Placid zvolal: »Pánu Bohu se klaňte,
Ježíši Kristu, jemuž já sloužím a jehož vůli konámc. Kdykoli
přišlo na lid nějaké neštěstí. mor, hlad, válka, zemětřesení, a lid
se obrátil k Ježíši o pomoc, pokaždé zakročil Ježíš, a stalo se
utišení.
Proto sv. Otec, papež v Římě, Pius X. i nynější Benedikt
XV. zapřísabali lidstvo, aby ve hrůzách válečných hledali pomoci
u krále králů, Ježíše Krista. Kdyby byli všichni poslechli a kajícně
se přiblížilike svatostánku, nebylo by tolik neštěstí, tolik zármutku
přišlo na svět, nebylo by tolik raněných, zmrzačených a mrtvých,
mohlo už býti dávno po válce. Kdyby byl každý vykonal co
vykonati byl povinen, kdyby byl přistoupil ke stolu Páně, Boha
odprosil a pomoci se dovolával, kdyby společných pobožnosti
se byl účastnil, mohlo býti mnoho zachráněno a my všichni
mnohých bolestí ušetřeni, Pán Ježíš by byl dávno pomohl.
2) Pán Ježíš pomahá dosud také v nehodách a bědách du
chovních. Kdekoli se ukázal, přicházeli k němu lidé všech stavů,
každý za jinou=příčinou. Jedni chtěli býti poučení o pravdách
věčných, jiní uzdravení, jiní na duši vyléčeni hříchů zbaveni, po
těšeni, povzbuzeni a posilnění. Nikdo neodcházel bez nějaké mi—
losti, kdojen pokorně a upřímně přišel a o pomoc prosil.
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Dosud káže Kristus v chrámu Páně a ve školách ústy svých
služebníků, všecky volá k sobě ku svatostánku, každému chce
pomoci. Kdyby lidé dbali slova božího a řídili se dle něho, ne
bylo by tolik zla, nelásky, nenávisti a nepřátelství mezi lidmi;
nebylo by tolik nespokojenosti. Ale přemnozí nechtějí slyšeti
slova božího, aby nemuseli podle něho žíti; zacpávají svých uší,
aby svědomí hříchem a zlobou utlumené nebylo probuzeno
a nebičovalo výčitkami. Když sv. Pavel kázal před vladařem
Felixem o spravedlnosti,—o čistotě a budoucím soudu, zachvěl se
Felix a zvolal: >Ustaň, až v čas příhodný dám tě zavolati.< Proč
se zachvěl a nechtěl dále poslouchati? Poněvadž byl mužem ne
spravedlivým & prostopášným, bál se věčného zahanbení a trestu
po smrti.
jakmile kazatel mluví o nepravostech lidských a hrozí spra
vedlnosrí věčnou, zacpávají mnozí uší svých, vyhýbají se kostelu,
aby svědomí nabylo vyburcováno z pohodlného spánku. »Kdo
jest z Boha,: pravil Pán ježís, »slovo boží slyší.< Dobří lidé rádi
poslouchají slovo boží, aby věděli, čeho se jim ještě nedostává,
co činiti mají, aby se Bohu líbili; slovem božím potěšeni a po
silněni byli; aby vyvázli z liknavosti a lhostejnosti.
Zvláště kdo jest stížen hříchem, má hledati pomoci u Pána
Ježíše vyprositi si dar kajícnosti, lítosti, upřímné vůle ku polepšení,
upřímné a úplné zpovědi a dostiučinění. Zena jedna ztratila ne
patrný peníz, jak Pán Ježíš líčí v evangeliu sv. Lukáše; rozsvítila
svíci, hledala a neustala, dokud nenalezla. Co teprve činiti má
křesťan, který hříchem ztratil přátetství a synovství boží. Co by
prospělo zdraví těla, není-li zdravou duše? Co prospěje život
těla, je-li duše mrtva? Co prospěje, kdybychom byli sto let živi,
ale pro hřích zavržení byli ne na sto, tisíc let, ale statisíce
a miliony, na celou věčnost.
Jaká jest to milost, že Pán Ježíš dosud uzdravuje duši ve
svátosti pokání skrze své zástupce, zpovědníky, vlévá nový život,
novou sílu, štěstí a spokojenost. Čtyřicet pět jenerálů odpravila
revoluce francouzská guilíotinou, že zůstali věrnými svému králi.
Nejslavnější z nich byl Custine, vítěz nad Mohučem a Franko—
brodem. Obviněn z velezrády a odsouzan k smrti. Ze ctižádosti
dříve zradil krále, přidal se k revoluci, a ta se odměnila nevděkem.
Stačilo malé podezření, že jest kdo přívržencem krále. a už pro—
padl smrti. Custine prosil o kněze a sv. zpověd' Ráno před
smrtí přijal Tělo Páně. vzal kříž do rukou a kráčel statečně ku
popravišti odříkávaje sloku postní hymny: >O crux, ave, spes
unicac, »Zdráv bud, kříži, jediná nadějelc Kdyby byl kdo celý
život prožil v lhostejnosti a nepřátelství k Bohu, kdyby měl sebe
více hříchů na svědomí, šťasten, kdo se ještě v poslední chvíli
uchýlí o pomoc k Pánu Ježíši! Jest k tomu ovšem třeba zvláštní
pomoci boží; vlastní silou toho nikdo nedosáhne; a proto velmi
málo kteří bývají po tak nešťastném životě zachráněni.
Dnešní evangelium buď naší útěchou a povzbuzením. Kdykoli
se nalézáme v tísních a bědách at tělesných či duchovních,
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utíkejme se k Pánu Ježíši. Kdo Ježíše prosí, obdrží; kdo ho hledá,
nalezne, kdo zaklepá, bude mu otevřeno; kdo Ježíše neopustí, ne
bude od něho opuštěn; kde u něho hledá pomoci, nalezne ji pro
tělo i pro duši, pro čas i pro věčnost. Sám to slíbil: »Začkoli
prositi budete, stane se vám:. »A všecko. začkoli byste prosili
na modlitbě věříce, vezmeteu

(Mat. 21, 22.)

V. M. Vdo/ml.

Neděle posledni po sv. Duchu.
Soud a Maria.
Jednoho dne v létě, vypravuje spisovatel jeden, zašeLjsem
si do hor, do Krkonoš, abych čerstvého vzduchu užil. Na cestě
té bylo mi jíti kolem kostela, chtěl jsem do něho vejíti, ale
byl zavřený. Vzpomněl jsem si na slova sv. Jana Zlatoústého:
„Jděte k hrobům, neb oni vyučují vás svatému umění, oni jsou
školy, v nichž se pokoře vyučiti můžete.: Sel jsem tedy na
hřbitov a tu spatřím kostnici, hromadu kostí. Při pohledu na to
vzpomněl jsem hned také na ty duše, jež těch kostí jako ná
strojů k svým činům užívaly. I pomyslím si: Zde to leží rozházené,
v čem ty duše zde na zemi se pohybovaly. Zde je hnát z nohy,
ten snad se divoce o muzice v tanci točil; nyní sebou nehne.
Zde hnát z ruky, ten se snad natahoval po věcech zapovězenýcb
a zlých; nyní se nehýbe. Zde ty holé hlavy, mnohá má jistě
dva neb tři zuby, ale žádného více nekouše, ani těmi zuby ani
svým jazykem zlým. Zde ty oči v hlavě — ale nejsou to oči
jsou to jen díry z nich, někdy oči t-y ohněm rozhárané smysl
nosti svítívaly, na hanebné věci pohlížely a po marnostech slí
dily. Ale kde jsou ty duše? Jak pak to's nimi tam na věčnosti
vypadá? Jak? Z levé strany jako by se ozval temný hlas žalost
ně mi odpovídající: »O tam jsou těžké obža!oby, tam jsou
strašlivé rozsudky, tam jest hrozné to věčné odsouzení.< Ano
zajisté, nebot písmo sv. praví: »Po smrti nastává soud a hrozné
jest v ruce Boha spravedlivého upadnouti.:
Den skonání tvého jest tolik, co den posledního soudu.
V jakém stavu zemřeš, v takovém stavu zůstaneš. Toho buď
vždy pamětliv, ano bud pamětliv, že hned, jak zemřeš vyplní
se, co kněz při zádušní mši sv. se modlí: Soudce na trůn až za
sedne — všecka tajemství prohlédne — strachuplný hříšník
zbledne. Kam já bídný tehdá půjdu — kde ochránce hledat
budu — máť i ctnostný strach ze soudu.
Až ti nastane poslední hodina a ty budeš na věčnost odcházet,
budeš umírat, může se to státi na dvojí způsob: ty můžeš umí
rati jako zatvrzelec, nebo můžeš umírati v kajícnosti a v plné
důvěře na milosrdenství boží. Ale zdali se bude moci duše tvá
k takové důvěře povznésti? To si člověk nemůže sám dáti a sám
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si učiniti. Vždyť Kain, Saul, Jidáš ještě ani nebyli v poslední
hodině smrti a přece nebyli s to, důvěru v milosrdenství boží
v sobě vzbuditi. A mnohý kněz mohl by vypravovati, kterak
tomu neb onomu nemocnému všechna potěšující a povzbuzující

slova byla darmo mluvena a to proto, že nebyl sto vzbuditi
v sobě důvěru a naději, že mu může býti dána milost a od
puštění.

Co činiti, aby v té poslední

chvíli, v níž duše naše “svět

opouští, nás neopustila důvěra v milosrdenství boží? Na toho
patřme, na němž má Bůh nejlepší zalíbení své, jako na hoře
Tábor, na hoře Olivetské, na hoře Kalvarii a na pravici své
v nebesích ——
Ježíše Krista — ten jest klíč a cesta k milosrdenství
božímu. Ale Ježíš jest také soudcem naším. »Přijde Syn člověka
s mocí velikou a velebností.: A Syn člověka řekne: »Odejděte
ode mne zavržení, do ohně věčného.a
Kdo, ale může u Syna člověka, u Ježíše Krista bý,ti naším
přímluvčímo,naším ochráncem v té hrozné době, v hodině smrti?
Kdo se může nás ujmouti, dříve nežli duše naše před soudnou
stolici Kristovu předstoupí? Kde ochránce hledat? Quem pa
tronum rogaturus — Dum vir iustus sit securus. — Kde ochrance
hledat budu, ——mát i ctnostný

strach ze soudu. ——

Mám za to, že nejlepším přímluvčím pro nás pro všechny
bude ta, která je Vykupiteli našemu nejbližší, totiž vlastní jeho
matka.
Tu zdá se nám, jako by sám Kristus Pán k nám mluvil:
Chvěješ se pohlížíš--li na mne na kříži a uvažuješ- li že budu
jednou přísným soudem tvým. Bojíš-li se pro hříchy své pozdvi
hnouti ke mně oči, patř pod kříž. Tu uvidíš Marii, milou matku
svou. Však ne pouze mou, ale i tvou jest matkou, vždyt ta slova,
jimiž jsem ji s kříže doporoučel Janovi: Hle matka tvá! slova
ta nebyla jen řečena k němu, nýbrž k lidem všem. Nuže viz
matku svoul Já jsa člověk a Bůh zároveň, nepotřeboval jsem
matky; tobě však křestane nelze se obejíti bez mateřské její po
moci v hodině smrti. Uznej dobrotivost mou. Dal jsem ti na
kříži matku svou, tys nyní milým jejím ditkem a tato matka
tvá neopustí tě v poslední hodině a nedopustí, abys zahynul,
ale v posledním zápase tě zachrání. Její pomocí přemůžeš ne
přítele zlého. Tot matka tvá, která tě přikryje pláštěm své ma
teřské ochrany, ona jest matkou Všech hříšníků. A domníváš
se, že bych já své nejlepší matce mohl něčeho odepříti, když by
za tebe prosila? Budeš-li ji vzývati a bude-li ona za tebe prositi,
na milost jistě tě přijmu. Ovšem Jidáš, jenž mne zradil, zahynul
jako hříšník na věky — ale proč? poněvadž si zoufal dříve, nežli
jsem odevzdal na kříži veškero lidstvo Marii. Avšak ty jsi nyní
synem nejmilejší matky mé, kterou jsem ti za matku ustanovil
hned v poslední své hodině smrti. Jestliže jsi se prohřešil, ne
zoufej nad milostí mou; vzpomeň na lotra se smrtí již zápasíclho,
jenž po pravé straně mé na kříži přibit byl. Ač hříšníkem byl,
slíbil jsem mu přece nebeský ráj, ana Maria, matka má po boku
Rádce duchovní.
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jeho stála. Proto utíkej se důvěrně k bolestné matce mé a ne
zahyneš (Milosrdný Samaritán str. 634.)
jestliže jsi ty po celý život svůj denně Marii prosil, aby se za
tebe v hodině smrti tvé přimlouvala — a mnoho milionů křesťanů
o to prosí a to nejen pro sebe, ale také pro tebe, nebot říkají:
Pros za nás — jeden za všecky, všichni za jednoho — tedy jsi
to učinil bezpočtukráte a také miliony křesťanů to činili s tebou
společně. Ta panna svatá, která na svatbě prosila o to, aby se
hodovníkům vína dostalo, neprosila by v poslední hodině, za
tebe umírajícího, za tebe, jenž jí vždy ctil a ji o to nesčíslné
kráte v životě svém prosil? O zajisté není a nebude nadarmo,
že Pannu Marii každodenně ctíš a prosíš.
Kdo s Marií,. Matkou boží v přátelství vešel, na toho ona
v té poslední a velmi důležité hodině nezapomene, nýbrž mocnou
svou přímluvou bude mu napomáhat a vyjednávat milost u toho
Pána a soudce, který jej k soudu očekává.
Ovšem po ukončeném soudu nevezme Bůh svůj rozsudek
zpět. Proto my se nemodlíme za ty. které za zavřené pokládáme.
Ani nemůže Bůh, nejvýš svatý a spravedlivý hříšníkovi v zatvr
zelosti zemřelému nebe přiřknouti a něco takového nebude ani
Panna Maria žádati. My se ale modlíme, aby, než-li zemřeme
a než-li souzeni budeme prosila Maria za nás, aby v hodině
smrti naší nás se ujala; neb tu je ještě vše možno, tu může
Bůh i tomu největšímu hříšníku. dáti ještě milost, aby se poznal,
aby lítost, důvěru a lásku k Ježíši Kristu vzbuzoval a aby uč niv
pokání dosáhl odpuštění a milosrdenství. V hodině smrti jest
ještě čas a to čas nejvyšší, v němž nám přímluva Panny Marie
může mnoho, ba všechno vyjednati a vydobýti, v poslední ho
dině rozhoduje milost, o kterou Panna Maria prosí pro toho,
kdo ji byl v životě svém věrně ctil a ji pozdravoval jako ma
tičku milostivou a dobrotivou.
Svatá Maria, matko boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu
smrti naší. Oroduj za nás, abychom ten poslední boj šťastně
ukončili, z tohoto světa šťastně vykročili a tam na soudu božím
do počtu vyvolených přijati byli. Amen.
Fram, Čec/;,

Neděle posledni po sv. Duchu.
Rozloučení v den soudný.
>I půjdou: zlí do trápení věčného,
spravedlivi pak do života věčného.:
(Mat. 52, 46.)

Za panování Karla VI., krále španělského, byl v hlavním
městě Madridě popraven dvacetiletý mladík pro loupežnou vraždu.
Ohromné zástupy lidu sešly se k tomu hroznému divadlu. Žádný
příbuzný nechtěl se k zločinci znáti a všichni tvrdili, že ho jak
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živi neviděli. ]enom jedna osoba činila výjimku; stála blízko ši
benice, němá jak mrtvola, bledá jak smrt, vlasy její byly jako
sníh a ukazovaly na vysoké stáří. »To je jeho matka,: šeptal
si dav. Kat hodil odsouzenci oprátku na krk a vrtnutím ruky
zlomil mu vaz. Křečovitě trhlo sebou několikráte umírající tělo
a potom viselo tiše bez vlády, nastala srdrt. Bez dechu hleděl
zástup na to strašně divadlo. A zdola pohlížela matka vzhůru
k bezduchému tělu svého dítěte zrakem plným žalu a bolesti,
tak že si kat rukou tvář zahalil a'slzu utřel a všecek zástup dal
se do hlasitého pláče. Ubohá žena byla skutečně matkou popra
veného; bylo jí teprve čtyřicet let, ale bolest z ní udělala sto
letou. Za několik dní vynášelii ji k věčnému odpočinku, .bolest
ji zabila. Smutné rozloučení matky se synem.
Mladému zločinci dán před smrtí zpovědník, mohl se zpo
vídati, litovati svých zločinův a s Bohem smiřen mohl odejíti na
věčnost. Ubohá matka směla douía'i, že se s ním na věčnosti
shledá, ve větší radosti a cti nežli se s ním loučila a přece jí
působilo rozloučení s dítětem bolest tak nevýslovnou a přivedlo
jí před časem do hrobu. Spravedlnost světská žádala potrestání
zločinu, soudce vyřkl rozsudek smrti a tím právním výrokem
rozdělena matka od syna, jehož milovala i přes jeho zločin. Smutné
rozloučení matky od syna — soudem.
Ale co je soud lidský proti onomu soudu, který Bůh-člověk,
Ježíš Kristus, v den poslední po vzkříšení těla konati bude nade
všemi lidmi celého světa a všech časů! 1 tam bude rozloučení.
Ti, kdo umřeli v milosti Boží, bez hřícnů těžkých, s Bohem
smíření, postaveni budou na pravici věčného Soudce, kdo pak
umřeli v hříchu těžkém, na levici. Dva neprehledné zástupy,
každý o nepočetných miliardách, budou státi od sebe odděleny
před věčným Soudcem. Zde na zemi žiji lidé v rodinách. I když
některý člen rodiny Boha se spustí, bez Boha, ve hříchu žije,
mívá přece aspoň lásku přirozenou kterou mu Stvořitel vložil do
srdce ke svým domácím a žijí spolu dosti pokojně a jak se zdá,
i spokojeně a šťastně. A třebas některý člen rodiny žil hříšně
a neumřel příliš bohabOjně, přece jeho pozůstalí s láskou na
něho vzpomínají a všecko mu odpustí, čím jim ublížil a doufají,
že se s ním přece snad na věčnosti uvidí.
Zajisté, shledají se s ním u veliký den vzkříšení, ale toto
shledání bude hrozně smutné, nebo hned po něm věčný Soudce
rozdělí je od sebe navěky rozsudkem: >Pojďte, požehnaní Otce
mého, vladněte královstvím jeho. — Odejděte ode mne, zlořečení,
do ohně věčného!
A mnohá rodina bude roztrhána a rozdělena: manžel od
manželky, rodiče od dětí, děti “od bratří a sester a rozděleni
zůstanou na věky; na věky už se po tomto soudě neuvidí.
U žádného lůžka smrtelného, u žádného hrobu, v žádné válce,
při žádném loučení nebylo prolito tolik a tak hořkých slz, kolik
jich poteče ve veliký den soudu při hrozném rozloučení na věkyl

—788—
A musí tak býti? Nemusilo by, kdyby zlomyslní lidé sami
tak nechtěli, kdyby se sami vlastními hříchy do věčné smrti
nevrhali.
K tomu však třeba, aby všichni zde na zemi vedle přirozené
lásky k sobě měli ještě jinou lásku a v té lásce žili. A touto
láskou jest v Písmě sv. zvaná >caritas,< nadpřirozená láska
k Bohu. Touto láskou miluje člověk Boha nade všecko. ale také
nade všecko nenávidí hříchu, chrání se hříchů těžkých, žije v lásce,
milosti boží, Bůh miluje ho jako dítko své. A jen kdo v této
lásce a milosti boží žije a kdo v ní umře, přijat bude v království
radostí věčných.
Rozmilí farnícil Rozhlédněte se nyní po svých rodinách
a uvažujte: Kdyby tak dnes nastal soudný den, zůstala by celá
rodina o velikém soudě pospolu, přišli bychom všichni do domu
Otce nebeského, žijeme nyní všichni.-v milosti boží, prosti hříchů
těžkých ? Obávám se, že by nemohli všichni odpověděti upřímným
rozhodným :ano.: Nuže, není ještě pozdě, Bůh nechce smrti
hříšníka, nýbrž aby se obrátil a živ byl. Dnes dosud je čas pro
hříšníky, aby se obrátili, a dle toho zařiďte domy své. Rodičové,
spravthe dům svůj tak, aby ne Satan, nýbrž Kristus a jeho
bázeň v něm hospodařil a vládl. A komu svědomí dělá výčitky,
uved je do pořádku kající zpovědí, blízký advent je beztoho
dobou pokání, a potom už nehřeš, hled žíti stále v milosti boží,
aby tebe smrt nezastihla nepřipravena, kdyby snad přišla náhle.
Tak lehko je dostati se do nebe: třeba jen plniti vůli boží, věrně
zachovávati učení Kristovo jest přece sladké a břímě jeho lehké,
Ježíš budiž vždy pánem v domech vašich, s Ježíšem, v jeho mi
losti, odejdete jeden po druhém se světa, a Ježíš vás všecky
v den soudný zase spojí a spojené vezme do domu Otcova
a uvede v život blažený, který převyšuje všecek lidský smysl,
jehož blaženost konce míti nebude. Amen.
"varianta/e.

ČÁST PASTORAČNÍ.
Nové úkoly naší velkoměstské správy

duchoan

Píše —en, pražský kněz. — Dokončení.

5 Duchovní správa ve spolku.
Veliký jest úkol, který ukládá horlivému knězi našich let du—
chovní správa v kostele, na faře, v osadě ve škole. ]eho obětavé
působení, jeho taktní vystupování, jeho láskyplná slova na kaza
telně, ve zpovědnici, v kanceláři, ve škole a při návštěvách domá
cností, toť Semeno, z něhož by mohlo vzejíti požehnání práce naší,
a vyrůsti obnovená katolická společnost. A přece není tomu tak,
kněz sám poznává, že všechny tyto pastorační námahy dnes ne
Stačí, že neodolatelně a mocně ;působí na dnešní lidstvo spolek
a denní tisk. Proto musí vnitřní pastoraci provázeti i katolický
spolkový život a dobrý katolický tisk; proto musí horlivý
pastýř velkoměsta býti též činným v životě spolkovém a všímati
si tisku. Těžko se vyznati ve spletitém našem Spolkovém životě,
než přece aspoň několik poznámek chce pisatel věnovati našim
spolkovým poměrům.
V organisaci spolkové můžeme rozeznávati tři veliké skupiny:
1 katolická bratrstva, 2. katolické spolky, a 3. spolky jiné ob
čanské.
Katolickými bralrstvy rozumíme sdružení katolíků za úče—
lem čistě náboženským, kultovým. Na tato katolická bratrstva
nevztahuje se rakouský spolkový zákon ze dne 15. listopadu
1867 podle nálezu správního dvoru soudního ze dne 19. května
1883 č. 1162, avšak podléhají církevnímu zákonodárství. K těmto
bratrstvům počítáme na př.: různé 3. řády, růžencová bratrstva,
bratrstva Srdce Páně, nejsv. Svátosti oltářní, družiny mariáské atd.
O významu těchto spolků “čili bratrstev bylo pojednáno výše
a proto zde nechci se jimi zabývati. Do druhé skupiny řadím
všechny spolky, které podléhají zákonodárství státnímu, podle
stanov i ve skutku sledují cíle katolicko-sociální a jsou schváleny
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též církevní vrchností. OJ těchto ryze katolických spolků liší se
spolky skupiny třetí, jež jsem nazval »občanskéa, mnohdy jen
tím, že nemají ve stanovách a snahách svých účelů nábožensko
katolických, a výslovného schválení církevní vrchnosti. Zníním
se nejprve o těchto spolcích a účasti kněze v nich.
Spolky občanské jsou velmi rozmanité, velmi často hospo
dářské, vzdělávací, podpůrné, národní, politické i náboženské.
Podle svých účelů a stanov nebo aspoň ve svých snahách čelí
některé z těchto spolků přímo neb aspoň nepřímo proti zásadám
katolické církve; jest samozřejme, že duchovní správce nemůže
v těchto .spolcích býti členem, ani jich schvalovati svým osad
níkům. Avšak soudím, že duchovní správce jako host »servatis
de jure ecclesiastica servandisc a »excluso scandalo ňdeliuznc
mohl by se občaszúčastniti jejich veřejných schůzi, aby byl
informován a případně mohl hájiti katolické věci. jiné však
z občanských spolků nemají v sobě nic proti katolickým zásadám,
mají účel čistě hospodářský, národní neb kulturní vůbec, jako
spolky odborné, dělnické, studentské, hasičské, zpěvácké. dobro—
činné, měšťanské sbory ostrostřelců atd. Těchto spolků nesmí si
duchovní správce nevšímati, má častěji do nich zavítati, může
býti jejich členem i v nich činným. Zvláštní zmínky zasluhují tu
peněžní instituce a organisace politické. Dějiny, zkušenost po
sledních let i pokyny církevní vrchnosti ukazují, že činnost kněze
na těchto polích jest velmi choulostivá a nebezpečenství plná;
kněz může tu býti členem, avšak nedoporoučí se aktivní účast
ve vedení ústavů peněžních ani politických místních organisací.
Kněz má býti vzdělán i v těchto věcech, avšak zůstati nad stra
nickým denním bojem stran, hotov jsa kdykoli zasáhnouti svým
vlivem ve své osadě.
Válka zdá se sdružovati slabé strany a spolky v mohutnější
jednotky, z těchto nesmí se sám vylučovati kněz, naopak musí
se snažiti vejíti v užší styk s naším veřejným, občansko-sociálním
životem.
Spolky katolické stejně jako občanské spolky vůbec mají
nejrozmanitější účel a často pramálo se liší od spolků jiných;
někde jsou vyvolány opravdovou potřebou, někde zdají se býti
konkurenčním podnikem jednotlivců; jsou tu rovněž zvláštního
zřetele hodné katolické peněžní ústavy, katolické politické orga- _
nisace a pak spolky dobročinné. jest samozřejme, že kněz může »
a má býti členem těchto institucí, avšak ani tu nedoporoučí se
zodpovědné vedení peněžních ústavů a vedení politické katolické
organisace místní.. Z jiných spolků první místo zaujímají spolky
čistě charitativní, v nichž knězi náleží hlavní činnost a v nichž
také nejvíce prospěje.
Všecky katolické spolky, ať již jejich vedení jest v rukách
kněžských nebo laických, potřebují schválení církevní vrchnosti
a duchovního rádce. Mnoho dalo by se říci o nynějším katolickém
životě spolkovém, než omezím se na poznámky dle mého soudu
nejdůležitější.
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Máme dostatek katolických spolků? Myslím-,že nemáme jasného
přehledu spolkového života katolického, aspoň málo jest katolíků
i kněží u nás, kteří by měli přehled na př. všech katol. spolků
v Praze. Před několika lety vzal jsem do ruky spolkový adresář
pražský a nalezl jsem v něm asi 50 spolků katol.; a v posledních
letech mnohé spolky nové povstaly tak, že jest jistě na 60 velikých
sampstatných spolků v Praze, avšak o některých málokdo vůbec
ví. Učel mnohých spolků málo jest odlišný od jiných, a tak máme
u nás spolkovou rozdrobenost, spolkovou chudobu a nevraživost.
]est na čase, aby povolaní činitelové postarali se o redukci spolko
vého našeho života, aby bezvýznamné spolky byly rozpuštěny,
.spolky s podobným účelem sloučeny, a příští dobou požadované
spolky byly ustanoveny. Tato práce není snadná, ale nutná;
osobní choutky musí býti Odstraněny, jisté osoby vykázány do
mezi spolkového života, členstvo cílevědomě býti vedeno za
stálého dozoru a souhlasu spolkového duchovního.
Duchovní v katolickém spolku jest nutný. U nás bývá na
zýván »ducbovním rádcem: spolku, jinde předsedou; nezáleží
na jménu, ale na 'činnosti ve Spolku a vlivu jeho ve spolku.
Některé naše spolky mají duchovní rádce, kteří se buď ve
spolku nikdy neukáží aneb tam tvoří bezvýznamnou figurku pro
katol. veřejnost. Takové spolky také příliš nekvetou. Za to spolky,
jimž věnuje se cele kněz a to vlivně, zachovávají své zásady
a prospívají. Na účasti kněžstva ve spolku katolickém záleží
mnoho, ne li všecko. Pokládám za nutné, aby každému kato
lickému spolku dostalo se řádného, schopného duchovního rádce,
a ostatní kněží aby se zúčastnili též spolkové činnosti. jeden
kněz může se cele věnovati jako duchovní rádce pouze jednomu
spolku, nebo více spolkům stejného druhu; duchovní rádcové
spolků měli by býti kněží vybraní, naprosto k tomu úkolu schopní,
vyškolení, pokud možno starší, kteří nemění již svého místa
působení, a tito měli by se scházeti k měsíčním poradám za
předsednictví spolkového referenta. Ne každý kněz se hodí
k tomuto úkolu, avšak z velkého počtu na př. pražského ducho
venstva jistě dal by se připraviti výběr vhodných spolkových
rádců. Ostatní kněží budou pak rádi spolkově pracovati podle
svých schopnosti i času.
Ještě několik slov o spolkové činnosti. Nejvíce pracujeme
v křesťanské charitě a to z důvodů již uvedených. Vincenciánské
konference, ústavy Hofmannovy, Vaněčkovy, Seyvaltrovy a mn.
jiné jsou již všude známy a budí obdiv i úctu naší veřejnosti.
Naše městská politická práce nestojí téměř za řeč pro stálé
osobní sváry a nedostatek vůdčí osobnosti. Ze spolků podpůrných
kvetou jen ty, jimž věnují se plně kněží, na př. jednota katol.
tovaryšů,

spolek křest. soc. žen a dívek a j. ——Mnoho jiných

spolků vzdělávacích a podpůrných živoří, nedostává se jim hlavně
zdatných pracovníků. Zde nutno pracovati dlouho a soustavně,
abychom měli pro rozmanitá pole lidského vědění a umění kato—
lické odborníky. Až bude náš spolkový katolický život znovu
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upraven, až bude upřímnost všecky ovládati a po ruce bude více
inteligentních pracovníků, pak budou i kněží i katolický lid více
si všímati spolků katolických, v nich upevňovati katolické zásady.
Se životem spolkovým nerozlučně jest spojena otázka tisku;
proto na konec věnujeme i této svou pozornost.

6. Duchovní správa v tisku.
Nemusím připomínati význam dobrého tisku pro duchov. správu
a katolický život lidu. Pro praksi nutno si zodpověděti, čeho se
nám nedostává a jak tu pomoci. Jako v organisaci spolkové tak
iv tiskové máme velikou roztříštěnost, více podniků než naše
poměry mohou snésti. Jest jisto, že i tu byla by na místě redukce;
pokud ještě možno jí dosáhnouti. Především mějme jediný, dobře
redigovaný, obsahem a insercí bohatý, laciný deník, v němž by
široké vrstvy katolického lidu našly náhradu za velké naše
deníky směru nekatolického. Vedle tohoto deníku musíme po
držeti, obohatiti a rozšířiti své odborné časopisy. periodické,
pokud ovšem jsou nutné, vzájemný jich obsah více vymeziti
a příslušný odbor prohloubiti rozhledy po cizí práci v témž
odboru. Pro duchovní správu vlastní ve velkých městech dopo
ručuje se též vlastní tisk v příhodné formě. Někde již jsou za
vedeny farní věstníky, někde by se mohlo užíti farních kalendářů.
Pro Prahu byl před válkou připravován farní věstník, avšak mnohé
obtíže oddálily provedení. Farní kalendářík dobře by se hodil
pro mnohá naše města a nebyl by spojen se značnými finančními
obtížemi. Stručně rekapituluji: potřebujeme méně katolickéko
tisku rozdrobeného, avšak více účelného tisku a to tisku obsahem
i formou dokonalého.
K tomu ovšem třeba jednak velkých finančních prostředků,
jednak mnoho zdatných pracovníků. Peněžní otázka jest bolesrivá
a po válce bude asi tíseň citelnější; podpor mimořádných ne
bude po ruce, proto každý list bude ponejvíce odkázán sám na
sebe, své předplatitele. Z toho důvodu již nutno zastaviti ty
listy a časopisy, jež nemohou se rozšířiti a vydržeti; list a časo
pis opravdu potřebný a řádně vedený bude jistě odebírán a roz
šiřován, zaplatí se sám.
Vážnější a těžší jest požadavek zdatných pracovníků. Žádný
list ani odborný časopis nemůže prospívati, nemá—livětší redakční
sbor pracovníků _naprosto schopných a' zkušených. Kde však
nalézti takových pracovníků? Mnozí žijí nepoznání, rozptýleni
v řadách kněžstva i laiků; jiní musejí býti vychováni. Této vý
chově musí se věnovati více pozornosti se strany vůdčích našich
osobností. Máme jistě v naší mladé inteligenci laické i v mladém
kléru mnohý drahokam, mnohou nadanou hlavu, která potřebuje
vybroušení, výchovy, příslušné průpravy, aby se mohla uplatniti.
Nadané mladší síly z kléru i laiků měly by býti zapracovány
u nás, umožněny jim studijní cesty v cizině a vykázána taková
místa, kde by mohli uplatniti Své nadání i zkušenosti. jsem pře

—793—
svědčen, dokudonebude získán pevný sbor literárních pracovníků,
marné budou všechny pokusy o zdokonalení našeho katolického
tisku. Kéž by všichni naši kněží literárně činní a katoličtí Spiso
vatelé laikcvé jednou se sešli k rozumné poradě a dělbě práce.
Ne každý pro všechno se hodí; jeden pracuje úspěšně
v kostele, jiný jest mistrem v organisování a vedení spolkového
života, třetí vládne výborně pérem, čtvrtý jest obratným řečníkem,
jiný opět tichým vědecky založeným učencem, atd. Všichni kněží
velkého města mohou býti činni v některé práci katolického
života, budou-li chtíti a bude-li jejich práce požadována.
Končím své pojednání, děkuje redakci tohoto listu za laskavé
uveřejňování a milým spolubratrům za trpělivost při čtení. Dotekl
jsem se mnohých věcí, pronesl přání leckdy těžko .proveditelná,
snad nejednou i chybný názor jsem uvedl; než vyznávám, že při
všem byl jsem veden upřímnosti, neblahou zkušeností svou vlastní
i jiných druhů, a ideální horlivostí o soustředěnou práci. Proto
též přijmu milerád i výtky, inové pokyny, jež snad upřímní
čtenáři učiní v redakci t. l.; a mám naději, že nepsal jsem zcela
zbytečně, že aspoň některé návrhy dojdou povšimnutí a snad
i uskutečnění v době příhodné.

Učast kněze v boji proti novomalthu—
sianismu.
Pastorálni otázka konferenční v areidiecési Pražské roku |916.
(Dokončení.)

Má-likněznaosaděspolek křesťanských

matek,

křesťanských muž-ů,spolek křesťanské rodiny,
mohl by v něm tyto myšlenky ještě šíře rozváděti, častěji a otevře
něji přednášeti. Ve spolku by mohl mluviti o inserátech a varo
vati před nimi, zmíniti se o nemravném tisku, o trestu Onana
dle Genese, ukázati na hrozné nebezpečí, které společnosti lidské
hrozí a na zlobu hříchu, říci. že již dějepisec Polybjus označil za
příčinu ubývání populace v Řecku okolnost, že si rodiče vůbec
dětí nepřáli aneb pouze jedno — dvě, aby je mohli zůstaviti bo—
haty, a to že byla též příčina pádu Řecka a jeho kultury. Může
říci, že Tacitus (Germania, XIX) vzdává starým pohanským
Germánům tuto chválu: »numerum liberorum ňnire aut quemquam
ex agnatis necare, flagitium habetur.: Ve spolku by kněz mohl
upozorniti i na hříchy proti klíčícímu životu a vysvětliti, že nový
život lidský začíná již v okamžiku početí a nikoli po několika
týdnech neb měsících; že spoluúčinkování při procuratio abortus
jest smrtelným hříchem, i kdyby nebylo účinku dosaženo. Tam
by mohl zajíti idále a říci,že co nevěrecký svět nazývá ochranou
a pokládá za opatrnost a moudrost, jest těžkým hříchem. -»To
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není moudrost, přicházející s hůry, nýbrž pozemská, smyslná a
ďábelskác. — (Jak 3, IS.) Moderni vynálezy toho druhu a jejich
reklamy jsou vynálezy ďábla, »vražedníka od počátku. (jan 8,
44). Hříchy proti manželské povinnosti již zde na světě stíhá za
sloužený trest. Místo dětí, jichž si manželé nepřáli, dostavují se
nevítaní hosté: tělesné chřadnutí, choroby duševní, manželské hádky,
výčitky zlého svědomí, manželská nevěra a mnoho jiného, nebot
ne sice doslovně, ale dle ducha víry naší a dle zkušenosti hříchy
proti manželské povinnosti volají do nebe o pomstu.
Bohužel, že nynější rozháraná doba válečná jest pro všecky
snahy, zakládati spolky, zejména s tendencí náboženskou, naprosto
nepříznivá.

Nejúčinnějším prostředkem na manžele působiti, by svědo
mitě zachovali Bohem stanovený účel manželství a všeho, co tomu

účelu se příčí, se vystříhati, jest ovšem sv. zpověď.
Avšak nutno otevřeně přiznati, že právě ty kruhy, které proti
hlavnímu účelu manželství nejvíce jednají, zpovědi se nejčastěji
vyhýbají. Vedle toho nejsou vyloučeny případy, že ze zpovědnice
odcházejí duše s pohoršením farizejským, které ovšem připraví
duchovnímu správci leckterou nepříjemnost. Zkušený missionář
vyprávěl, jaké výstupy se udály při missiích v jistém východo
českém městě proto, že svědomitý zpovědník nespokojil se pau
šální zpovědí, ale dle své povinnosti se tázal též de debito con
jugali. jest. to bolavá rána na těle společnosti, a dotkne-li se jí
lékař, nemocný křičí.
Protože autorita duchovní je soustavně veřejně zlehčována
tiskem i na divadle—kdo se půjde zpovídati k faráři, jak je líčí
Machar ve své »Čitancec aneb jakým je v Jiráskově M. ]. Husovi
farář u sv. Vojtěcha? —- není divu, že poenitentův ubývá a že
i ti, kteří se dostavují, nejsou vždy upřímni.
Ale s druhé strany jest nutno připomenouti si slova papeže
Pia V.: »Dentur idonei confessarii, ecce omnium christianorum
plena retormatio.<
Ve spovědnici mohou se vyskytnouti dva případy:
1. Biskupský reservát procuratio abortus, i. e. voluntaria de
structo hominis ante partum et cooperatio eorum, qui ad tale
facinus opem aut consilium dederunt. Lékaři _tvrdí, že 50—800/0
všech potratů je ve sporu s trestním zákonem. Jakkoliv se tedy
tento hřích četně vyskytuje, přece nelze jej konati v tak úžasné
míře jako druhý k našemu předmětu směřující, totiž
2. zabraňování conceptionis.
Biskupským reservátem procuratio abortus etc. nebudeme se
zabývati, jeť každému známo, jak by si měl počínati, kdyby se
ve zpovědnici hřích ten vyskytl.
'
Co se zabraňování conceptionis týče, jest třeba zpovědníku
především správně znáti pojem hříchu, jejž theologové označují
jménem onanismus conjugalis.
Instrukce biskupů belgických k farářům a zpovědníkům otom

praví:
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.Peccatum onanismi committitur omni actu conjugali ita exer
cito, ut positivo quovis modo generatio impediatur.
Dicitur: »positivo quovis mod0c:
a) »ad assignandum non tantum modum Onan, qui »semen
fundebat in terram, ne liberi fratris nomine nascerenturc (Genes.
38. 9.);

bl'sed etiam methodum hodie dum'magis pervulgatam,
a) sive mechanicam. ope nempe'instrumenti alicujus;
p'j sive chemicam, id est lotione vel infusione líquidi occi
sivi, tam fx parte viri quam mulieris, quae sive ante actum sive
in actu sive post actum ad conceptionem praecavendam vel impe
diendam adhibeturc.
Z toho plyne, že hřích ten státi se může dvojím způsobem:
a) nepřirozeným (interruptio copulae, efíusio seminis extra
vas, vres detestabiliSc), onanismus coniugalis v užším smyslu;
b)protipřirozeným, t. j. užívánímrůznýchprostředků (»ochranné
prostředkyc ), buď mechanických neb chemických, tam ex parte
viri quam mulieris, aby Bohem Stanovený účel manželství byl
zmařen, ad conceptionem praecavendam; onanismus conjugalis

vširším
slova
smyslu.

Nastávají pro zpovědníka tyto otázky:
1. Lze u manželův onanistlcky jednajících připustiti bonam

Edem ?

2. jak se má zachovati žpovědník,zjistil-li,že poenitent jedná
v dobré víře?
3. Jest zpovědník povinen se tázatiř
4. Jak má zpovědník jednati s poenitenty onanistickýmiř
5. jaké zásady platí vpříčině zeny, které je manželské spolu—
žití occasio necessaria?

Na tyto otázky »probati auctores- odpovídají takto:
I.

Co se týče dobré víry tvrdí někteří theologové, že bona ňdes,
kdy je tedy peccatum subjective nullum vel veniale tantum, jest
téměř vyloučena, ignorantia invicinbilis skoro nemožna. Jen v říd—
kých případech, >in simplícibus personis conjugatisa, »in feminis
simplicibus etjunioribusc bylo by lze skutečně bonam řidem při
pustiti. Avšak případy ty jsou vzácné, pováží-li se zloba doby, ve
likost hříchu, rozsáhlost poučování za našich časů a pod. Vedle
toho bona ňdes může trvati pouze krátký čas.
Prof. dr. Pecháček však píše: »Haec invicibilis ignorantia

plerumque

habetur, ubi adsunt rationes apparenter honestantes

onanismum (v. g. paupertas conjugum, periculum mulieri ex im
praegnatione orlens et sim.) et generatim non durat ad longum
tempus:.*)
") Zpovědnice, II. vyd., pg. 343 seq.
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II.

Kdyby zpovědník zjistil případ, že póenitent jedná proti účelu
manželství bona ňde, jest zavázán svým úřadem jej poučiti »de
hujus peccati gravitate aeque ac de aliorum peccatorum morta
liumc. Tak Poenitentiaria římská 10. března 1886, která již 14. pro
since 1876 rozhodla: »Omni reprehensione carere eos, qui non
omittunt confessum de onanismo reprehendere non secus ac de
aliis gravibus sceleribus<.
Proti obavě zpovědníka, že se z poenitenta stane formální
hříšník, stojí jednak neúprosně jeho povinnost jako učitele, jednak
bonum commune, o něž běží. Neboť i kdyby poenitent nikdy a nikde
nemluvilo své zpovědi a neřekl, že jeho zpovědník mlčí k jeho man
želskému životu, přece sama skutečnost, že mnozí, zjichž manžel
ského života lze právem usuzovati, že žijí onanisticky, přijímají
svaté svátosti, jest s to svésti jiné a přiměti je k nesprávnému
mínění, po případě přesvědčení, že jest dovoleným ten způsob
manželského života, jejž vedou lidé, které vidí častěji ke sv. zpo
vědiak sv. přijímání přistupovati. Tak tomu bylo ve Francii, kde
mnozí kněží se obávali otevřeně říci svým poenitentům pravdu
—ashovívavě s nimi jednali ze strachu, aby jim neutíkalizkostela.
Domůvali se, že obratnou povolností spasí své ovečky, jež hro
zily se rozprchnouti. Kam ta praxe vedla, je známo. Poenitenci
arie ji nadobro zavrhla.*)
III.

Jest zpovědník povinen tázati se na hřích onanismu, si con
juges omnino tacent de usu matrimoniiř Jest vlastností této ne
řesti, že se mlčením chce legitimovati — dí jistý moralista.
Zpovědník jest povinen neúplné vyznání doplniti otázkami
opatrnými a moudrými. Toto pravidlo jest applikovati na náš
případ. »Certe aeque falsum est omnes interrogare sine ,distinctione
et neminem interrogare; in medio virtuSc. Na otázku: aQuando
adest fundata suscipio, poenitentem, qui de onanismo omnio silet,
huic crimini esse addictum, num confessario liceat a prudenti et
discreta interrogatione abstinere, eo quod praevideat plures a bona
fide exturbandos multosque sacramenta deserturos esse? An non
potius teneatur confessarius prudenter ac discrete interrogareřa
odpověděla S. Poenitentiaria: »Attento vitium infandum, de quo
in casu. late invaluisse, . . . regulariter negative ad primam par
tem, afňrmative ad secundamc.
') 10. Martii 1886: >An confessarius, qui sive ex spontanea Confessione,

sive ex prudenti interrogationc, cognoscit poenitentem esse onanistam, tene
atur illlum de hujus peccati gravitate. aeque ac de aliorum peccatorum mor
talium, monere, eumque, uti ait Rituale Romanum, paterna caritate repre
hendere, eique absolutionem tunc solum impertiri, cum sufficientibus signis
constet. eundem dolere de praeterito, et habere propositum "non amplius
onanistice agendi? Resp. — Afíirmative, juxta doctrinas probatorum Auc
torumc.
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Zpovědník se bude tedy tázati vždy, si »prudens timorc et
»fundata suspicio< adest a to prudenter, parce, caste. Při tom
přihlíží:

a) k osobním poměrům poenitenta, k jeho stáří, pohlaví,
způsobu života, počtu dětí,
b) k všeobecným poměrům krajiny, v níž žije, továrny' a p.
»Fundata suscipio< confessario patebit praecipue ex modo con
ňtendi poenitentis, necnon ex modo Vivendi vel ex vitae adjunctis
confessione apertis. Interrogatio autem ňat »prudenter ac discretec,
ne poenitens offendatur vel scandalizetur, proinde verbis generalibus,
simulque sat claris ut ab ipso intelligi possint. Quaeri potest, v. g.,
num in matrimoniio christiane vixerit, vel,
num quoad oíňcia matrimonii nihil conscientiam remordeat,
vel etiam explicitius et generatim melius,
an se conformet divinae voluntari circa ňliorum numerum,
an se committat totaliter Providentiae divinae circa ňliorum
generationemc.*)
IV.

S poenitenty onanistickými jest jednati tak, jako s každým
jiným kajícníkem. Zpovědník má kajícníka poučiti o velikosti
hříchu a nedati mu rozhřešení, nejeví-li upřímné lítosti a nemá-Ii
opravdového předsevzetí non amplius peccandi de cetero i. e. ona
nistice agendi. S otcovskou pří'sností mu domluv a ukaž, že hřích
ten je hříchem do nebe volajícím a že by Bůh mohl trestati ka
jícníka odnětím dítek, jež má.
Si poenitens ex novo partu timet vitae uxoris, jest ukázati
na veliký pokrok lékařské vědy a na veliké škody na zdraví,jež
zneužívání manželství jdou v zápětí. Odborníci lékařští tvrdí, že
tři čtvrtiny chorob ženských orgánů jsou následkem zneužívání
manželství. Může i to kněz říci, že onanismus conjugalis stricte
talis non excludit certo conceptionem. jestliže však ohledy na
zdraví manželčino jsou velice vážné, nezbývá, než uložiti kajíc
níkovi úplnou zdrženlivost a poukázati na její možnost i zásluž
nost. (Josef:—chen) Unicum medium licitum est voluntaria absti
nentia ab actu conjugali.
]e-li příčinou hříchu starost de mumerosa prole, vroucně po
ukaž na boží prozřetelnost.
Kdyby manželé, kteří buď pro následky těžkého a nebezpeč

ného porodu aneb propter paupertatem timent rozmnožení své
rodiny, se tázali zpovědníka, utrum licet praestare debitum con
jugale tempore sic dicto ageneseos i. e. a 14. die post menstrua
incepta usque ad sequentem menstruorum recursum, zachová se
zpovědník dle .rozhodnutí Poenitenciarie z 16 června 1880, jež
dí: »Conjuges praedicto modo matrimonio utentes, inquietandos
non esse, posseque confessarium sententiam, de qua agitur, illis
conjugibus, caute tamen, insinuare, quos alia ratione a detestabili
*) Verbotenus ex instructione epporum Belgii de dato 2.]unii 1909.
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onanismi crimine abducete trustra tentaverit.: Avšak moralisté
s důrazem ukazují na slova caute tamen, protože se obávají jiných
zlých následků; také ukládají zpovědníku, aby poenitenta upo—
zornil, že ani v tom čase non excluditur certo possibilitas con
ceptionis.
V.

Podniká-li 'manžel (maritus) cokoliv, co se účelu manželství
protiví a jej maří, není pro něho žádné omluvy. Absolvován může
býti jen tehdy, má li opravdovou lítost avůli upustiti od neřesti.
Má-li nějaké antikoncepcionelní prostředky (opařížské, ochrannéc)
jakéhokoli druhu, jest naléhati na jejich okamžité zničení.
Manželka nesmí k aktu hříšnému nikdy přímo spolupůsobiti,
neque postulare, neque illicere, neque excitare. Inepřímý vliv na
manžela, ku př. querimoniis suis de maternitate vel de gravitate
partus, de molestiis cum infante et similiter esset peccaminosus. ]e
jasno, jak s ní jednati, kdyby sama jakéhokoli způsobu užívala,
ut conceptionem praecaveat.
»Quodsi vir in actu exercendo sese retrahit, per se loquendo
licet uxori ob gravem causam (podezření nevěry, nepřátelství, ne
návist, špatné nakládání) sese permissive habere relate ad viri
peccatum.
Attamen ipsi imponenda est obligatio, ut, omni quo possit
modo, praesertim precibus et blanditiis, virum a pessimo illo pec
cato avertat. Etiam in hoc casu erga ipsam severitati propen
dendum potius quam laxitati, ne ad hoc deveniatur, quod viris
a Sacramentis rejectis, subtili distinctione mulieres onanismo in
dulgentes passim admittantur.
Quodsi contra vir involucrum adhibet,*) quo actum onanistice
exerceat, nec uxori licet ullo modo huic actul, in se vitiato, co
operari; solum modo ob gravissimam causam, scilice't ob timorem
mortis vel mali huic aequiparandi, ipsi liceret non resistere op
lpressorix (Ita instructio belgi'ca.) Mulier ergo resistere debet in
quantum potest, cedat autem solum coactioni physicae brutali ob
timorem mortis vel mali huic aequiparandi. Případ podobný jako
defloratio virginis.
.
Instrukce belgická končí slovy:
»Satagant proinde confessarii omnes, ut illum modum agendi
cum poenitentibus sequantur: innititur enim S. Sedis auctoritate

atque probata doctrina theologorum.:
s

*

'

*

Z toho, co řečeno, je vidno, jak četné povinnosti, zejména
ve zpovědnici, ukládá knězi boj proti novomalthusianismu, a úzkost
nás jímá, uvažujeme-li o její cboulostivosti a tíži.
*) »Congressus condomiticusc.
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Modlitba o osvícení a modlitba za poenitenty naše musí nám
býti úlevou a oporou, abychom svým povinnostem v této příčině
dostáli a zejména úřad soudcovský ve zpovědnici řádně konali a
sami jednou na soudě božím obstáli. Pak slova sequence: »Quid
sum miser tunc dicturusc nebudou nás poháněti k malomyslnosti *)
R. S.

Z duchovní správy.
Podává A. D.

(Dokončení.)

Legitimace.
Nyní provádějí se legitimace co nejpřísněji a nejpozorněji,
ale vždy tomu tak nebývalo. Mnohdy slyšeti, že si ten a onen
dal dítě, jež měla nevěsra před sňatkemsjiným, na sebe připsati.
Často i obec na svůj náklad vdala příslušníci,která měla několik
nemanželských děti, za kohokoliv z cizí osady, jenom když se
přihlásil jako otec, dal si ony děti na sebe připsati a tak přešla
starost o ně na jinou obec. Ale naskytly se případy, že takové
obce protestovaly a se bránily, vědouce, jaké břímě jim nastane.
Tak si dal připsati jistý ženich dvě děti své manželky, jedno
v Praze v porodnici a druhé na venkově zrozené. Nikoho to ne
zajímalo, děti rostly pod cizím jménem, až opustily školu. Tu se
však ukázalo, že otec oněch dětí nabyl majetku. Dříve jim ne
mohl ničeho dáti a matka neusilovala o alimentaci. Teď bylo
jinak. Nepravý otec se dostavil k farnímu úřadu, že onu legiti
maci před šestnácti roky provedenou odvolává. Byl prý k tomu
naveden tehdejším, nyní už zemřelým farářem, aby těm dětem
jméno dal.
'
*) Tim, co zde pověděno, není thema úplně vyčerpáno. Do jednotli
vých podrobností nebylo lze se pouštěti; jeť to práce konferenční. Hlavní
prameny, jež lze doporučiti interessentům, jsou tyto:
1. Dr. Aug. Knocb, Geburtenrůckgang und praktische Seelsorge, Man
heim, 1913, Kirchheim u. Comp. (2. Aufl.) (Velmi důkladná práce.)
' ( 3 . AzhAlex.
von Oettingen, Moralstatistik, Erlangen 1882, Andr. Deichert,
u ).
3 Noldin. De sexto praecepto et de usu matrimonii, Oeniponte. Felic.
Rauch (11. edit.).
'
4. Tn. Mor-nich S. J., Seelsorgearbeit an der Gesundung des Ehelebens
\! Theol. prakt. Quartalschrift, Linz, 1916, I. Heft.
5. O povinnostech manželského života; dle pastýřského listu kardinála
Desideria Merciera v >Rádci duchovním: 19l1 referuje R.
6 Prof. dr. Fr. Schubert, Kampf gegen den Geburtenrůckgang, Kor
respondenzblatt f. d. kath. Klerus, 1916, Nr. 4.
7. Dr. jos. Ude, Das Vólkersteiben des XX Jahrhunderts, Graz 1916,

*Volksheil.

8. Dr. Gabriel Pecháček, Zpovědnice, Praha 1911.
9. Instructiones contra vitium onanismi ab episcopis Belgii parochis et
contessariis propositae, otištěny v tomto časopise 1914, pg. 584 seq.
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.Ale to je divné, že pojednou dva faráři stejně vás naváděli,
zdejší a při porodnici,c zněla námitka.
>Ano, tak tomu jest, všechno odvolávám,c stál na svém.
)A což svědkovéřc
»Ti ani nevěděli, co podepisují. jeden z nich už zemřel..
>Pomyslete, že to byl čin trestný, který se bude nyní stíhati.:
»Už to je promlčeno, radil jsem se s advokátem..
»A tak vy jste už do toho obrněn. Ale já tu legitimaci zru
šiti nemohu, to se musite obrátiti na politický úřad. To vám už
mohl také onen advokát poraditi. .
»Však mně pravil, abych to zkusil dříve zde a když by to
nešlo, abych se teprve obrátil na hejtmanství. To učiním.:
Jednání začalo a vleklo se dlouhou dobu. Nevlastní otec
i do protokolu udal, že byl k nesprávnému jednání naveden ze
mřelým farářem, legitimace byla zrušena, věc předána soudu a
ten skutečně na konec vynesl rozsudek, že vina je řadou let pro
mlčena. Nemanželské děti měly dostati jméno jenom po matce,
ale cestou milosti ponecháno jim jméno posavadní. Bylo mnoho
jednání, psaní, akt obsahoval řadu listin a na konec zůstalo při
starém a děti nedostaly ničeho. Otec zatajil své jmění, byv dříve
upozorněn na to, co se kuje.
A jiný si chtěl dáti legitimovati dítě, dostavil se s manželkou,
přednesl žádost afarář poslal jej pro svědky. Alev kanceláři lidé
právě přítomní upozornili, že ono nemanželské dítě má jiného otce.
Když se žadatel vrátil se svědky, kněz upozornil na tuto závadu.
>Pravda, není to dítě moje, ale já si je dám připsati.<
Stálo mnoho výmluv a dokazování, že se tak za těchto okol
ností státi nemůže.
>A to jest pěkné, chci udělati něco dobrého, však nesmím,
huboval manžel.
Za čas došlo vyřízení od hejtmanství, aby dítě bylo legiti
mováno, že se k němu před týmž úřadem otec za souhlasu mat
čina hlásí. Co nemohl učiniti na faře, provedl před politickým
úřadem. Kolik dětí bylo už takovým a podobným způsobem legi

timovánol

*

*

*

Zápisy nemanželských dětí.
V >Ženském Obzoruc čís. 5 ]osef Miškovský ve feuillletonu
uveřejňuje stat »Okénkac. Mluví tu o rubrice :OteCc u neman
želských dětí, která zůstává nevyplněná, prázdným okénkem a udává
příčiny. Někdy okénko zůstane navždy, jindy až třeba po letech
přece vyplněno a křivda napravena. Někdy (otec) objeví se jen
krátko a zase zmizí. To když přihlásil se rodič a manželství před
knězem slíbil, ale slibu nedostál. Kněz zaznamená dle povinnosti
i takový planý slib.
Spisovatel jako historik uvádí, co vynašel v matrikách ze
XVII. století, kde prý byly do okének uváděny české i latinské
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úšklebné poznámky jako na př.: Otec pán Bůh ví. kde jest. —
To se neví, kdo je. ——Otce poctivého nemělo.

- Otec zůstal na

Fidrholci (pojmenování lesa). — Otec na houbách. — Otec ně
kdo. 4—Otec tovaryš mlynářský, lotr. -— Dcera z levého boku.
Mater meretrix (nevěstka). — Parens ignotus (rodič neznámý).
— Ex illegitimo thoro (z nemanželského lože). — Otec domnělý
V. K. lotr. -— Dítě kurvice. ——Z nepoctivého

lože. — Otec N.

B., mater mer meretrix adultera, habens huum maritum (nevěstka
cizoložná, mající svého muže). — Parens incertus (rodič pochybný).
Někdy prý připojena celá legenda: »Pater ignotus. Nazývají
bejti Daňka (Daniele) Malýho, tovaryše pekařskýho, zdali z 'do
mnění čili v pravdě, nevím, než zle zachovala se. Mně jse na
něho přiznala, že se to stalo pod slibem manželství, že ji sobě
vezme. Sie credere, fas est. já nevím !:
»Který zrozený je po svatběc. — »Dítě Matěj, praví se býti
od matky: nějaký truhlářský . . ona po svatbě v 11 nedělích po
rodila synac.
Ovšem to jsou zápisy z minulosti; nyní žádné poznámky se
nepřidávaií, jenom nutno zapsati, zdaž je dítě. manželské či ne
manželské, nebo bylo-li legitimováno.'- Původně matriky vlastně
byly poznámkami farářů, zapisovatel pro informaci připojil několik
slov někdy i drsnějších. Také to ono slovo nemělo dříve takové
příhony jako nyní. Každá »úšklebnostc ať v matrikách minulých
století, tak i v nynějších byla by hodna největšího odsouzení.
Ted při nemanželských dětech bývají nejlahodnější jména, aby se
tak hana původu zastřela, voláni vzácní kmotři a matka dává své
rodiče zapsati se všemi tituly.
Bylo už tak v minulosti. Týž spisovatel udává, že nemanžel
ská matka ke křtu dítěte »z levého boku: vyslala 12 kmotrů,
osm mužských a čtyry ženské. Za takových okolností by každé
dítě potřebovalo celé strany v matrice. Kdesi při takovém zvyku
farář vybral dva, kteří nejlépe psali a jenom od těch matriku dal
podepsati. K prvému pak připsal — levans, Nyní spíše kmotrů
bývá nedostatek a třeba domluv i nucení, aby rodiče kmotra se
hnali a nebyl zapsán pouze kostelník nebo porodní bába. »A to
mně nemohli rodiče jiného kmotra volatiřcr stěžovala si dívka,
která si vyzvedla křestní list, do něho nakoukla a teprve zvěděla,
kdo ji při křtu ua rukou držel.
*

*

*

\

Válečný sňatek.
Málo duchovních, kteří by za nynější vážné doby neoddávali
snoubence při tak zvaném válečném sňatku. Jeden záložník si jej
představoval zcela jednoduchý; půjde na faru, podepíše matriku
a je hotov. Ani prý nemusí 0 kostel zavaditi. ]iní si jej zase
představují jako úplně bezplatný, že farář i nekolkované listy vy
zvednouti si musí.
Rádce duchovní.
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Ale válečnými sňatky bylo mnoho sanováno, co by jinak
zůstalo v nepořádku. Mnohý konkubinát odstraněn, mnohé dítě
legitimováno.
Na farní úřad dostavili se vážení bezdětní lidé, kteří před
časem byli za manžely považováni. Ani nikoho nenapadlo, že ne
jsou oddáni. Snoubenec nyní měl narukovati i chtěl dříve do
stavu manželského vstoupiti. >Ale aby o tom nikdo nezvěděl,<
dokládal. »Zde se o našem poměru neví.
»To jste se mohli dříve přihlásiti a bylo by pro vás v tomto
případě o dišpens ode všech tří prohlášek zažádáno.:
Nevěděli prý o tom, ale teď se jim hodí válečný sňatek. Vy
konáno všechno v tichosti, vyhledání mlčeliví svědkové, ženich
donesl svolenía sňatek vykonán při zavřených kostelních dveřích.
A jiný snad oddával per procuratorem, ale byla sháňka oritus
takového sňatku. Nebyl nalezen v Ordinariátním listě a neuveden
v orgánech příslušných. Při sestavování Rituale Romanum z roku
1872 a mladších agend nepřišlo se na to, že se budou odbývati
též sňatky per procuratorem.

Z chudinstvi farního.
Napsal dr. Karel L. Řehák.

V. Chudí zločinní.
1. Přišel ke mne pan baron D. s otázkou: »Prosim vás, jest

to pravda,že jste stvrdil

tuto žádosti:

a přitom mi

předložil svrchovanou měrou žalostivě napsanou žádost za pod
poru jakéhosi Nováka, na které bylo připsáno vřelé odporučení
farního úřadu u sv. Ducha, podpis faráře dra Řeháka,i farní
razítko.
Pohlednuv do rukopisu, poznal jsem již z četných jiných
psaní ihned robitele toho dopisu, jenž jest nedoučeným řemesl
níkem, ale mistrem švindlerůl Nového na něm bylo jen —

»úřední

stvrzenílc

Ipodepsal jsem se před panem ba

ronem na kusu papíru, a přitiskl svou pečet úřední, a řekl: »Pane
barone! Račte porovnati můj podpis a mé razítko s těmito na
žádosti, a poznáte ihned švindl! Prosím, pojdte se mnou na po
licejní komisariat věc udat. Nemohu toho přece trpěti, aby lec
jaký dareba íalšoval mé úřední listiny.<
.
Dověděl jsem se, že žadatel učinil tak jako mně i při jiných
úřadech. aby spíše podpory vymámill I »Nár. P.< uveřejnila mu
inserát, plný nářku, že má čtyry malé děti; kdežto má synka jen
jediného; a toho ještě na vychování u babičky na venku.
»Ien peněz na flám nemá, že mu práce nevoníl
Odešli jsme tedy spolu s panem baronem na policejní komi
sariat, a já tam svou stížnost přednesl. Následkem jí učinila policie

— 803—
domovní prohlídku u Nováka, a našla tu skutečně více padě
laných úředních razítek. Proto udala vše trestnímu soudu.
I měl jsem potěšení k vůli darebovi býti obeslán za svědka.
Soudci jsem ukázal svůj podpis a své pravé razítko, jež od pa
d ěl a n é h o, ač dosti dovedně napodobeného, bylo přece snadno
k rozeznání. Načež Novákovi byl za jeho »umění: přiřknut trest
pro falšování veřejných listin dle %202 trest. zákon. obnosem tří
m ě s í c ů.

Snad to nebylo hezké, že za své »umění- nebyl nějak vy—

znamenán, nýbrž potrestán. Ale pomozrne mu! již se stalo.
2. Nedlouho před vánocemi dostavil se do farní kanceláře
slušně oděný, mladší muž, a prosil o nějaký dárek k uspořádání
vánočního stromku, pro chudé školáky. Zároveň předložil mi

sběrací listinu, úředně stvrzenou od policie, že
jest ku sbírce takové oprávněn, a pop'sanou již celou řadou dárců.
Poněvadž takovýchto sběratelů přicházívá před vánocemi celá
řada, dal jsem mu jen korunku, a zapsal mu to do listiny jeho.
Asi za týden potom obdržel jsem předvolání na policejní
.komisariat. :]ářku, což mi chcete? Co jsem vyvedli:
»I nic zvláštního,: odvětil se smíchem pan komisar. »Mám
se vás jen zeptat, zdali podpis na této sběrací listině jest sku
tečně váš pravý; a zdali jste sběrateli korunu odevzdal?
>Ano tak jest. A k čemu to vyzvídáteřc
»Poněvadž sběratel padělal policejní stvrzení, a pak vybíral
neoprávněné příspěvky ne na vánoční stromek, ale pro sebe.
Jedná se nám o to, mnoho-li peněz podvodem skutečně vybral,
poněvadž podvod takový padesát korun přesahující, není po zá—
konu více přečinem,ale zločinem, který trestá se — k r i mi n á le m !:
3. Přišla ke mně mladší žena se žádostí, abych jí napsa
oddací list. Bylo mi jaksi nápadné její vzezření, a proto otáza
jsem se jí: »Co pak s ním zamýšlíte dělat Pc

»Budu žádat za rozvod.:

»Za rozvod? Co se stalo mezi vámi, že by se dalo zase při
dobré vůli obou srovnat? Ci již jste zapomněli na přísahu, vzá
jemně si učiněnou?
»]á jsem nezapomněla,: řekla žena sklesle; »ale on ihned.
Musím se dát rozvést.:
A nyní vypravovala takto: »Kdybych byla věděla, co to za
ptáčka se o mne uchází, nikdy bych s ním nebyla sňatek uzavřela.
Stavěl se mi jako člověk milý, věrný, přičinlivý; a já mu uvě
řila. Měl ale současně milou, s kterou měl již dvě nemanželské
děti, o čemž já ani potuchy neměla; a s tou asi se dohodli, že
mne oberou. jak mi příliš pozdě bylo oznámeno, ještě v sobotu
před oddavkami našimi byl u ní, a v pondělí mně sliboval před
oltářem lásku a věrnost do smrti! Sotva bylo po oddavkách,
hleděl se mého majetku zmocniti, udávaje, že musíme nyní míti
vše společně, a muž že vládne v rodině. Měla jsem několik set
zlatých zděděných po rodičích, a přes tři sta zlatých uložila jsem

.
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si úspor ze služeb. Všeho toho se můj roztomilý muž ponenáhlu
zmocnil, a pak odstěhoval se na dobro ke své souložnici, s kterou
hříšnébo poměru udržovati ani nepřestal. ivím se nyní tím, že
jsem si zařídila prádelnu a mandlovnu. Muž ke mně občas při
chází,—aby mi ještě pobral, co si vydělám. Z toho a ze všelikých
šmejdů i žebrot živí rodinu. Nechci-li mu dáti peníze. nabije mi!
Račte zajisté nahlížet, že musím se od něho dát soudně rozvést,
by aspoň na můj výdělek práva neměl, a bíti mne přestal !:
4. Stěžovala si mi jistá zbožná paní takto: Byla jsem u sv a—

tébo

přijímání

v kostele sv. Ignáce. Když jsem přiklekla

ku mřížce, poklekla těsně podle mne slušně oblečená žena, a při
jala též tělo Páně. Že tu jiných lidí nebylo, zůstala jsem i po
svatém přijímání po nějakou chvíli u mřížky klečeti, abych vy
konala patřičné poděkování. Sousedka moje ale, které jsem další
pozornosti nevěnovala, brzo ode mne odstoupila, a více pakjsem
jí nespatřila. S ní zárOveň zmizela mi ale z kapsy — peněženka
s několika zlatými, kterou jsem jen ledabylo byla si do kapsy
vrchního šatu svého vložila!

Vl. Chudí kostelní.
Jak dovedouněkteřílenoši zneužítí

i věcí nejsvě

tějších, aby si i bez námah přece dopřáti mohli, o tom některé
ukázky. I mívají namířeno zejména na zbožné ale neopatrné ka

tolíky,a mezinimina mladé, nezkušené

1. Tak přišel mi v kostele do zpovědnic

kněze.

e slušně oděný

člověk, a šel pak i ku sv. přijímání. Jak se zdálo, šlo mu vše
od srdce. Mezi dnem přišel mi ale do bytu, prý děkovat. jak
jsem ho svým poslouženlm v kostele potěšil i povzbudil. Byl prý
obchodníkem, jenž nešťastnou špekulací o všechno přišel, a chtěl
si ze zoufalství na stavem svým i rodiny své i život vzíti. Právě
obdržel na venkově sice skrovné ale přece slušné místo služebně,
a má ho ihned nastoupiti. Nemůže ale sehnati ani na cestu,
a prosí, bylo-li by mi možno, abych mu v té jeho bídě něčím
na cestu přispěl.
Dal jsem mu dobrácky větší obnos, a on s velikým děko
váním odcházel. Avšak netrvalo ani rok, a byl tu u mne zase,
mysle asi, že ho více nepoznám. Zatím ale dostalo se do veřej
ných listů, že takovýto muž obchází fary, a lživým předstíráním
zvláště mladší kněze šálí i olupuje. Když tedy na mne zase útočil,
řekl jsem jemu: aNení-liž pravdal My se již známe. Napálil jste
mne svým předstíráním, a nyní manévr ten chcete opakovat,
jako jste i jinde učinil. Noviny již o vás píší.:
Zapálil se, něco zakoktal, že jsou na světě všelijací lidé pod
vodní; a ten tam byl ze dveří, aby se více nevrátil.
2. Byl právě pátek, a já měl jsem právě službu. Že to bylo
v letě, usedl jsem si s prací ve farářově zahrádce, u stolu v altanu.
Někdo zazvonil u vrat tarních. Po chvilce přijde za mnou stará
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hospodyně farářova, dlouholetou službou na faře ostřilená, a řekla
mi: »Stoji tam "na chodbě nějaký člověk, jistě švindlař. Ze pan
' farář není doma, tázal se, kdo ho zastupuje; a chce tedy mluviti
s vámi. Ten člověk naprosto se mi nelíbí; dejte si pozor,-aby
vás nějak neoblaflc

Já řku: aŘekněte, at sem vstoupí do zahrady, a dejte naň
laskavě pozorlc
_
Vstoupil muž asi čtyřicetiletý, slušně oděný, a rozhlížel se
plaše po vůkolí.
»Co si přejeteřc táži se ho.

»Prosím, mám velice důležitou, ale idelikátní

mluvitbeze svědků,jako ve zpovědniciřa

věc. Smím

Nyní bych řekl': »Máte-li věc svědomí, přijďte do
vědnice, která stojí v kostele pod kruchtou.< Tehdy
ještě mladý zajíc, pokynul jsem strážkyni, aby odešla,
tedy svědků rozhovoru našeho. Pak jsem řekl: >Tak

mé zpo
ale, jsa
a nebylo
tedy po

vězte, co vás sem přivedlo l<

»Ukradl jsem dámské hodinky v ceně 60 zlatých a zastavil
je za 45 zlatých. Věc přišla ve známost a v podezření upadl muž,
proti němuž svědčí všechny okolnosti. Budoucí pondělí má pře
líčení, a bude zaiisté odsouzen. Co mám ubohý dělatřc
»Co dělat? Tot přece věc prajednoduchál Vyplatte hodinky
ze zastavárny, vraťte je vhodným způsobem majitelce a bude věc
správně vyřízena.:
»Ale já těch 45 zlatých nemám. Sháněl jsem, jak jsem mohl;

ale poslední pětku nemohu nikterak sehnatlc
»Ahalc pomyslím si; toť tedy švindléř pětkový. Nahlas ale
jsem řekl: »Jaké pak máte zaměstnání?:
»jsem úředníkem při železnici.<<

»A tak jest vyhráno. Poproste pana šéfa za zálohu, kterévám
na jisto ze základu vašeho služného neodepře, vyplaťte hodinky
a neučiníte člověka nevinného nešťastnýmía
—Kdyžzpozoroval, žejsem úklad jeho prohlédl, něco zamručel,
jako že tolik ví také, odešel ze zahrady, praštil vraty farními,
a vydal se na ulici. Hospodyně ale za ním pohlížejíc, řekla: »Nu
tak co, velebný pane! Neměla jsem pravdu?!a
3. Jiný dobrodinec kněžských kapes vzal to kratčeji i rázněji.
Přišel na faru, tvrdil, že jest v zoufalých poměrech, ač dle toho
nikterak nevypadal, a žádal za vydatnou podporu. Pravím: »Milý
příteli! Neznám vás; neznám poměrů vašich. pokud mi je dle
pravdy líčíte; a také tu nemám žádného pytle peněz na faře,
jak se snad domníváte, abych jen zněho nasypati mohl do rukou
' vašich. Když mám darovati komu potřebnému, musím toho dříve
na samém sobě ušetřiti.<
»Když mi tedy nechcete pomoci,: odsekl podrážděně, >ne—
zbývá mi jiného, nežli abych se šel utopitilc
Na toto nasazení revolveru odpověděl jsem i já přiměřeně
a s klidem: »Chcete-li již, aby vás čert brzo vzal, jděte jen touto
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ulicí v pravo k Vltavě; přijdete tady na železnou lávku, pod
kterou je voda hluboká, a s té hop do řeky; a máte vyhráno!
Mne takovými strašáky nepoděsíte. jsem jižvzajíc ostřílený!
Praštil dveřmi a s hubováním odešel. Ze by si byl nějak
ublížil, nikterak jsem se nedozvěděl.

4. Povedenou žebračkou u kostela je »paní N anynkac. Syna
vychovala tak, že k vůli zámožné nevěstě odpadl ku helvetství,
v němž narodily se mu dvě dítky. Když ovdověl, namluvil si
zase katoličku a k vůli sňatku stal se opět katolíkem, zanechav
přese slavné přislíbeni před přijetím do církve děti své v helvet
ství, aby od helvetů dědily.
Sama paní Nanynka vykládá pošetilým zvědavcům karty,
ovšem že za dobrou odměnu. A co způsobem všelikým nashro—
máždí, velkomyslně věnuje jiné paní, totiž — lotynce!
Tu jednou přepadla jistého profesora, dobromyslného i lehko
věrného, jdoucího z kostela, s nářkem, že nemá na činži a bude
vyhozena na ulici. Daroval jí pětku. Tu nedala ale domácímu,
nýbrž zašla s ní do nejbližší sběrny lotynky a celou ji prosázela.
Kolektant oznámil to správci loterního úřadu a ten sdělil to zase
mně, abych známého mi profesora varoval před takovýmito —
>zbožnými hlídačkami kostelalc
5. Vypravoval mi koll'ega o žebračkách při kostele, čeho byl
svědkem, když mohl jednou, nepozorován jsa, viděti i slyšeti,
kterak se navzájem baví.
Seděly u zevních vrat kostelních dvě proti sobě, aby jim
nikdo nemohl proklouznouti bez — mýtného! a bavily se růz
nými klepy. Tu vkročila mezi ně slušně oděná paní, jdouc do
kostela. Sotva ji zočily, spustily: »Svatá Maria, Matičko Boží—c
A když v tom obdržely dárek, spustily na plné kolo: »I zaplat
Pán Bůh! milost paní!
Sotva ale paní vešla vnitrními dveřmi do kostela, když se
domnívaly, že jich již neslyší, pohlédla jedna na dárek, do ruky
jí vložený, ušklíbla se a pravila druhé nevrle: »To je toho! Dala
mi dnes sotva krejcar. ]indv dala aspoň šesták. Milost paní! von
habrnix! Zbankrotila asi! já vím, že nemá již ani pořádně pun
čochy na nohou, ale paničku dělat nepřestáválc
V tom však přicházela jiná návštěvnice kostela, babky na
sebe mrkly a způsobily znova, věru rouhavě modlitbu: »Svatá
Maria, Matičko Boží — I poňže ručičku líbámlc

6. Jiná, sobečtěiší babka, neseděla ani s nějakou sousedkou
ve vratech kostelních, aby se s ní snad o almužnu děliti nemu
sela; ale posadila se na prab přímo do prostřed vrat kostelních,
aby jí nikdo nemohl projíti, jenž by o ni nezavadil.
Seděla v bráně již před šestou, a mezi ní, přišedší již po
kafíčku z domu. Ku mši svaté o desáté byla tu zase, a volávala
na ministranta: »Študente, dojděte mi naproti do hostince pro
trochu hovězí polívky.: Ten chodil a dostával od cesty.
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Mezi polednem odcházela žebračka na slušný oběd a k od
polednímu požehnání, konaném o čtvrté hodině, přicházela opět
od kafíčka anebo pak naň. Zebrota se tedy vyplácela.
Však si babka svého hnízda také vážila. Běda tomu, kdo by
se byl pokusil o to, z prostřed prahu kostelního ji vypuditi. Ne

mohla-li někdy sama místo své obsaditi, toliko za zaplacení

přepustilaje jiné!

Však to jiní žebráci
brání jiným prodávají!
Také jedni druhým
v kterém kostele a kdy
bohoslužby. Inu kšeft je

také činí, že svá výnosná místa k že

oznamují za plat nebo za protislužby,
jest veselka, anebo konají se zádušní
kšeft a handle jsou mandleí

7. Po této babce u nás po leta sedávala v kostele samém
jiná povedená bába, jež jako ostrovid vše pozorovala, kde by se
dalo cos ulovit. Při žádostech svých dělala se daleko starší, nežli
byla; a mnohdy úplně híuchou, když na něco odpověděti ne
uměla nebo nechtěla.
Byla příslušnicí venkovskou; ale opětně obtěžovala okresní
řiditelství v Praze, jež jí někdy na neodbytné škemrání nějakou
podporu udělilo, ovšem ale na účet její příslušné obce. Když pak
příslušná obec proti tomu protestovala a prohlásila, že za ni žád—
ných podpor do Prahy platiti nebude, poněvadž má svůj chudi
nec a v tom starou příslušníci sama zaopatřiti chce, když se do
ní vrátí: tu babka, přišedši opět do řiditelství pražského žebrat,
a uslyševši, proč více ničeho neobdrží, jelikož může míti zaopa
tření ve svém domově, vzpřímila se, tloukla pěstí do stolu a jen
syčela zlostí: »Co že, já jsemv Praze po padesát let a měla bych
se na konec Stěhovat do toho — brnkálova? Nikdo mne tam

nespatří.Nedají-limi podpory,jdu se do Vltavy
A není věru v samé Praze málo tak mluvících!

utopit!c
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DAMÁTCE OTCE VLASTI.
PŘÍLEŽITOSTNÁ ŘEČ
K 600. VYR'OČl NAROZENIN KARLA lva, VYDANÁ ZEMSKOU RADOU
KATOLIKU.

Ve svých »Levohradských pomněnkáchc obrací se nedostižný
Václav Beneš—Třebížský na matky české a tím na Čechy vůbec
s otázkou i odpovědí zároveň, které by u nás nikdy nemělo býti
zapomínáno. Píše: »Starořímské matrony vodívaly dítky své na
hroby proslulých bohatýrů, starokřestanské matky přiváděly své
syny a dcery na hroby mučedníkův — a kam vodíte naději svou
vy, matky českéřl U nás byla ospalost národní skoro pod každým
prahem, u nás zahnízdila se národní lhostejnost a bujela rychleji
než kopřivy. U nás rozbilo své stany sobectví a účinkovalo až
běda. Pod našimi krovy drabně času byla domovem rozervanost.
Jaká by byla radost, aby z českých končin vypleta byla ospalost,
rozehřáta lhostejnost, aby sobectví změnilo se v obětavost, rozer
vanost ve svornou práci, zabedněnost v probuzení . . . Jaká by
byla radost, abychom řídili se pravidlem: Dřívenežli cizinu, znejme
vždy otčinulc
Jubileum převzácné oživilo nám v paměti krásná tato slova
kněze-vlastence. Spadáť do vzrušených dnešních světových událostí
památka nad jiné významná, 6005té výročí narozenin krále Čechů
nejslavnějšího, Otce vlasti Karla IV. Ke hrobu jeho v králov. sar
kofagu, uprostřed velechrámu sv. Víta chceme v duchu i ve sku
tečnosti přistoupiti s mládeží svou, celý národ přejeme si tu viděti
shromážděný, aby se poklonil před národním naším velikánem,
bohatýrem v každém směru, zde chceme ve strastiplných těchto
dobách čerpati útěchu, posilu a důvěru v časy opět šťastnější.
Jako zářící hvězda v příboji mohutných vln zářínám odtud světlý
vzor velikého panovníka, v němž láska k rodné zemi snoubila se
s láskou k církvi Kristově a obě prozařovaly všechnu tu bohatou
činnost jeho života, neznající vřelejší touhy nad tu, učiniti lid
sobě svěřený slavným a šťastným. i jak to sám ve svém Maje
státě vyslovil: »Co medle jest při knížeti slavnějšího, než má-li
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poddané mravů v životě spořádaných, na statky bohaté a v míru
žijícířc Za tímto cílem šel Karel IV. po všechen čas požehnané
vlády své a proto se zapsal do všech srdcí lidu českého písmem
zlatým a nevyhladitelnou učinil památku svou pro všechnu bu
doucnost. Proto o něm plným právem napsati mohl dějepisec
náš František Palacký zlatá tato slova: >Karel IV. ze všech
králů, kteří kdy v Čechách panovali, jest nejoblíbenější. Podnes
při hlaholu jména jeho rozčílí se každé srdce české a všechna
usta oplývají úctou i vděčností ku panovníku, který v paměti ná
rodní utkvěl co representant nejvyššího rozkvětu a blahobytu
vlasti.
]aký to tedy div, že my katolíci čeští s radostí přijali jsme
výzvu Zemské rady katolíků pro království české, davši podnět
k tomu, aby 6001etá památka narozenin Karla IV. důstojně byla
oslavena všemi věrnými echy. Prostý příkaz vděčnosti vybízí nás
k tomu,-nedati minouti příležitosti tak vzácnou bez vzpomínky a
třeba strastiplná doba dnešní tlumila do značné míry jásavé nad
šeni, přece památku tu oslavíme a čeho na jásavém plesu bude se
nedostávari, nahradíme tím větší vroucností a prohloubenější úctou.
A tak jsme se shromáždili dnes-k oslavě velikého našeho
Karla, v duchu stojíme u hrobu jeho v naší velesvatyni a násle
dujících několik slov určeno je k oživení památky jeho v srdcích
našich. Není sice myslitelno podati požehnanou činnost našeho
oslavence v těchto několika slovech — na ty by nestačily celé
knihy — ale buďtež slova ta aspoň hrstkou čistých pomněnek,
jež ve vděčné úctě a lásce klademe na jeho hrob.
o

*

'

*

Dne 14. května L. P. 1316 jest den Karlova narození. Ušlechtilý
květ z rodu Přemyslovců,dcera slavného krále Václava II., Eliška, pro
vdaná za krále Jana Lucemburského, byla jeho mateří. Mateří a
spolutrpitelkou zároveň. Nebyloť malému králov. princi Václavu,
kteréhož jména se mu dostalo na křtu sv. a jež později za po
bytu ve Francii za biřmovací jméno Karel byl zaměnil, ani za
mládí neměl na růžích ustláno. Matka, prchajíc před prchlivým
manželem,prodlévá na hradu Lokti a zde teprve tříletý královský
princ stává se vězněm, uvrženým do tmavého sklepení. Po dvou
měsících sice děcko vazby sproštěno, ale chováno na Lokti ještě
rok jako zajatec. Ve své nevyzpytatelné moudrosti dopustil Bůh
na ně již záhy toto utrpení, aby v něm za to tím více rostl jeho
duch, určený po letech k věcem tak velikým.
Sedmiletý Václav-Karel loučí ses vlastí a ubírá se ke dvoru
strýce svého, krále francouzského Karla, kde mu královna Marie
nabražuje mateřskou péči. Vychovatelem jeho stává se učený a
zbožný kněz Petr Roger, později na stolec papežský zasednuvši
pod jménem Klementa VLStastně plynula zde léta mladému kra
levici a jako nadějný květ rozvíjela se duše jeho, bohatící se vůní
ctností, jíž měla později naplniti svět.

_.3__
V šestnácti letech opouští Karel královský dvůr francouzský
a nastupuje od té chvíle pohnutou dráhu svého veřejného půso
bení. Ubírá se do Italie, aby zde pořádal vladařské záležitosti
otce svého ]ana. Již v tomto květu jinošského věku svého dokázal,
že ovroucí zbožnost: nikterak nevylučuje osobní statečnost. V bitvě
u San Falice prochází křtem ohně a proslavuje se jako statečný
bojovník a vojevůdce. Nezpyšněl však tímto prvním skvělým ví
tězstvím svým, nýbrž skromně vyznává, že vítězství toho dosaženo
bylo z milosti boží. Se žalmistou Páně řídí se zásadou: Ne nám,
Hospodine, ale jménu svému dej slávu!
Sedmnáctiletý kralevic vrací se po desítiletěm pobytu v cizině
opět do své vlasti. Do vlasti nevzorným hospodářstvím otce svého
zpustošenéarozervané, do vlasti, která mohla zalkati slovy Písma:
»Učiněna jest jako vdova, paní národůc. A tu dovolte opět uví
tati jej při návratu tom slovy, jež Třebízský klade v ústa staři
čkému zemanu na pomezí českém, toužícím jako biblický Simeon
patřiti v tvář toho, v němž doufá spatřiti hvězdu spásy národa
v těžce zkoušené vlasti. A místo Václava přichází Karel! A se
synem paní své nemohou se smluviti. Nerozumím mu a on mně
také ne! —- A ty že budeš, jasný pane, v Čechách vládnout?
My tě v téhle zemi čekáme jako vykupitele, který nám přinese
zlatý čas. Kolik takových nedočkavců chodí na pahorky nad svými
dědinami a kolik jich zírá do dálky, kdy tě uvidí, aby svolali
všecky své a radovali se, jako někdy betlemští pastýři, z příští
tvého. Kolik duší na tebe den jako den vzpomíná, kolik rukou
se za tebe k modlitbám spínává, kolik srdcí pro tebe bije . . . a
ty naší řeči nerozumíš! Místo Václava přichází Karel! 0 cizino
zlá, olupuješ nás o všechno, zhola o všechno !:
Neboj se, starče, neoloupila! Karel záhy opět osvojil si plynně
jazyk český a když se s ním íýž zeman po třech letech _opět
setkává a spatřuje jej klečícího na hrobě matky Elišky na Zbra—
slavě, seznává již patrně, že kralevič Karel neodcizil se národu
svému. Odevzdává mu proto na závitku pergamenovém slova:
»Zde, jasný pane, památku z útlého dětství tvého, když tě ma—
tička čísti učívalav. Slova na pergamenu napsaná nosil pak Karel
stále již v srdci svém a řídil se dle nich celý život svůj: »Svou
zemi českou miluj jako vlastní matku svou a svůj drahý lid jako

sebe sama.

'
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S kralevičem Karlem“ vrací se do Cech štěstí a spokojenost,
Stávát se on spoluvladařem otce svého a ve skutečnosti vládcem
samým. Silnou pevnou rukou jme se zaváděti pořádek a bezpeč
nost v zemi, hospodárnosti povznáší blahobyt její, statečností po
tírá zahraniční nepřátele a jakoby kouzlem rozkvétá nový šťastnější
život ve vlasti. Sám, ač vždyv úsudku své vlastní práce skromný,
doznává o tom ve svém životopise: »Prospívalo království den
ze dne, i milovalo nás shromáždění dobrých, zlí pak bojíce se,
vystříhali se zlého a spravedlnost vládla dostatečně v království:.

_.4__
Již jako kralevič vymohl Karel na papeži povýšení biskupství
pražského na arcibiskupství, v jehož čele stojí muž proslavený, napo
tomní již stálý rádce a spolutvůrce rozkvětu království českého,
Arnošt z Pardubic.
Rok. 1346 přináší v bitvě u Kreščaku smrt králi Janu, Kar
lovi pak korunu císaře římského. Následujícího roku 1347 vstu
puje Karel i na trůn krále českého a dne 2. září slaví za jásotu
celého národa svou korunovaci. Arcibiskup Arnošt předstupuje
před trůn, na němž Karel sedí a táže se: »Chceš-li svatou víru,
kterou jsme od křesťanských mužů přijali, držeti a skutky kře
sťanskými osvědčovatiPa Karel odpověděl: »Chcih Pak se tázal
Arnošt: »Chceš-li království toto od Boha tobě propůjčené podle
spravedlivosti otců svých" spravovati a chrániti Pc Odpověď Kar
lova: »Slibuji, že toto vše věrně učiním, jako že mne Bůh silou
svojí posilňovati a moji věrní pomocí svojí přispívati budou.c Na
to obrátil se arcibiskup k přítomnému množství lidu se slovy:
»Chc'ete—liknížete Karla za svoji hlavu a za krále svého uznati a

jeho poslušni býti Pc A chrámem zaburácelajednomyslná odpověď:
»Rádi, rádi, rádi !:

'
*

*

*

Třicet a dvě léta kraloval Karel IV. a přivedl království české
na takový stupeň moci, slávy a blahobytu, na jakém před tím
ani potom nikdy již se nenalézalo. Byl to zlatý věk země české.
Karel pečoval o povznesení národnosti české. Po sv. Václavu ná
sledovalo málo knížat a králů českých, jemu podobných. Bylo
zvykem, že knížata česká usazovala zde Němce, takže ve správě
měst a v soudech řídilo se mnoho po německu; mnozí šlechtici
oblíbili si němčinu a ve svých obyčejích napodobili cizinu ně
meckou. Karel, když králem naším se stal, jazyk svatováclavský,
jenž jeho jazykem mateřským byl, vroucně miloval a s ním svůj
národ, svou vlast. A proto mu šlo o to, aby národnost a řeč
českou povznesl. Při tom Karel vedl si s křesťanskou i k Němcům
spravedlivou spravedlností, spolu pak s krále hodnou rázností.
Pamatujme si aspoň některé prostředky, jichž se chopil. Tak na
př. potvrdil na sněmu zemském zákon, aby »veřejné úřady v Če
chách jen Čechy, kteří by uměli mluviti řečí,ježto slove slovanská,
osazovány byly:. Rozkázal, aby královská přísaha :při zahájení
sněmu zemského četla se »jazykem země českéc. Nařídil, aby se
ve městech s německými osadníky dle potřeby úřadovalo také
česky a Němci v Čechách usedlí, aby své děti učili také jazyku
českému. ]ako císař ustanovil poměry české říše k říši římsko
německé a vyslovil neodvislost české koruny od říše německé —
a proto dal i zhotoviti korunu českou, svatováclavskou. Ba ještě
více! Ustanovil jako císař, aby synové říšských knížat, kteří měli
právo voliti císaře (kurňrstů) od 7 do 14 roků učili se též jazyku
slovanskému.
Nejvíce v“tom ohledu pamětihodným zjevem té doby však
jest, že jazyk náš český za hranicemi nabýval větší vážnosti a šíře.

_5__
Česká řeč na př. byla v Polsku, Krakově řečí dvorskou a pře
vládala v jednání sněmovním. A jiné ještě veliké věci měl na
mysli Karel IV., císař a král náš. jsa upřímným a ve víře vzdě
laným katolíkem, těžce nesl odtržení církve s obřadem slovan
ským a řeckým od církve obecné; jsa však i Slovanem, těžce
nesl rozdrobenost nářečí slovanských. Z těch příčin založil klášter
v Emausích čili na Slovanech, kdež konali služby boží kněží slo
vanští z Bosny, Dalmacie, Chorvatska. Pomocí university, jím
rovněž v život uvedené a nejlepší pověsti v Evropě slynoucí, i toho
kláštera, chtěl, aby znenáhla Praha byla hlavním městem nejen
západu Evropy, k němuž obřadem latinským náležela, ale ivšeho

Slovanstva, kteréž by poutalak sobě jazykem slovanským. Veliký
ten cíl mohl se uskutečniti, kdyby byl Karel nalezl pokračovatelů
v díle svém a kdyby země nebyla se po něm zalila krví v bouř
ných dobách husitských.
Také o vědy a umění Karel otcovsky pečoval. Universitou
dal korunu českému školství a prováděním nádherných staveb
podpořil rozvoj umění. Dalt postaviti královský hrad, zahájil
stavbu sv. Vítského dómu, chrám Panny Marie Sněžné, Slovany
v Emausích, velkolepý Karlov, klášter sv. Ambrože a sv. Kateřiny,
hrad Karlův Týn a přemnohé jiné. Zvláště kapli sv. Václava při
velechrámu tak krásně a nákladně poříditi dal, že se nádherné
klenotnici národní podobala. Právem proto svědčí profesor dr. Ka
lousek: »Výtvarná umění nepěstovala se v Čechách v žádné
době, ani v dřívější ani v pozdější tak rozsáhlou měrou, jako za
Karla IV.! A učený Aeneáš Sylvius, pozdější papež Pius II., jenž
mnoho po Evropě cestOval, a tedy povolaným svědkem _jest,
napsal ve své historii o zemi české: »Domnívám se, že za naš-eho
věku žádné království v celé Evropě nehonosí se tak četnými,
tak velebnými, tak výzdobnými chrámy jako království České . . .
Bylo možno diviti se těm věcem netoliko v městečkách a městech,
ale i ve vesnicích.
V sociálním ohledu dnes tolik zdůrazněném zaváděl Karel
všude spravedlivost. Poddaným dal právo, že směli pány své

ipřed zemský soud pohnati a sám určité dny v Praze i na
cestách svých k soudu zasedal, při čemž každý volně mohl zá
ležitost svou přednášeti a spravedlivosti se domáhati. Sedlák za
doby Karlovy byl svobodný ; blahobyt nevídaný rozhostil se po
vlasti naší a poddanství teprve za pozdějších dob husitských
počátek svůj vzalo. Přišla-li však následkem neúrody přece nouze
a hlad, ani tu neustával Karel s pomocí, jak o tom »hladová
zeď: v Praze podnes svědectví dává.
*

*

*

Všechna tato požehnaná činnost Otce vlasti prýštila u něho
z jeho náboženského přesvědčení, jež bylo hluboké a upřímné.
Nezpyšněl ani jako král a císař, několika korunami zdobený,
připomínav si často slova Písma: »Já pak červ jsem a ne člověk.

—6—
Každoročně ve sv. týdnu velikonočním spěchával na Karlův Týn,
kde v kapli sv. Kateřiny o postu a rozjímání o posledních věcech
člověka trávil. Isvé nástupce dojemně napomíná v předmluvě
k svému životopisu: »Až budete po mně vládnouti, ozdobení jsouce
diademem královským, pomněte, žei já jsem vládl před vámi
a obrátil jsem se v prach a bláto červů; podobně padnete i vy,
pomíjejíce jako stín a jako květ polní. Co platí urozený rod
anebo nadbytek statků, jestliže schází čisté svědomí sdružené
& věrou pravou a s nadějí na sv. vzkříšenířc
*

*

*

Smutný, žalostný byl den 29. listopadu 1378, kdy tři ho
diny po západu slunce v kruhu žalem sklíčených svých milých
vydechl Karel šlechetnou svou duši ve věku 63 let. Lid pražský
zprávou o jeho smrti zdrcen, s počátku oněměl. Na to pak pro
pukl v hlasitý nářek a pláč. K tomu všemu vznikl požár v kři
žovnickém špitále. Plameny ty děsně osvěcovaly zachmuřenou
oblohu nad Hradčany, nad mrtvolou Otce vlasti, takže lid v hoř
kosti štkání svého hlasitého volal: »Pro Bůh, co znamenají tyto
plamenyřc
Jedenácte dní vystavena byla mrtvola jeho v hlavní síni hradu
pražského, kamž spěchaly davy lidu nesčíslné, rozloučiti se se svým
králem — otcem. Potom nesena v slavném procesí a vystavena
po jednom dni na Slovanech, u sv. Jakuba a u Maltézů, načež
16. prosince nalezlo mrtvé jeho tělo konečný poklid v kůru
u sv. Víta, kdež i dodnes odpočívá.
*

*_
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Do pohnuté, trudné doby spadá 6005tá památka narozenin
Otce vlasti. Zármutek a žal vkrádá se přes naše prahy a veliký
jest a ještě snad bude počet synů této země, kteří za císaře a říši
položili životy své; A přece všichni chováme tu vroucí tužbu v srdci
svém, aby zase slunko šťastnějšlch dnů zasvitlo nad naší vlastí.
Nuže, zde u hrobu Otce vlasti Karla IV. při světlé jeho památce
čerpejme sílu a útěchu, že jako u něho cesta utrpení byla před
síní slávy, takže i nám dáno bude opět lepších dočkati se dnů.
My sami nejlépe k tomu přispějerne tím, když v dušlch svých
obnovíme úmysl osvojiti si ctnosti Karlovy, lásku k vlasti pevně
kotvící v lásce k Bohu a církvi. Prosme proto Všemohoucího
slovy básníka:
Lásku k vlasti čistou, ryzí, vroucí
rozněcuj v nás, Pane Všemohoucí,
aby vála z paláců i chat;
její zář necht majákem nám plane
na ochranu půdy milované,
aby mohla bouřím odolat.

_7_.
A ty, veliký Karle, králi, otče vzore náš, u trůnu Boha Vše
mohoucího, budiž se sv. Václavem přímluvcem za lid svůj, za
národ náš drahý, v němž jsi zanechal nesmazatelné stopy požehna
ného působení svého. Prosiž Pána, jenž povolal nás v počet ná
rodů živých, aby ochraňoval mocí svou český lid, vděčně vzpo
mínající tvé světlé památky. Přednes tam za nás, Karle starostlivý,
prosbu vroucí, odpovídající celému tvému snažení, jak jsi je za
pobytu ve vlasti naší uplatňoval a rci :

Za svůj národ prosím Tebe Pane,
dej mu blaho, štěstí svrchované,
vrať ho sobě, řady jeho spoj;
posiluj ho v zápase a chtění,
ukončí už jeho utrpení,
laurem věnči slavný jeho boj.
Připrav, žehnej budoucnost mu skvělou,
korunuj ho slávy immortelou.
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