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LISTY .HOMILETICKÉ.
Cyklus řečí pro dobu adventní?
Podává Josef Kepl, farář ve Svojanově.
1.

Neděle první adventní.
Zbroj světla

před skutky
živé víry. záchranou—manželství
_

temnosn tohoto sveta.

' \

»Odvrzmež skutky temnosti a oblecme
se v odění světla::
(Řím 13, 12.)

_ Rok církevní nezačíná zároveň s rokem občanským, poněvadž
nikoliv viditelné slunce na nebi, nýbrž slunce spravedlnoSti', ]ežíš
Kristus, jest *počátkem'a původcem spásy naší. Proto hned. na
počátku roku církevního připravujeme se na příchod Spasitele
světa adventem, který připomíná nám přípravu lidí Starého záa
kona na příchod zaslíbeného Vykupitele a připravuje nás na
slavnost milostiplného 'narození Páně. jako předchůdce Páně, sv.
Jan-Křtitel, kázal na poušti křest pokání, tak i nás vybízí církev
„svatá.v době adventní, abychom pokáním očistili srdce své od
hříchů a s čistým srdcem očekávali příchod Vykupitele světa,
_'aby mohl do srdce našeho sestoupiti a v něm duchovně milostí
svou znovu „se zroditi. Proto volá k nám církev sv. ústy sv. apo
štola Pavla: »Odvrzmež- tedy skutky temnosti a oblecme se
v odění světla,.
_ Blaho národů zakládá se na dobrých rodinách. a blaho rodin
"na dobrých manželstvích. Kde manželství se zvrhlo, tam jest veta'
po blahu rodiny; a čím více takových manželství v národě, tím
méně spokojenosti a _blaha v něm. ]e-li manželství _šp'atné, žije
-se v .nich špatně a nespokojeně, a špatně a nekřesťansky se vy
chovávají dítky; inení pak divu, že jsou špatní' občané, kteří
navzájem ztrpčují si život. Základem _spořádané .rodiny a celé
Rádce duchovní.

.1

_2._

,

společnosti lidské jest manželství. Toto nerozlučně společenství
muže a ženy jest od Tvůrce přirozenosti lidské hned z počátku
založeno a Kristem povýšeno na svátost Nového zákona; jest
obrazem spojení Ježíše Krista s církví. Aby manželství bylo čistým
a neporušeným obrazem Spojení ]ežíše Krista s církví, jest'třeba,
aby manželé svatě žili, aby odvrhli skutky temnosti a oblekli
se v bdění světla; neboť jen tak mohou své děti v bázni boží
vychovávati a o jejich časné i věčné blaho pečovati. Pravda, že
odění čili zbroj světla živé víry jest záchranou manželství před
skutky temnosti tohoto světa, jest předmětem dnešní úvahy naší.

Pojednání
Víra osvětluja nám cestu, vedoucí k“ cíli" života našeho dp
blaženosti věčné. »já jsem světlo světa, kdo mne následuje, ne
chodí ve tmě, ale bude míti světlo života.: (Jan 8, 12.) ,já (jako)
světlo přišel jsem na svět, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal"
ve tmě,: '(jan 12, 46.) hlásá nám Spasitel náš. Víra učí nás, že
.proto jsme stvořeni, abychom Boha poznávali a ctili, jej milovali
%!jemu sloužili ;: tak na věky spasení byli,. Víra pobádá nás ko
nati dobré skutky. jako kořen nezůstává sám, nýbrž pučí z_něho.
rostlina, tak vycházejí z víry dobré skutky. (Alb. Stolz.) _Vírave
věčnou_odplat_u dodává totiž člověku síly ke konání dobrého.
Přesvědčení, že jednou vstanou z mrtv ch, sílilo bratry makkaf
bejské a všecky mučedníky. Proto byl obiáš a jiní světcové tak
štědrými, poněvadž byli přesvědčeni o odměně na věčnosti. Víra
„nás také chrání v čas pokušení ode hříchů. jako siětlo majáku
upozorňuje plavce na úskalí a tak ho chrání před záhubou, po
dobně upozorňuje nás světlo svaté víry na nebezpečenství věčně,
do něhož- upadáme hříchem. Sv. apoštol Pavel praví, že ,štítem
vlry můžeme uhasiti všecky ohnivé šípy dáblovy, zvítěziti totiž
nade všemi jeho pokušeními. (Efý 6, 16.). »jako štít chrání vojína
proti-nepříteli, tak nás chrání vířa proti útokům ďáblovým,c praví
sv. Bonaventura.

\—

Nestačí však jenom věřiti, nutno jest také dle víry žíti, t. j.
plniti svědomitě všecky povinnosti, které nám víra ukládá; víra
naše musí býti živá. Že tomu tak jest, otom ujištují nás slova
Ježíšova: >Ne každý, kdo mi řikáz-Pane, Pane, vejde do království
nebeského (tedy pro pouhou víru), ale kdo činí vůli otce mého,'
kterýž jest v nebesích, ten vejde do království nebeskéhoq (Mati
7,21.), jakož i slova sv. apoštola“Jakuba: »Ty věříš, že jeden jest
Bůh: dobře činíš; (ale) i zlí duchové (totéž) věří a ltřesou se
(před Bohem, poněvadž ho nemilují, ani již milovati nemohou). Ale
chceš-li věděti, ó marný člověče, že vír-a beze skutků jest mrtvá?
Vidíte-liž, žeze skutků ospravedlněn bývá člověk a ne z víry
(samé) toliko? Nebo jako tělo bez ducha _mrtvé jest, tak i vira
beze skutků jest mrtvác. (jak. 2, 19. 20, 24. 26.). Víra beze
skutků jest strom bez ovoce (sv. 'Chrys.), studna bez vody, lampa
bez oleje, ořech bez jádra. Kdo sice věří, ale nekoná'dobrých

_3_
skutků podobá se nemoudrým pannám, které měly“lampy bez
oleje. (sv. Řehoř Veliký)., Ctnosti víry jest potřebí každému
a to vír-y nejen takové, při které t'óliko rozum chladně přisvědčuje,
ale víry, která celou bytost lidskou proniká, vírynkterá svědectví“
vydává, že Bohu zcela náležeti se snažíme.
jeli každému třeba _světla živé víry, nechce-li z pravé cesty
zblouditi, tím více nebeského světla toho jest „zapotřebímanželům,
kteří jsou připoutání k sobě velikými a těžkými povinnostmi.
Povinností manželů jest, aby ve svornosti, lásce a*věrnosti spolu
živi byli, dokud je smrt nerozloučl. Základnímkamenem manželské
svarnosti jest křesťanská láska, o které. praví sv. apoštol Pavel:
»Láska' trpělivá jest, ďobrotivá jest; láska nezávidí, nečiní _nic
na chloubu, nenadýmá se, není ctižádostivá, nehledá co jejího
1est,nezpouzí se, nemyslí zlého, neraduje se z nepravosti, ale
"raduje se pravdě; všecko snáší, všemu věří, všeho se naděje,
všeho trpělivě čeká.c, (I.“Kor.-13, 4.—7.). »Prosím vás, abyste'
hodně chodili v povolání, se vší pokorou a tichosti, s trpělivostí,
snášejíce "se vespolek v lásce, usilujíce zachovávati jednotu- ducha
ve'sva'zku_pokoje.< (Efcs, 4, l.—3.) Vhodně praví sv. Tomáš
2 [Vilanovy: »Když muž i žena i děti i domácí v pokoji žijí, čím
jest takový příbytek než malým nebem; kde však mezi nimi
panuja nesvornost, tam jest veliké pekloc. Svornosti jest nám
třeba zvláště za nynějších časů, kdy celý svět chvěje se ve svých
základech. Zachovejte aspoň v rodině své svatou svornost, omlou
vajíce laskavě'chyby a poklesky svých domácích a jsouce povolni
při všech nedorozuměních,- kteréž často do'má'cí blaho rušlvají.
K lásce patří i manželská věrnost; jako prsten, který si novo—
manželé vyměňují, kulatý jest a ani počátku ani konce na 'něm
nelze viděti, tak nesmí i manželská věrnost míti konce. K man
želské věrnosti napomíná sv. apoštol Pavel: »Manželství bud' ve
všem poctivé a lože neposkvrněné; nebo smilníky a cizoložníky.
soudili bude Bůhx (Zid. 13, 4). Z rodiny, ve které _není man
želsk'é věrnosti, prchá svornost, štěstí, požehnání boží; rozerván
a otráven jest život manželů-. Nevěrným manželům předpovídá
sv. Pavel věčné zavržení, nebot praví: »Nemylte se: ani smil'níci,
ani modláři, ani cizoložníci, nebudou královstvím božím vládnoutimx
(I. Kor. 6, 9. 10.) —»Inejvětší bída, nezhojitelná nemoc, oheň
a meč není tak. zlým, jako toto zloc; (Sv. C_hrys.).—
Věrní man
želé již" v tomto životě by těžce nesli, kdyby byli od sebe od—
loučení a proto ve spasitelné bázni pečují 0“ to, 'by nebyli od
sebe odloučení n'a onom“ světě navěky. Za tou příčinou kře
sťanským životem vespolek se vzdělávají a podporují, předcházejí
se dobrými příklady a varují se hříchu. Společný život křesťanských
manželů popisuje krásně Tertulián, kněz z II. stol. po Kr.- takto:
>Dva věřící nesou spolu. totéž jho. Modli se, postl se, vyučují
a pamatují sebe ; jdou společně do kostela ku stolu Páně ; nerozluči

telni jsou ve štěstí jako v neštěstí; žádný není druhému'na obtíž;
navštěvují nenuceně nemocné, udělují dle libosti almužny, jsou
při oběti mše svaté ,bez starosti, pějí spolu hymny a žalmy, po
“

*
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vzbuzujíce se ke chvále božlc (ad uxorem). Kéž by všichni man
želé následovali tohoto krásného příkladu prvních křesťanů!
Manželé kře;ťanštíl »Manželst'ví jest tajemství veliké v_Kristu
“a v církvi ! (Efes. 5, 32.) Manželství má význam a obraz svůj—
ve spojení Krista s církví ; co platí o spojení tomto, platí i' 0 man—
želství. Spojení Krista s církví jest láskyplné, "svaté,nerozlučné;

manželství dle nejvýš moudrého a dobrotivého ustanovení božího
má též býti'láskyplné, svaté a nerozlučné; není-li takové, pak po
zbývá svého vyššího významu a své důstojnosti, pozbývá pože
hnání božího. Bez boje, bez sebezapírání manželství nemůže býti
šťastné; vždyt všechen život pozemský jest stálý boj a bez b0|e
není vítězství. Duchovním fbojem za nejdražší poklad pravého
blaha manželského dosáhnete jistého a slavného vítězství pro život
časný i věčný. Musíte však Krista upřímně hledati a ochotně
přijati s jeho celým zjevením a se všemi prostředky posvěCujícími;
jak je podává všem lidem ku spáse,v církvi své. Svatou vírou—
ctnostnými skutky osvědčovanou, zvítězíte nad obtížemi stavu
manželského a pokoj 'noží bude byd'eti s vámi. Nejednejte dle
příkladu těch manželů, kteří sv. náboženství slovem-i skutkem
hanobí a tupí. Zavedte v domě svém zbožný mrav, společné
ranní a večerní modlitby za zdar a požehnání každodenně k Bohu
vysílajíce. V neděli a v zasvěcený svátek společně kráčejte do
chrámu Páně, společně přistupujte ke sv. zpovědi a ke _sv.při
jímání. Nenásledujte, když mezi vámi nemilá věc se stane, pří
kladu mnohých manželů, 'kteřl hned pro každou maličkost sváry

rozdmychují. Řiďte'se slovy sv. apoštola Pavla: :]eden druhého
břemena neste' a tak naplníte zákon Kristův.: (Gal. 6, 2.)
jako Kristus miloval církev svou a za ni i živót svůj dal,
aby ji posvětil, tak mají i křesťanští manželé vespolek se milovati
a ku svatému, hohumilému životu se povzbuzovati; mají chrániti
se všech náruživostí a výstředností, poněvadž děti- snadno dědí
chyby a nemoci svých rodičů. Manželství je strom v zahradě boží,
naněmž dle určení Stvořitele světa dobré dítky jakožto ovoce
růsti mají. Jaký strom, takové ovoc'e. »Každý strom dobrý ovoce
dobré nese: zlý pak strom zlé ovoce nesec—(Mat.7.17.), praví se
- v Písmě sv. »jablko napadne daleko od stromum Tímto prostým
příslovím jest vysvětleno, co jest dědičnost. Dědičností rozumíme
přenášení tělesných a duševních vlastností i různých vášní rodičů
na potomstvo. Na běh života'dětí mají vliv předkové, kteří své
vlastnosti předávají dědičností pótomkům. Ku př. z otce alkoholika
vzejde vždy. jen bytost, nesoucí na sobě v jistém směru známky
zvrhlosti buď tělesné, nebo duševní. ]iž Plutarch 'a Aristoteles
učili, že opilci plodí opilce a jejich zkušenosti potvrdila zúplna
historie. Jest zdrcující pravdou, že alkoholismus rodičů, zejména
otce, asi u poloviny všech slabomyslných, blbých, choromyslných,
mravně zvrhlých a pijáctví rovněž nakloněných ubožáků, jest pří
činou'jejich chorob.—Potomstvo alkoholiků bývá tělesně i duševně
zakrnělé a tvoří právě tak, jako opilci sami, největší procento
zločinců.
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Nepravost tato jest zhoubou pro rodinu také proto, poněvadž
rodičové, alkoholismu oddaní, dávajípohoršeni svým dětem, které
mají v bázni boží vychovávati a o' jejich časné i věčné blaho
pečovati Na'rodiče takové dopadají slova Písma svatého: ':Kdo by
pohoršil jedno z maličkých těchto, lépe by jemu bylo, aby—za—
»_věšenbyl žernov osličí na hrdlo jeho a on pohřížen byl do hlu
bc.-kosti mořské. Běda světu pro pohoršení! Běda člověku to'mu,_
skrze něhož pohoršení přichází.: (Mat. 18, 6. 7.) »Opilci nebudou
královstvím božím vládnouti : (l. _Korxó, 10.) Nestřídmost v jídle
a v pití lihovin, hověnt rozmanitým vášním ukracuje člověku
život. »Mnozí „nalezli smrt v hýření; nikdo však ve střídmostic,
praví sv. Augustin. Rozmařilý a hýřivý život jest zhoubou bla—
hobytu a svornosti domácí. Jaká toho příčina, že ve mnohých
rodinách, ustavičně panují 'sváry a různiceř Odkud chudoba a že
bro'a mnohých lidí? Odkud tolik hrozných, nakažlivých nemocí ?
Příčinou veškeré té bídy bývá to, že lidé žili podle těla a ne

podle ducha, že ztratili všecku víru.-Proto sv. Petr volá: »Frosím
vás abyste zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž bojují proti
dušic, (I. 2, 11) a sv. Pavel napomíná nás: -Odvrhnouce' skutky
temnosti, obl'ecm'e 'se v odění světla:. Církev svatá- připomíná
nám na počátku roku církevního poslední soud proto, abychom
ze sna se probudili, význam a vážnost života poznali, všech ne
zřízených'vášní a náruživostí se odřekli a dle příkladu ]ežíše Krišta
počestně živi byli; neboť s vánocemi, na které se dobou adventní
připravujeme, je blízká nám též naše spása, a to nejen jedno
tlivcům, nýbrž i každé rodině. Svatá rodina Nazaretská má býti
příkladem rodině křesťanské; neboť Ježíš Kristus nepřišel pouze
spasit jednotlivce, ale obnovit i rodiny. Nevěra vede ke skutkům
temnosti, ke hříšnému životu; na zásadách křesťanských založený
život rodinný přináší blaho tělesné i duševní všem členům rodiny.
Křesťanští manželé, 'ozbrojeni jsouce zbrojí světla živé víry. varují.
se všech skutků temnosti, všech nepravostí, které Bůh nejsvětější
zakazuje, váží si dítek jakožto daru božího a mají na paměti, že
dítě má nesmrtelnou duši a proto děti své snaží se vychovati
pro nebe.
Bezbožní manželé však považují děti za obtížné břímě a snaží
se hříšným způsobem počet dětí omeziti, aby. rodinné jmění
příliš se nedělilo pro dětské podíly; jsou ženy bezbožné, které
z bázně před ztrátou svěžesti a. krásy tělesné, z pohodlnosti,
z touhy užíti co nejvíce světa a jeho rozkoši, štítí se mateřství
a snaží Se dosíci" i v manželství bezdětnosti, nebo jenom malého
počtu dětí nemravným'i prostředky.
Požltkářství jest denním heslem n'evěreckého světa. Požitkářství
to bývá příčinou, že na ochranu před vzrůstem rodiny často
dopouštějí se vraždy nenarozených dětí ti, kteří dle zákonů božích
i světských zavázáni jsou k tomu, aby děti vychovávali a o ně
pečovali. Takovým způsobem manželská láska bývá zneuctěna
a znesvěcena a stává se bohaprázdnou'choutkou bez účelu a bez
ceny pro veškerenstva. Manželství jest posvátný svazek, samým
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Bohem založený. Běda všem, .kdož jej znesvěcují sobeckou roz—
koší a sobeckými výpočty. Běda národu, ve kterém řádí tyto ne
pravosti; národ takový řítí se do propasti záhuby.
Dějepis- dokazuje, že'prOStopášnosti a neřesti, v manželství
páchané, vedou k úpadku celých. národů. Výstražný příklad vi
díme na vysoce nadaném národu řeckém. Jakmile odložil mravní
prostotu, ztratil moc a samostatnost. Médové, Babyloňané, Per-'
šané, Assyrové, Egypťané, Římané vynikali ve vědách a uměníeh,
byli mocní, dokud byli mravní; jakmile však různými nepravostmi
,znesvětili rodinný krb, shroutily se mocné a slavné ty říše. Caesar
nabízel odměny za četné potOmstvo, ale jeho, jakož i Augustovy“
a Hadrianovy snahy zůstaly bezvýsledny. V naší—době uplatňuje
se snaha, míti málo dětí, především u románských národů, z nichž
ku př._franco_uzský spěje svému konci vstříc. »Jest na nejlepší
'cestě státi se národem třetího řádu; jeho hospcdářská síla, jeho
vojenská moc, jeho duševní vliv jsou stále rostoucím nebezpečeno
stvím ohrožovány,< běduje znamenitý statistik Bertillon.
Americký ženský lékař Gaillard Thomas podotýká o těchto
skutcích temnosti: »Statistiky, která by -podala důkaz o rozšíření
zločinného odhánění plodů, není a nebude jistě nikdy, poněvadž
tento zločin vymyká se kóntrole lidské společnosti. Na mém'stole
leží právě číslo neerZšířenějšího a nejlépe redigovaného mwyor
ského denníku, který má přístup do nejlepších kruhů společnosti.

a přichází'tudíž také, jak se samo sebou rozumí,'do rukou dívek
a žen celé země. V jeho sloupcích nalézám patnáct oznámení,
která zcela určitě pocházejí od řemeslných odháněčů plodů, od
mužů a žen, kteří vraždu dítěte učinil: si živností.. Co sou'diti
o těchto skutcích temnosti? Na to odpovídá sv. apoštol jan:
»Tentot pak jest soud: že světlo přišlo na svět a milovali lidé
více tmu, nežli světlo; nebo skutkové jejich byli zlí. Každý za
jisté, kdo činí zlé, nenávidí světla a nejde k světlu, aby nebyli
trestáni skutkové jeho: ale kdo činí pravdu, jde ke světlu, aby
zjevení hyli skutkové jeho, protože v Bohu učinění jsou.: (Jan
(3, 19. Zl.). Bohabojní manželé, osvícení světlem víry, vědí, že
Bůh sám ustanovil maželství již v ráji k zachování lidského po
kolení 'a ku vzájemné podpoře manželů. Stvořil Bůh člověka
k obrazu svému: k obrazu božímu stvořil ho, muže a' ženu
stvořil je. Ipožehnal jim Bůh a řekl: »Rosttež—a množte se
'a naplňte zemi a-podmaňte ji,: (1. Mojž. 1, 27. 28.), hlásá Písmo
svaté. Žalmista Páně praví: »Dědictví Hospodinova. (t. j. dar od
'Boha) jsou synové.: (Ž. 126, 3.) Francouzský biskup Dupanloup
dí: »Co jest dítko? je to člověk sám, s celou svou—budoucností,
do prvních let života uzavřenou. je to naděje rodiny a společnosti,
*je to pokolení lidské, které se obrozuje, vlast, která se dále
udržuje, a téměř obnova lidstva v jeho květu.:
,
Dítko jes't dar boží, obraz boží na sobě nesoucí. Kdo po
divuhodné uspořádal ústroje těla jeho v životě tvém, matko kře
sťanská? Kdo oživil-plod ten útlý a vdechl mu duši nesmrtelnou?
Kdo. otevírá dítku křtem svatým „_bránu nebeskou? Všemohoucí.
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.nejvýš dobrotivý a milosrdný Bůh. Dítko jest darem božím, ro
dičům svěřeným, aby je jako dědice nebe vychovali pro království
boží-. A—křesťanští. bohabojní

manželé

také skutečně

dítky své

považuji za dar nebes, mají na_paměti, že dítě má nesmrtelnou
duši a proto děti své snaží se vychóvati-pro nebe. _
.
Žena jest již od přirozenosti uzpůsobena k tomu, aby konala
povinnosti mateřské; Povinnosti ty jsou obtížné. Od pádu pra
rodičů jest nemožno, aby matka prosta byla bolestí a strádání;
nebot s hříchem přechází s pokolení vyplnění trestajícího zákona
božího: »Rozmnožím bídy tvé a početí tvá: v bolesti roditi budeš
děti.: (1. Moj. 2, 16.). jen rodička boží byla prosta kletby hříchu!
a tudíž také osvobozena od zákona bolesti a přece oslavujeme
ji jako královnu mučedníků; neboť mnoho bolestí a útrap-bylo
jí vytrpěti. Ve chlévě do prostých jeslí byla nucena své božské
dítě položiti; do daleké ciziny bylo jí prchati, aby synu svému
život zachránila..A co vytrpěla bolestí, stojíc pod křížení svého
syna ukřižovaného? Rodička'božídaía vám příklad, m'atky kře
stanské, jak i vy máte pro děti své trpěti a strádati. Věřící žena,
pohlížejíc na Bolestnou matku, nenávidí hříchů. které převracují
řád přírody a jest ochotna, kdykoliv je to vůle boží, přinésti
bolestnou svou oběť. Běda ženám, které chtějí býti ženami jen
v radostech a požitcícb, ale nechtějí býti matkami- v bolesti
a v utrpení! jak krásný jest pohled na matku, obklopenou čet
nými, zdravými, dobře vychovanými d_ě_tmilCo zásluh získá si
taková matka svědomitou výchovou dětí. svých 0 vlast a národ!
Co zásluh pro nebe!
'
V rodinách, „kde jest málo dětí, bývají děti. rozmazleny a
špatně se jim 'vede, když později je uchvátí vír a bouře života
a láska rodičů nemůže jich už chrániti. Jak jinak je v rodině
s četnými dětmi. Děti se učí snášeti se navzájem; _vypomáhati
si,_vychovávají se vzájemně, stávají se záhy samostatnými, zvykají“
se ovládati, protože rodiče nebývají s to, 'splniti každé. jejich
přání. Zkušenost u_čí,že i nezámožní rodiče dovedou s pomocí
boží i četné děti dobře vychovati a zaopatřiti'. Manželé mají pra
covitosti a šetrností snažiti se časné statky získati a si zachovati
pro dny. nemoci a stáří, mají. shromážditi jmění i- pro své děti,
mají však býti šetrní bez lakomství, nemají pro statky pozemské
zapomínati na zákony boží, na Boha ana věčnost. »Ve všech
skutcích svých pamětliv buď na poslední věci své a na věky ne
zhřešíšc (Sir. 7, 40.), napomíná nás Písmo svaté. »Chce-li kdo
za mnou přijíti, zap'ři'sébe. sám-, (Mat. 16, 24.) povzbuzuje nás
k sebezáporu Spasitel světa.
Pevná, živá víra jest uzdou pro tělo; neudrží-li víra tělo
v mezích zákona, nic. ho neudrží; bez pevné, živé víry jest tělo
člověka ovšem bez uzdy. Víra učí, -že nejsme povoláni k ne
čistotě, že cílem naším není smyslná rozkoš, hovění tělu a jeho
nezřízeným žádostem. Víra učí, že jsme povoláni “ku svatósti, že
těla naše budou vzkříšena v den poslední; víra učí, že »kdo roz- .
sívá v těle svém z "těla i žíti bude porušení: ale kdo rozsívá
,.
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v duchu, _zducha žíti bude život věčný.: (Gal. 6, 8.). Víra učí,
že kdo žije podle těla, jest synem hněvu Božího, jak sv. apoštol
Pavel píše: »My všickni někdy obcovali jsme v žádostech těla
svého, činíce vůli těla a myšlení; a byli jsme z přirození synové
hněvu.: (Efes. 2, 3.) »Budete-li podle těla živi, zemřete: pakli
duchem skutky _těla mrtviti budete, živi budete-.c (Rím. 8, IS.).
Jen pevná živá .víra posvěti i tělo naše; jen víra udrží tělo v me
zícb zákona božího & v poslušnosti k zákonu Páně..
Vira učí znáti i prostředky, kterých jest potřebí užívati, aby
tělo poslouchalo duši, aby proti Bohu a dušise nebouřilo; víra
napomíná nás, bychom vystříhali se veškeré- nestřídmosti, zvláště
v požívání lihových nápojů; napomíná nás, bychom pamatovali
na Boha všudypřítOmného, vševědoucího a spravedlivého, který
dobré odměnuje, zlé však tresce. Budeme-li míti pevnou, živou
víru, duše bude vévoditi tělu, nebudeme" žíti podle těla; tělo naše
bude jednou vzkříšeno ku slavě věčné. Není již žádného zatra
cení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši, kteříž nechodí podle těla.
(Řím. 8, l.). Kteří podle těla nechodí, žijí podle víry, podle
ducha a právě tím 'si nashromáždí četné zásluhy pro nebe. Svatý
Pavel poukazuje na skutky ducha, když praví: »Ovoce pak ducha
jest: láska, radost; pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobročinnost,
dlouhočekání. tichost, věrnost, mírnost, zdrželivost, čistota.: (Gill.
5, 22. 23.) Štastný člověk, v němž duše panuje, dle vůle boží
poroučí a tělo poslouchá; nešťastný však, v němž tělo jest pánem
a poručníkem!
'
Sv. apoštol Pavel napomíná nás ve dnešní sv._epištole: »Od
vrzměž tedy skutky temnosti a oblecme se v odění světla:-, a po
dává spolu návod, jak se máme polepšiti a bohumilý život si
zaříditi. »Oblecte se v Pána Ježíše Krista,: (Řím. 13, 14.), volá
k nám. To znamená: Budte_živi podle příkladu Ježíše Krista;
buďte tak živí, jako by ve vás žil Kristus; tak žijte, abyste mohli
jako sv. Pavel o sobě říci: »Živť pak jsem již ne já, ale živ
jest ve mně Kristus. Což pak nyní živ jsem u víře v Syna božlho,
kterýž zamiloval mne a vydal sebe samého za mne : (Gal. 2,- ZO.).
Kéž bychom následovali tohoto vzoru svého a nedali se svésti
ku přestoupení přikázání okamžitou rozkoší, za kterouž často hořké
následují slzy. Chraňte se všech hříchů nečistoty, kteréž mezi
křesťany ani jmenovány býti nemají, oněch' hříchů, kteréž ducha
oslepují, srdce zatvrzují, bezbožnost a nekajicnost, časno'u i věčnou
zkázu mají v zápětí. Varujte se všeliké dobrovolné blízké příležitosti
ke hříchu, držte na uzdě smysly své a modlete se; modlitbou
nabudete síly, abyste zlé náklonnosti opanovali. Varujte se vší
nestřídmosti v jídle a v pití; neboť nestřídmost hanobí důstojnost
lidskou, oíupuje rozum, hubí zdraví, _svádí _ku hříchům nečistoty.
Manželé křesťanští! Povinnosti vaše jsou těžké: máte ve
svornošti, lásce a manželské věrnosti spolu živi'býti,_dokud vás
smrt nerozloučí ; máte křesťanským životem vespolek se vzdělávati
.a podporovati; máte své děti v bázni boží vychovávati a o jejich
časné i věčné blaho pečovati. Abyste své povinnosti řádně mohli
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plniti, tomu dostává se vám milosti ve svátosti stavu manželského.
Na vás jest, abyste s touto milostí spolupůsobili; bez sebezáporu
a trpělivosti šťastni býti nemůžete ani zde, ani na věčnosti.:
Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám.'c (Mat. 16, 24).
Království nebeské trpí násilí. a ti, kteříž násilí činí, uchvacujl jee,
(Mat.) 11. ]2_.) volá k vám Spasitel světa. Pamatujte ustavičně,
zvláště v tomto čase adventním, na svatou rodinu nazaretskou.
Celá doba vánoční se_všemi svými svátky točí se kolem ní jako
kolem středu, Bohem. jí daného. Vzpomínejte na svatou rodinu '
zvláště v čase nebezpečenství a pokušení, abyste v následováni
svaté rodiny v manželské lásce a věrnosti vespolek svorni zůstali,
jako Ježíš Kristus se svou církví spojen jest. Hledte zvyknouti
opravdové zbožnosti, plné živé víry, plné pokory, plné sebe'záporu
a trpělivosti. Hleďce dos-pěti k 'oné opravdové zbožnosti ve vzá
jemné lásce a věrnosti, aby vaše rodiny, následujíce' svatou ro
dinu nazaretskou, byly čistým a neporušeným obrazem spojení
Ježíše Krista s církví.

Am'en.

—

11.

Neděle druhá adventní.
O alkoholismu.
»Bude zajisté veliký před Pánem: a
vina a nápoje opojněho nebude pitic.
Luk. 1, 15.

Dle předpovědi proroka Isaiáše a Malachiáše měl vystoupiti
před Messiášem předchůdce, který by připravoval lid na jeho pří
chod. Proroctví ta sewyplriila. Na obzoru díla vykupitelského
vyšla nad pouští judskou jitřenka, sv. Jan Křtitel, aby Oznamo-
vala brzký východ slunce, Ježíše Krista. Roku 28 po,narození
Páně, patnáctého léta panování císaře Tiberia, když Pontský Pilát
spravoval .Jndsko, Hospodin rozkázal Janovi, synu Zachariášovu,
aby jako předchůdce Kristův vystoupil. J_an,uposlechnuv rozkazu
božího, kázal v krajině jordánské.-křtil a vybízel k pokání.
Toho času panoval v Galilei Hero'des Antipas, který žil v cizo
ložství s Herodiado'u, manželkou Filipa, bratra svého. Když ]an
ho proto neobřoženě káral, Herodes z návodu nešlechetné He
' rodiady dal ho vsaditi do vězení ve tvrzi Machéruntě. Jan, před
zvidaje konec života svého, posláldva z učedníků svých k Pánu

Ježíšisdotazem, zdali jest od proroků předpověděnýmatoužebně
očekávaným Messiášem. Učinil tak k vůli svým učedníkůmjaby
sami na své oči se přesvědčili, že Ježíš jest pravý Messiáš aučení
jeho přijali.

\

'

'

_

Před příchodem učedníků ]anOvých Pán Ježíš vzkřísil mlá
dence naimského a veškeren lid hrnul sekněmu, aby poslouchal
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jeho božské učení a prosil za uzdravení nemocných, kteří-k němu
byli přinášeni. Pán ježíš zázračně uzdra-voval tyto nemocné, když
učedníci ]anovi .k němu přišli; byli tedy "očitými svědky jeho zá
zračných skutků. A na tyto zázračné skutky Pán ]ežíš pouka
zoval, když se ho tázali, zdali je zaslíbený Messiáš. Poselství Ja
novo mohlo vzbuditi v lidu domněnku, že jan nyní ve vířevKrista
kolísá, a proto Ježiš Kristus po odchodu jeho učedníků chválí
] na pro jeho stálost, pro jeho přísný život a prohlašuje .ho, za
nacjvětšíhoze synů lidských, ve Starém zákoně narozených.
e sv. jan, předchůdce Páně, povede přísný život, oznámil
'již před jeho narozením anděl otci" jeho Zachariášovi, řka: >Alž
běta, manželka tvá, porodí tobě syna a nazveš jméno jeho jan.
I budeš mít-i radost a veselí, a mnozí se budou z jeho narození

radovati..Budet zajisté veliký před Bohem a vína
a nápoje opojného nebude pití a naplněnbudeDu

chem svatým ještě v životě matky své a mnohé ze- synů israel
ských obrátí k Pánu Bohu jejich.: (Luk. 1, 13—16) Dle vůle
boží měl býtijan Bohu zasvěcený slibem Nazireův, kteří dobro
volným slibem na nějaký určitý čas se zavazovali,.zdržeti se“vše
likého opojného nápoje a nestříhati vlasů hlavy své. Předpis ten
Hospodin dal před 1500 roky zbožným Israelitům, kteří zavazog
vali se Bohu slavným slibem, že povedou přísný život, když pravil
,Mojžíšoviť »Muž aneb žena, když by učinili slib, aby posvěcení
byli, a chtěli by se posvětititi- I-Iospodinu: od vína i všeho, což
opojiti může, zdrží sec (4. Mojž; 6, 2—3.) Později stávalo se, že
zbožní rodiče dítě své ještě před jeho narozením zaslíbili na celý
věk životu nazirejskémuu
Zdrželivost od opojných nápojů náležela vždy ku zvláštní do
konalosti člověka. Sv. jan Křtitel dle proroctví andělova byl sku
tečně veliký před Pánem; vína a' nápoje opojného nepil, vedl
přísný život,.byl mužem pevné povahy, nebyl třtinou, větrem se
klátící, chodil po vší krajině jordánské _a kázal křest, pokání na
odpuštění hříchů.
'
Přátelé drazíl Sv. jan Křtitel káže slovem i příkladem vitomto
čase adventním pokáníi nám a veškerým svým životem povzbu
zuje nás, abychom ve přísnosti mravů ho následovali. / Poněvadž '
za nynějších časů mnozi se prohřešují nestřídmostí v pití opoj
ných nápojů, budeme dnes uvažovati o__al k 0 h o 1is m u.

Poje—dnání.
1. Život tělesný je dle vůle boží dobou setby pro sklizeň na
věčnosti. Ačkoliv není nejvyšším statkem. člověka, má přece pro

nás cenu nesmírnou. Proto máme pokládati život tělesnýza statek
posvátný a všeho .se varo'vaíi, co. by životu nebo zdraví našemu
mohlo škoditi.
Lidé škodí si na zdraví různým způsobem; není však hroz—
nějšího jedu nad líh neboli alkohol, který hubí lidi tělesně i mravně
v takových rozměrech, jako žádný jiný. Líb, v mnohých'dávkách
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požitý, nejprve vzpružuje, avšak později oslabuje, neb ochromuje
činnost mozkovou, nervovou i svalovou. "Prin známka jeho pů
sobnosti je podráždění činnosti nervové soustavy.; mluva i pohyby
jsou čilejší, nepříjemné napětí duševní, způsobené různými sta
rostmi životními, mizí, roste vědomí síly a dostavuje se veselá
nálada, která je hledaným účinkem každého nápoje libového.
Pije-li člověk dále, podráždění se stupňuje. Clověk se dává
lehce strhnouti ku.-výbuchům zlosti, radosti, k různým činům ne
rozvážným, k hýření a bezúčelnému dalšímu pití; stává se" lehko-'
myšlnýtn. Práce tělesná i duševní .zdá se býti'lehčí, ale je za to
horší, povrchnější, není vykonávána s takovou pozorností, jako ve
stavu úplně střízlivém. Unavený dělník, který se chce posilovati
lihovinami, ve skutečnošti pocit únavy jen —utlumuje,takže _se mu
zdá, že pracuje_lehčejia že nabyl nové síly. Klame se však velice,

kdo myslí, že lihoviny zvyšují tělesnou sílu a vytrvalostv práci.
Líh není zdrojem síly, nýbrž pouze dráždidlem nervůa proto brzy
po vzpružení nastává vždy tím citelnější a_škodlivější ochablost.
Pravdou jest, že alkohol ani nevyživuje, ani neposiluje člověka,
nýbrž seslabuje a ochromuje jeho síly tělesné i duševní. Klamou
tedy lid ti, kteří prohlašují, že pivo jest posilujícím tekutým chle
bem chudiny. Vědecky je vypočteno, že v 1 kg. suchého chleba
je více výživných látek, než ve 14 hektolitrech piva.
Anglický lékař“dr. Parkes činil mnóho ok-usů, aby zjistil,
jak působT rozličné lihoviny na tělesné a 'uševní síly člověka.
K tomu účelu byl mu přenechán jistý počet vojínů. Všichni vo
jáci byli stejného věku a_stejně silni. Dr. Parkesrozdělil vojíny
na dvě oddělení a každému oddílu uložil stejnou práci'tělesnou.
Všickni dostávali stejnou stravu: Všecko bylo pro oddíly stejné;
rozdíl byl jenom ten, že jedno oddělení dostávalo pivo, druhé
však nedostávalo ani krůpěje libového nápoje. Každé oddělení
obdrželo mzdu dle výkonu práce. Lékař pilně dohlížeje na práci,
nabyl této zkušenosti: S počátku vojáci, kteří pili pivo„vykonali
vlCe práce, než“ vojáci, kteří nedostávali piva. Avšak bržy byla

pozorována změna. Pijácipiva zmalátněli a pracovali pomaleji,
kdežto druhé oddělení pracovalo stejnoměrně. dále. Večer pak se
poznalo, že pijáci piva vykonali zřejmě menší práci, než ostatní.
Týž pokus byl v následujících dnech opakován a vždy s tímže
výsledkem. Konečně žádali někteří z'\vojínů,.kteří dostávali pivo,
aby byli přeložení ke druhému oddělení, aby si mohli více vy
dělati. Dle "nařízenílékařova celý oddíl vojínů, dříve pivo .pijícícb,
nedostával nyní žádného piva“a druhé oddělení, které doposud
ani-krůpěje lihových nápojů nepilo, nyní pivo dostávalo. Dr. Parkes
opět se přesvědčil, že vojáci, kteří 'piva nepili, vykonali více práce,
nežli ti, kteří pivo dostávali, Tímto způsobem bylo jasně'doká
záno. že lihové nápoje sílu tělesnou zmenšují, že člověka seslabují.
Z různých válek jest známo, že vojáci, kteří pití lihovin se
zdržovali, mohli vykonati delší namáhavé pochody a více vzdoro
vali různým nemocem,.'než ti, kteří. pili lihoviny. Toto působení
lihovin znali již „staří národové. Slavný vojevůdce Cajus Julius

Caesar, zavražděný spiklenci v Římě r. 44 před Kristem, napsal
ve“svých »Pamětechc: Suevové a 'Nerviové vůbec nedovolují do
vážeti vína do svých zemí, poněvadž jsou přesvědčeni, že víno
činí zženštilým a že člověk stává se jím neschopným snášeti útrapy
tažení válečných. Z té příčiny také generál Grant r. 1865 ve ve
škerém kraji, kde byla rozložena jeho armáda 200.000 mužů po
ručil uzavříti všecky vinárny a—výčepy.
\
Ve Spojených státech severoamerických zakázáno požívání
lihovin na všech válečných lodích. [ z posledních válek vojevůd
cové nabyli zkušeností, že vojsko; zdržující se lih0vin je zdatnější
a vytqvalejší. Ve mnohých závodech a při různých stavbách zku
šeností bylo dokázáno, že nejspolehlivější a nejvytrvalejší dělníci
jsou ti, _kteří lihovin nepijí. Dělníci oddaní lihovinám brzy unaví
se, málo práce vykonají a snadno přicházejí k úrazu.

2. Alkohol seslabuje a hubí celé tělo; n e ní 11s t r oje, kte rý

by nezřízeným pitím lihových nápojů ne_one
mocněl,

avšak nejčastěji podléhají ledviny, játra, srdce, mozek

a nervy. Dr. Andrew C'ark, bývalý tělesný lékař anglické krá—
lovn'y Viktorie, napsal: Ze 100 nemocných, které léčím, je jich
70, kteří přivodili si nemoc požíváním opolných nápojů, Netvrdím,
že by to' byli opilci, a přece nemírné požívání lihových nápojů
je příčinou jejich bídného zdravotního stavu.
, Pozoruhodná jsou slova curyšského dra Fricka: Tisíckrát se
osvědčila zkušenost, že piják má mnohem méně odporu skoro
proti všem druhům nemocí, než zdrželivý. Nejznámější jesta také
nejnebezpečnější malá síla odporu proti zápalu p'lic. Podobně má
se to s ostatními nakažlivými nemocemi, i s cbolerou, ačkoliv
mnozí se domnívají, že právě před touto nemocí se uchrání ne
mírným pitím lihovin. Za časů epidemie umírá alkoholiků čtyři—
kráte více, než lidí střídmýcb. Onemocní-li člověk, navyklý pití
silných lihovin, bývá jeho nemoc velice“ těžká a častěji než u ji
ných smrtelná, poněvadž seslabené ústrojí tělesné není sto nemoci
klášti odpor, a poněvadž na tělo jeho, proti nejsilnějším dráždi
.d2ům již otupělé, lék neúčinkuje. '"
Všeobecně se pozoruje, že Chorob a úmrtí následkem poží
vání lihových nápojů nápadně přibývá. Ve Mnichově, kde připadá
průměrně na jednoho obyvatele ročně 416 litrů piva, téměř celá
třetina všech případů úmrtí jest zaviněna chorobami srdečními,
vzniklými nezřízeným pitím- piva. Lidé holdující lihovinám rádi
poukazují na některé sestárlé alkoholiky, _onichž slyšeli, že přes
své nezřízené pití přece dosáhli dlouhého v_ěku.Lidé takoví jsou
však jenom výjimkou. Železné zdraví jednoho snad dosti dlouho
vzdoruje zhoubnému účinku alkoholu, kdežto tisíce jiných přivodí
'si nemírným pitím opojných nápojů předčasnou _smrt. Vždy zů
stane pravdou, že nestřídmé pití lihových nápojů ukracuje lidem

života.
Proto praví Písmo sv.: »Mnohé zahubilo vínoc. (Sir. 31, 30)

—>S'mělostz opilství jest nemoudrého úraz, umenšuje síly a dělá
rányc. (Sin 19. 1). >Nehled na víno, když se žlutá, když se stkví
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ve sklenici barva jeho: vcházít lahodně, ale naposledy jako had
uštípnec. ,(Přísl. 32, 31—32.)

,
, 3. Velikou bídu připrávuje si alkoholik, když si zdraví kazí
a života ukracuje. Nestřídmost v.v.pitíopojných nápojů však má

zhoubné následky nejen pro tělo, ale i pro duši; nebot opil

Ství _zatemňuje rozum, seslabuje vůli a snižuje
sebevládu

člověka.

Opilství.olupuječlověkao to, co ho

povyšuje nad zvíře, totiž o užívání rozumu _arozpoutává v člověku

všecky zvířecí pudy. Alkoholik nedovedeudržeti svého života
v souhlase-s pravidly mravními. V opilství je vášeň člověka roz:
pálena, náruživosti bez uzdy, hlas svědomí a pocit studu jsou po
tlačeny a tak nemravnosti _azločinnosti brány otevřeny. Požije-li
někdo“ větší množství lihovin, ztrácí sebevládu a rozvahu, stává
'se vášnivým, prudkým, zlostným; bývá náchylný i ku vraždě
nebo sebevraždě. »Víno, mnoho pité',činí popouzení ihněv i pády
mnohé: (Sir. 31, 38), praví Písmo sv.

Opilství

'_

_

vede ku všem' neřestem, zvláště .k nečistotě a

k úplné bezbožnosti. Dopustil li se člověk něčeho, nač nerad vzpo
míná, zač v duchu se stydí, nebyl jistě -při tom úplně střízliv.
Alkohol,i v mírném množství požilý. dráždí pohlavní pud. Z čet—
ných přečinů proti mravnosti bývá 90 proc. spácháno _vopilství;
nebot síla vůle a sebekázně vlivem alkoholu mizí. Proto sv. Pavel.
volá: »Neopíjejte se vínem, v němž je chlípnostc. (Efes. 5, 18).
Sv. ]eronym praví: »Nevěřím, že by. opilec“ zachovával čistotu
srdce svéhoc. A sv, Jan Chrysostom- tvrdí: »Nic není s"ďáblem
tak spřáteleno, jako opilství a prostopášnost, jež' je matkou všech .
nepravostíc. Smutným následkem nezřízeného pití lihových nápojů
bývá manželská zpronevěra, nesváry v rodině, rozvod.—Kde _rodiče
oddáni jsou opilství, tam děti se zanedbávájí, nechávají se zpust
.nouti. Alkoholismus jest. největším nepřítelem rodiny. Jak hrozné

pohoršenídávajídětem rodiče oddaní opilstvíl O rodičích tako
vých platí slovaježíše Krista: »Kdo pohorší jedno z maličkých
těchto, jbž ve mne věří, tomu lépe by bylo, aby zavěšen byl žer
nov osličí na hrdlo jeho a byl pohřížen v propast mořskouc..
(Mat. 18, 6.) Jak hrozně se prohřešují protí dětem 'rodiče, kteří
často od nejútlejšího věku lihovinami-děti své otravují!
Na IX._mezinárodním sjezdu ku potírání alkolismu, konaném
v'Brémách r. 1903, bylo takto rozhodnuto: »Pro vyvíjející 'se orga
nismus lidský jest alkohol pouhým jedem, a nerozumno jest, po
dávati dětem, jak dříve bývalo obyčejem, ku posilnění víno,.silná
piva nebo dokonce různé likéry. Takový obyčej nazvati jest hru

bým omylem, který nutno jest odsouditi a odstraniti.:

Pití

opoj'ných nápojů škodí dětem nesmírně; neboť

alkoholem zdržuje se jejich tělesný vývoj 'a porušuje se jejich
mozek a _nervy. Děti takové zakrní i- na duchu; jsou nechápavy,
roztržity, mají. slabou pamět.
_ Lihové nápoje kazí nejen tělesnou a duševní schopnost dětí,
ale i mravnost. U mládeže probouzí se smyslnost i mírnými dáv
kami lihovin. Tajné,_ducha i tělo hubící hříchy mečistoty, sebe
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vraždy a vzrůstající zločinnost mládeže jsou smutným důkazem,
kterak zhoubně působí na děti, dostávají-li od nerozumných -ron
dičů opojné nápoje.
'
Nedávejte'proto, rodičové "'křestanští, dětem lihovin nikdy,
pod žádnou záminkou; nebot jim alkohol vkaždé podobě a dávce
škďdí nesmírně na duchuina těle. Dětí chrániti před pitím lihovin
jest důležitou povinností rodičů a vychovatelů. .Jest však třeba
nejen je napomínati, ale i ,dobrý příklad střízlivosti jim dávati.
Kéž máte“ stále na paměti,. že Bůh, jenž vám dítky svěřil, jednou
jich také od vás požadovati bude. Jak“se ospravedl'níte před nej
vyšším Soudcem, když některé vaší vinou časně ivěčně 'zahyneř "
Opilec snaží se obyčejně svůj zločin před světským soudem omlu
viti opilstvím. Tato výmluva nepostačí, abyste někdy ospravedlnili'
se před Soudcem věčným, Pmrok Isaiášk'vám volá: »Běda vám,
kteří.»vstáváte ráno, abyste chodili po opilství a pili až do večera,
takže vínem hořítec. (ls. 5, 11.) Ježíš Kristus, když předpověděl
zkázu veškerého světa a svůj příchod k soudu poslednímu, pravil:
»Hleďte pak Se, aby snad nebyla obtížena srdce vaše obžerstvím
'a opilstvím a pěčováním tohoto života, a aby nepřišel na vás
ten den náhlec. (Luk. 21, 34.) A sv. apoštol Pavel napsal: »Opilci
nebudou královstvím božím vládnoutic..(1, Kor. 6, 10)
,s. Nestřídmost v_ pití lihových nápojů hubí duši i tělo čio-Í
věka a má v zápětí časno_u__i
věčnou jeho zkázu. Proto nutno po-

važovati alkoholismus za hroznou metlu. jejiž účinky dají se srov
nati jenom se hrůzami velikých válek. Alkoholismus jest velikým
bičem, pod jehož ranami sténá jednotlivec, rodina i veškera spo
lečnost lidská. Jest to _nepřítel protikřesťanský, jenž podežírá kořen
víry a zbožnosti, otupuje 'mravní cit, svádí ke hříchům nečistoty
a k různým zločinům. ]est to nepřítel, který ničí pokoj a štěstí
nesčetných rodin, pohlcuje více životů lidských, než „všechny války
a naplňuje chudobinec, nemocnice, .káznice i blázince.
_,
* Když tedy nestřídmost v lpití opojných nápojů tak hrozné
následky má v zápětí, vystříhejte se této nepravosti všemožně.
Jest potřebí velikého boje a_sebezáporu, aby člověk této neřesti
zanechal. Tento boj jest tím těžší„ čím déle člověk v nepravosti
setrval. Bez boje a sebezáporu však do království nebeského ne
vejdeme; nebot Ježíš Kristus prohlásil-: »Ode dnů jana Křtitele
až dosavád' trpí království nebeské násilí a ti, kteří násilí činí,
uchvacují jee. (Mat. 11, 12.) Pamatujte, že proti sobě samému
bojovati, jest- nejtěžším bojem; avšak nad sebou samým zvítěziti,
jest nejkrásnějším vítězstvím. Kdo jest oddán opilstyí, musí se za
pírati, umrtvovati, nechce-li touto nepravostí se zahubiti. Sebe
záporem posiluje se slabá vůle člověka právě tak, jako schoulo
stivělé tělo sílí se otužováním. Je-li vůle silná, člověk potlačuje
rychle nezřízené žádosti tělesné a snadno přemáhá všecka pokuř
šení. Proti pokušení ozbrojte se _pilnou prací, častým pamatová
ním na Boha a na hrožné následky opilství. Vystříhejte se za
hálkyj nebot přísloví praví: »Zahálka je počátkem všech nepra
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vostíc. Vyhýbejte se společnosti lidí, nestřídmosti oddaných. »Ne
bývej na hodech pijanů; nebo ti, kteří si hledí pití, stráveni bu-\
do'uc (Přísl. 23, 20—21), napomíná nás Písmo-sv. Abyste se
v sebezáporu cvičili, zdržte se vtomto posvátném čase adventním,
který-ž jest dobou kajícnou, dobrovolně z lásky k Bohu všech
opojných nápojů!
Majíce stále na paměti, že alkohol ani nevyživuje, ani nepo
.“ siluje člověka, nýbrž seslabuje a ochromuje“ tělesné i duševní síly
jeho, že ukracuje života a je pramenem mnohých hříchů jiných,
varujte se nestřidmého pití lihových nápojů po všechen život!
I k' vám sv. Jan Křtitel volá v tomto čase adventním: »Črňte
hodné ovoce pokání! Již zajisté sekera ke kořenu stromů přiložena
jest. Prótož každý strom, kterýž nenese ovoce dohrého, vyťat a
na oheň uvržen budce., (Luk. 3, 8-9.) Střídmost budiž ovocem
vašeho pokání L Ctnost střídmosti přinesete darem k- jesličkám—
božskému 'Spasiteli a přesvědčíte se, že vám to přispěje'ku blahu
'časnétnu ivěčnému. Amen.

III. _

Neděle třetí adventní.
O radostech a _zábavách.
>Radujte se v Pánu vždycky? opět
pravím, radujte sec.
Filip 4, 4.

Těmito slovy církev svatá
Pavel křesťany města Filippi v
dosti duchovní, která vychází
spojení s Kristem az naděje ve

vybízí nás, jako kdysi sv. apoštol
Macedonii, k-radosti v Pánu, k r_a
z čistého svědomí, z láskyplného
blažený život věčný. Radosti naše

však nemusí zůstati omezeny jenom na tytonadpřirozené, tvary,
neboť křesťan smí užívati-i smyslných radostí. Avšak ,užívajíce
rozličných smyslných radostí, jichž Bůh nežapovídá, máme jich
užívati jen tou měrou, v ten čas, na takovém místě, za takových
okolností, jak Bůh dovoluje, a nikdy 'nesmíme_ při nich zapomí
nati na__Bohavšudypřítomného, jemuž budeme jednou počet klásti
ze všech skutků s'vých. »Každý člověk má potřebu radosti a nárok
na radost. ]estiť ona rovně n'epostrádatelna jak pro těleSné-tak
pro duševní zdraví, pro pracovní'žití těla i ducha jako pro život
' náboženský. Není zajisté pouhým básnickým rčením, že radost je
pro člověka totéž, jako sluneční svit pro rostlinu. Bez radosti
nemůže člověk—žíti,bez radosti“ nemůže také žíti křesťan,ani onen,
jenž putuje na výšinách dokonalosti. Nelze naprosto pochybovati,
že také veselých, šťastných a příjemných více jest mezi věřícím.
a náboženským člověčenstvem než mezi nevěrci a lidmi bezná
boženskými.: (Dr. Pav. Vil. z Kepplerů, biskup v Rottenburgu:
Radostivíceí Str. 12 a 14.)
'
,
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Bohužel, zdá se, jakoby se radost-lidem vyhýbala, jak. by od
nich prchala; alespoň stále množící se sebevraždy to potvrzují;
v. posledních padesáti letech sebevraždy stouply o _400proc. při
so'učasnémrozmnoženíobyvatelstva o 60 procent. je tedy nutno,
hledati cest a prostředků, kterými by oblažující radost na svět
opět uvedena byla. Proto budeme dnes uvažovati 'o tom, včem

člověk radosti a zábavy hledati' má. ;

Pojednání.
]. Prvni radost, po které zvláště „dychtiti máme, je ra d ost

z do brého

svědomí.

Dobré svědomíjest pramenempravé

blaženosti na světě a činí člověka blaženým a spokojeným i v nej
větších protivenstvích. Duše čistá poc tujei v největších strastech
větší radosti, než-člověk bezbožný, který 'hovívšem svým náru—
živostem hříšným. Čisté svědomí naplňovalo radOstí sv. apoštola
Pavla, který napsal: »Sám se snažím, abych měl vždycky svě—
domí neposkvrněnépřed Bohemipřed lidmic. (Skutk. ap. 24, 16)
olšem naplněn útěchou i p_řekypujiradostí při všem soužení svém:.
(2. Kor. 7, 4.) O blaženosti a útěše čistého svědomí krásně píše
sv. jan Chrysostom v listě ku Cyriakovi: »Když jsem měl od 'cí
sařovny Eudoxie z města býti vyhnán, nic jsem/si toho k srdci
nebral; toliko jsem toto u sebe myslil: Chce-li mne císařovna
vyhnati, necht vyžene; Hospodinova jest zeměi plnost její. Chce-li
mne uvrci do"moře,_necht uvrhne; rozpomenu se na ]onáše. Chce-li
mne předhoditi divoké zvěří, vzpomenu si na Daniele, do jámy
lvové vhozeného..Chce-li mne dáti kamenovati, at kamenuje; budu
míti prvomučednlka sv. Štěpána za společníka. Chce-li mně hlavu
stíti, ať setne; budmmíti společníka sv.jana Křtitele. Mne apoštol
pamatuje /na to, že Bůh osoby člověka nepřijímá, a kdybych se
chtěl líbiti lidem, nebyl bych služebník Kristůw.
K péči o čistě svědomí povzbuzuje nás bl. Tomáš Kempen
ský takto: »Měj dobré_ svědomí a budeš míti ustavičně radost.
Dobré svědomí snese velmi mnoho a-velice se raduje v protiven
ství. Zlé svědomí je stále ve strachu a nepokoji. Sladce budeš
odpočívati, nebude-li ti _srdce činiti výčitek. Zlí. lidé nemaji nikdy
pravé radosti ani vnitřního klidu, neboť není pokoje bezbožným,
dí Pánc. (O následování Krista, kap. VI., l.)
Chceme-li tedy utěšeně tráviti dny života svého, mějme péči
o 'to, aby svědomí naše bylo vždycky dobré, čisté; Konejme proto
vše, co nám Bůh přikazuje a varujme se toho, co nám zakazuje.
»Pojdte ke mně všickni, kteří selopotíte a jste obtíženi, a já vás
občerstvím. Vezměte jho .ména sebe a učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný srdcem: 'a" naleznete po'koj duším svým;
nebot jho mé jest sladké a břímě mé jest lehkéc, (Mat. 11, 28
až 30) volá k nám Kristus Pán. jhol'Kristovo jsou jeho přikázání,
z nichž se prýští sladká blaženost těm, kdo je věrně zachovávají.
.,
Bez umrtvování hříšných „vášní a náruživostí nelze na světě
nabýti pravé spokojenosti, proto ovládejte je uzdou svaté víry a
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l'on

svými Uposlechnete-li,„budetenaplněniblažeností,z do

brého svědomí plynoucí, a budete moci zvolati se sv. Bernardem:
»ó, dobré svědomí, tys ráj rozkošný, vysázený rozličnými stromy
dobrých. skutkův, ozdobený rozmanitými květy ctností a zavlažo
vaný nebeskou milostí. Bratří! Dobré svědomí je ten ráj, v němž
roste strom života a' moudrosti nebeské. jest lůžko „Páně, palác
Kristův, příbytek Ducha svatého, trůn alomounův, síň Zenicha
nebeského, s nímž duše spravedlivá odpočívá a se radujec.
.
2. Kdo chce míti dobré svědomí, musí též věrně plniti po-\

vinnosti svého stavu, musí pilně pracovati. A tato práce

druhým zdrojem radostí_ž:ivotních.

j est

»Čiověkrodíse

ku prácic, (Job. 5, 7) čteme ve Starém Zákoně. Vyhýbá-li se ně
kdo —práci,nečiní, k čemu se zrodil, k čemu přišel na svět. aCo—

odpoví tomu, jenžho poslal, jenž-mu pracovati uložili-_ táže se
sv. Bernard. Práce má hořký kořen, ale sladké ovoce. Kdo stále
zahálí, trápí se dlouhou chvílí .a sám se sebou'jest nespokojen;
pracovitý je spokojen a proto i vesel. Vědomí, že jsme. vykonali
užitečnou 'práci, naplňuje nás rozkoší. »Jen pracuj, radost přijde
sama od 'sebe:, slovy těmi povzbuzuje ku práci německý básník
Góthe. Práce náleží ku prvním podmínkám našeho bytí, bez práce
není spokojenošti, není štěstí, není trvalého blahobytu. >Práce je
pramenem národního blahobytu, podmínkou veškeré pravé neod
vislo'sti a. svobody veškeréhomárodac, praví německý apologeta
Fr. Hettinger. Ze práce, je zdrojem radosti,. dosvědčujeebl. Tomáš
Kempenský, řka: »Kdo rychle odkládá lenivost a přichytí se
práce, radost a velikOu čest získává; když'ne u lidí, uBoha jistě,
čehož by,si měli všichni více žádati a nade vše si vážiti; neboť
On jest odměnou všech dobrých prací, všeho znoje bolestí i.věč
nou korunou'svatýchc. (Růžová zahrádka, kap. XII, str. 27, iče
ského

vydání

z r. 1911.)

.

.

,

. _

Kdo při svých pracích chce býti“ šťastným, nechť práci s Bo
hem začne a ukončí, nebot vše dobré máme od Boha. Každý dar
dokonalý přichází s hůry od Otce světel. Proto- dříve, .nežli do
práce jakékoliv se dáte, obratte oči své-k nebesům, řkouce: »Ty,
božský hospodáři, mne“ voláš. ku práci. Ve jménu'tvém chci po,
číti a pilně pracovati. Bože, ku pomoci mé'pOSpěšlc_ Když" jste
ukončili dílo nějaké, ihned ruce k nebesům sepněte, *řkouce: »Budiž
Pán Bůh pochválen! .Tobě. Otče nebeský, budiž dílo věnováno'lc.
Takovýmto způsobem můžete při každé práci vzbuditi dobrý
úmysl, kterýmž získáte si hojn'é poklady pro nebe. a'Proto, bratří
moji milí, buďte pevní, nepohnutelní, vždycky přehorliví; v díle
Páně, vědouce, že práce vaše není nadarmo v Pánu: ('l. Kor. 15,
58), volá k vám sv.'apoštol

Pavel. _

_

_

-V práci.spočívá hojný pramen mnohého potěšení! Proto rádi
pracujte a děkujte Bohu, že pracovati můžete. K pilné práci na
bádejte i své děti,—abynezvykli zahálce, která je počátkem“ všech
nepravostí, matkou chudoby a kořenem zoufalství.

3. Kdo pracuje, smí se občěrstvitiismyslnou zábavou; nebot
takovou zábavou ,po vykonané práci nabýváme nových sil ku
Rádce duchovní.

.

2

„)
další práci. Nesmíme však *oddávatiisezábavám nemírně a nesmíme
si dovoliti žádných zábav hříšných. I při smyslných zábavách máme
mySliti na" Boha všudypřítomného.
Mnóho radostí a potěšeni můžeme nalézti ve přírodě. Vše
mohoucí & nejvýš dobrotivý Tvůrce nebes i země zřídil přírodu
tak, aby nám již sama sebou poskytovala hojné rozkoše. Kdo uvykl
pozorovati přírodu, poznává čím dále, tím více všemohoucnost,

moudrost, dobrotualásku Otce nebeského a naplněn bývá čistou,
oblažnjící radostí.

_

,'

'

Radosti a potěšení ve přírodě hledal rád po práci sv. jan,
Miláček Páně. Kadeřemi věnčená hlava jeho zbělela jlž sněhem
stáří. Přežil zkázu města jerusalema, viděl, jak království boží,
podobající se.zrnn horčičnému, vzrůstá v mohutný strom, v jehož
ratolestech ptactvo stroji svá hnízda. Celé stoleti krvavého pro
následování přešlo již mimo něho. I jako kmet zůstal stále srdce
jemného, jsa pln lásky věčné. jednou, pilnou prací jsa unaven.
procházel se v polích za branami města Eíesua nesl na-rameni
svém ochočenou koroptev. Kochaje se ve krásách přírody, ne
chával pro zábavu koroptev volně poletovati, dobře věda, že na
zavolání se vrátí na jeho dlaň, rameno nebo hlavu. I stalo se, že
poli těmi kráčel ozbrojený vojín, který měl toužebně přání spa
třiti nejmilejšího apoštola Spasitelova a přijati z ruky jeho svatý
křest. Došed k němu, zeptal se ho: »Ctihodný otče, kde pak asi
mešká apoštol jan, a kde bych ho našel?: Sv. jan odpověděl:
»Vidíš ho před sebou.c Tomu podivil se vojín a pravil: »Myslil'
jsem, že naleznu muže vážného, který'se zabývá jen záležitostmi
vznešenými a svatými; j_á pak zde vidím přívětivého stařečka,
který jako dítě s koroptví si pohrává.: Vlídně odpověděl apoštol:
»Můj milý, pověz mi. proč< jsi pustil tetivu svého-luku, a proč
luku nemáš stále napiatéhořc »Aby. neztratil síly'ustavičným na
pětím,: odpověděl vojín. S úsměvem pravil sv. jan: »Právě tak
má se to i s člověkem, jenž musí mnoho pracovati a má mnoho
starostí. Aby sil svých nepozbyl a pod břemenem. práce a sta
rostí neklesl, musi hleděti zotaviti svého ducha nějakou nevinnou
zábavou.:

'

,.

jako vypráhlá niva potřebuje rosy a deště, tak člověku jest
třeba vyražení a obveselení, když vedrem namáhavých prací &
těžkých starostí uvadla avyprahla síla jeho těla nebo ducha. A to
hoto občerstvení měrou vrchovatou podává člověku příroda. Pří
roda poskytuje nám mnoho radostí a potěšení. Příroda jest ote
vřená zahrada, jejíž krásy každý, kdo srdce má, požívati může;
jest' prostranným stolem, u kterého Stvořitel častuje na každý
.den veškeré tvory, Příroda je knihou, obsahující oblažující slovo
boží; knihou, o__nížbásník pěje:
Známí! já jednu velkou knihu
velmi těsným písmem- psanou,
lidem k vlastní blaženosti
samým Bohem v ruce danou.
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Obloha jsou její desky,
boží skutky její slova;
blaze tomu, kdo v ní čítá,
jemu vzejde radost mnohá.
4. Nejenom četba ve knize přírody, ale i'č e t b a d o b r ý c b
s pis ů je zdrojem-mnohé radosti a útěchy. Dobrá kniha podobá
se pramení, na všecky strany se rozlévajícímu, vše občerstvujícímu
a zúrodňuiícímu. Velikou chválu vzdává dobré knize Francesco
Petrarka (1-1374), slavný italský básníkaučenec, jenž, odporučuje
svému příteli četbu dobrých knih, píše mu: »Mám přátele, jichž
společnost mne velmi baví; jsou to přátelé ze všech zemí, ze všech
dob; přátelé, kteřl se proslavili buď hrdinskými skutky nebo vě
dou a uměním. Odpovídají mně na všecky otázky, které jim dá—
vám. Vypravují mně o velikých událostech dob minulých, odha
lují mně tajemství přírody a učí mne, jak možno mi šťastně žíti
-a umříti. Zapuzují můj zármutek a'znamenitě mně pomáhají vboji
proti náruživostěm.: Hle, jak prospěšné může působíti „dobrákniha
. na ducha lidského! Sv. Jeroným praví, že čtení dobrých knih je

'štítem proti zlým myšlenkámapobídkou ku ctnostným skutkům.,
Sv. Servulus, jenž při chrámě sv. Klimenta v Římě žebral, 0 pro
spěšnosti čtení dobrých knih tak byl přesvědčen, že z almužny,
kterou si vyprosil, kupoval si dobré knihy, a poněvadž sám čísti
nedovedl, mimojdoucí prosíval, aby mu z nich předčítali.
Že četba dobrých knih a dobrých katolických novin je zdrojem
mnohé radosti, zábavy a útěchy, dokazuji d0pisy, zaslanéz bojiště
a nemocnic, ve kterých vojínové děkuji za zaslané knihy a prosí
o jiné. Tak na př, dne 15. února 1916 uveřejněn byl tento do
pis: »S upřímným díkem tisknu Vám ruku za duševní občerstvení
nám zaslané. Došly knihy i noviny a způsobily mnoho radostí.
Mizí bezmyšlenkovitosta útrapy nemoci snášejí se snadněji. Učinky
jsou blahodárné a Vaše medicíny jsou chtivě užívány.. (»Čechc
čís. 45.) Čtení nebo půjčování dóbrých knih a novin je za'nyněj-.
ších časů skutkem tak záslužným,-jako kterýkoliv jiný skutek
spravedlnosti nebo milosrdenství.
'Mnozí lidé čtením bohulibých knih byli povzbuzeni k životu
.ctnostnému, života hříšného zanechali a s Bohem upřímně se smí
řili, Mnozí však čtením špatných spisů připravili se o víru i dobré
mravy a stali se 'časně i věčně neštastnými; neboť, bohužel, za
nynějších. dob kromě knih, spisů a novin dobrých" rozšiřují se
mnohem více knihy, spisy a noviny špatné, prosáklé-nevěrou a
oplzlostí, v nichž popírá se božství Kristovo, nesmrtelnost duše,
v nichž největší neřesti a zločiny: smilstvo, cizoložství, vražda,
sebevražda okouzlujícím způsobem líčí .a oslavují 'se jako ctnósti
a činy hrdinské. Tím se ve člověku dřímající vášně mocně roz
dmychují.. Touto četbou společnost lidská jest otrávena; odtud
její nevěra, rozervanost, zoufalství, odtud nesčíslné sebevraždy
lidí obou pohlaví a všeho věku. »Kdyby byla zničena třetina
knih, které dnes považuji se za moderní literaturu, bylo- by to

'
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velikým ziskem pro mravní zivot; ziskem také pro skutečné dobré _
knihy, nebot čím více. se plevel vypleje, tím hlouběji se mohou
zakořeniti v srdci lidu.. (»Reichsbotec, r. 1914.)
Drazí v Kristu! Dejte proto výhost nevěrecké a nemravné
literatuře a chraňte zvláště mládeže před tímto jedem. Zamilujte
si četbu kniha spisů dobrých,“ neboť jenom četba taková „vpravdě
občerstvuje i vzdělává ducha a naplňuje člověka nevinnou radostí
a útěchou.
"

5. Jako dobrá kniha, tak i slu šné diva dl 0 můžečlověku
poskytnouti radosti a zábavy." Divadlo jest'dobrou školou života,
jestliže „jsou v_nicb představovány děje, s náboženskými zásadami
křesťanskými souhlasíCí, jako na př.-":vítězství nevinnostia'ctnosti,
heroická láska k náboženství, k. vlasti, k bližnímu, bídný konec
nepravosti. Takové divadlo může člověku skutečně prospěti, může
'mysl zotaviti a ducha vzdělávati.
oslavují-li se však na.-jevišti skutky nemravné, zlehčuje li se
učení sv.. víry, pak divadlo přestává býti dobrou školou života,
ale je školou nepravosti, ve které obrazotvornost se otravuje, roz
um i svědomí otupuje, vášně se rozpoutávají a vůle ke hříchu se
nakloňuje. „Jak špatné. divadlo působí zhoubně na duši lidskou,
dosvědčuje i_.sám svobodomyslný francouzský spisovatel, ňlosof
a dramatik Rousseau (+ 1778) když praví: »V divadle se _hoví
všem našim převráceným 'náklonnostem; divadločiní nás neschop
nými, abychom odpí'rali návalu vášní; v divadle záliba v práci a
s'naživosti se zapuzuje'.:
'
,
Drazí v Kristu! Nehledejte, radosti a zábavy ani „vbezbož

ných a nestoudných divadlech, ani v četbě špatných knih a spisůl_
Varujte se těc'hto'dobrovolných příležitostí ke hříchu! Útěk před
zlou příležitostí Ježíš Kristus výslovně doporoučl, když pra'v'í:
>Pohoršuje-li tě oko tvé, vylup je a vrz od sebe. A pakli ruka
.tvá „tě pohoršuje, utni ji a vrz od sebe; nebo užitečnější je tobě,
aby zahynul jeden úd tvůj, než aby celé tělo- uvrženo bylo do
pekelného ohněcl. (Mat. 5,29, 30.) Tím Ježíš Kristus řekl: »Kdyby
ti některá věc neb osoba byla tak milá, jako oko nebo ruka, ale
přivedla by 'tě ke hříchu, vrz ji od sebe, varuj se jíl<_ Kdo na
vštěvuje divadla, v nichž učení sv. víry se zlehčuje, a nemravné
skutky se oslavují; kdo čte pravidelně špatné noviny a má zalí
b'ení .ve knihách—nevěreckých a nemravných, snadno připraví se
-ovíru a dobré mravy. »K'do miluje nebezpečenství, zahynevněmc,
(Sir. 3, 27) čteme v Písmě'sv.
' '
.Nehledej radosti na“cestách světa, ne na místech tanečních,
ne v hospodě,_ne v nekázni a ctižádosti. Tam jí nenalezneš. Za
každou nečistou světskou radost trpíme pozba'vením se radosti
čisté. Není opra'v'dóvějšíbídy, praví,sv. Bernard, než nepravá ra
-dost. Hledej radoSti, kde ji lze nalézti: na přímé cestě povinnosti,
na výsostné cestě“ křestanské životoSprávy, v horském vzduchu
víry, ve slunečním te'ple lásky, ve zdravém ovzduší vážné práces

P. V. z Kepplerů: Radosti více! Str. 139.)

_21_
»Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se.:
»Vždycky se radujte, bez ustání se modlete, ve“všem díky čiňte,
nebot jest to vůle boží v Kristu Ježíši o vás všech:, ('1. Thes. 5,
16—18) povzbuzuje nás sv. apoštol Pavel. Nezanedbávejte nikdy
svých modliteb a cokoliv činíte, všecko čiňte ke cti boží a obě
tujte Bobul gvModlitba'je útulkem pro každý zármutek, základnou
veselosti, zřldlem trvalého štěstí, matkou“ ňlosoňec, praví sv. Jan'
Chrysostom. A sv. Vít nazývá modlitbu amu'letem proti smutku
a malomyslnosti-fduše. Nejen ve štěstí„ale i v neštěstí díky čiňte
Bohu, neboť Bůh řídí všecko k duševnímu dobru vašemu, a mnohdy
protivenství prospívá ke spáse duše více, než zdánlivé- štěstí. »O nic
nepečujte úzkostlivě, nýbrž ve všem žádosti, vaše přicházejtež Bohu
ve známost modlitbou a prosbou s díkůčiněním a—pokoj boží,
který převyšuje všecko pomyšlení, ochrání srdce vaše i myšlenky
vaše v Kristu Ježíši.: (Fil—ip4, 6, 7.)

Amen.

f

lv.

Neděle čtvrtá adventní.
O“sebevraždě.
»Připravte cestu. Páně, přímé čiňte'
stezky jeho; každé údoli budiž vypl—
něno a každá hora i každý pahrbek
budiž ponížen, a místa křivá buďtež
přímými a místa drsná cestami rov
nými.:
(Luk. 3, 4—5.)

Hned v ráji nejvýš milosrdný a dobrotivý Bůh slíbil prvním
lidem Vykupitele, který potře hlavu hadovu-—aškodu, _;d'áblem
prvnímu člověku a veškerému pokolení. lidskému učiněnou, -na»

praví. Zaslíbeného Messiáše neseslal hned po pádu prvních lidí,
nýbrž chtěl pokolení lidské na vykoupení teprve připraviti. Aby.
lidé zaslíbeného Vykupitele mohli poznati, Bůh vylíčil mnoho set
let napřed všecken jeho život. Vzbudil totiž v národě israelském
čas od času proroky, které duchem svým osvítil a .hlasateli své
vůle učinil. Proroci, oživujíce v lidu naději na příchod Mess'iášův,
předpovídali jednotlivé okolnosti z jeho života. A čím více blížil
se messiášský čas, tím zřetelnější a určitějšl byla jejich "proroctví.
Proroctví starozákonní oznamuji, že Messiáš bude potomkem
Abrahamovým a Davidovým, že se narodí v Betlémě, a že matkou
jeho bude Panna. Proroci předpověděli, že Messiáš bude míti
předchůdce, který bude připravovati lid na jeho příchod. U.pro
roka. Malachiáše čteme: »_Aj,.já posílám anděla svého, a' připraví
cestu před tváří mou. A hned přijde do chrámu svého Panovník,
jehož vy hledáte, a anděl zákona, kteréhož vy chcete.: (Mal. 3, 1.)
A prorok Isaiáš volá: »Hlas volajícího na poušti; Připravte
cestu Hospodinovu, přímé učiňte na—pustině stezky Boha našeho.
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Všeliké údolí povýšeno bude, a všeliká hora i pahrbek ponížen
bude, a budou křivá místa v_přímá, a drsnatá v cesty rovném
(I. 40, 3—4) Slova proroka Isaiáše týkala se sice přímo návratu
lidu israelského ze zajetí babylonského, ale nepřímo jsou messiánská
a vybízejí ku přípravě na příchod Ježíšův, _jenž vyprostí veškeré
lidstvo ze zajetí hříchu. Příchod Vykupitelův popisuje se obrazně
jako příchod krále, před nímž předchází posel, napomínající lidi,
aby upravili králi cesty. Tímto poslem byl sv. Jan Křtitel. »Já
jsem hlas volajícího na poušti: Spravte cestu Páně, jakož pověděl
Isaiáš prorok.: (Jan 1, 23), pravil sv. jan farizeům, když se ho
á zali, kdo jest.
/
A byl jan skutečně hlasatelem, který vyzýval lidi, _aby při
pravili Pánu srdce své odstraněním překážek, jež bránily Vyku
piteli vstoupiti do srdcí lidských svou milostí; nebot lidi "po
vzbuzoval, aby vyplnili údolí“ nevěry a malomyslnosti živou vírou
a pevnou nadějí, aby ponížili horu pýchy a každý pahrbek do
mýšlivosti pokorou a skromností, a aby křivá a ostrá místa ne
poctivosti, ctižádostivosti, hněvu urovnali a všecky hříšné vášně
a náruživosti z cesty života svého odklidili.
-.Drazí v Kristul Tyto překážky na cestě života pozemského
bývají příčinou, že člověk sřítí se do propasti zoufalství, dopustí
se sebevraždy, a neuzří spasení božího. Předmětem dnešní řeči

proto bude úvaha o seb evražd

ě. Pojedná'meo tom,

.I. proč sebevražda je hroznou propastí, a
II. čím nutno propast .tu vyplniti.

\
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Pojednání.
l.

1. Sebevraždy se dopouští, kdo vědomě a zúmyslně ničí
vlastní život svůj.- Hřích tento je velice- těžký, neboť je vzpourou
proti Bohu. S e b e v r a ž d o u rozevírá se nepřeklenutelná propast
mezi Bohem a sebevrahem, který přisvojuje si svrchovaná práva
Boha samého, nechce Boha uznati pánem—života i smrti, nechce
Bohu déle sloužiti a poslouchati ho. Od Boha jsme stvořeni,
Ježíšem Kristem vykoupení, Duchem svatým posvěcení. Králi
všeho tvorstva náležíme ; Bůh, náš án, má právo na život náš
časný. jedině Tvůrce náš má právo odměřiti' nám délku života
našýho. To dokazuje zřejmě Písmo sv.: »Ty jsi, Pane, kterýž
máš moc nad smrtí i nad životem "a přivádíš ku branám smrti

izase vyvádíš.: (Moudr. 16,-'13.) »Učinil Bůh, aby z'jednoho
praotce všecko pokolení lidské přebývalo na veškerém povrchu
zemském, ustanoviv uložené časy.: (Sk. ap. 17, 26.) A sv. apoštol
Pavel napsal v listě k Římanům: »Nikdo zajisté z nás nežije sobě
a nikdo neumírá sobě; nebot,žijeme-li, Pánu žijeme; umíráme-li,
Pánu umíráme; at tedy žijeme nebo-umíráme, Páně jsme.c (Řím.
14, 7—8.) Sebevrah tedy přivlastňuje si právo, náležející jenom
Bohu.
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Jako vojínmusí na stráži státi tak dlouho, dokud ho velitel
jeho neodvolá, a opustí-li svévolně své místo, bývá zastřelen,
tak Bůh“postavil i každého z nás na tomto světě na jistou stráž
povolání. Kdo' opustí -stráž tu zůmyslně sebevraždou, je neposlušný
zbabělec, nepamětlivý své povinnosti, a zasluhuje smrti věčné.
Zdaž možno nazvati udatným hrdinou vojína, jenž, „když děla
v bitvě po'čnou hřmíti, zahodí zbraň svou a na útěk se dává?
Zdaž není podobně zbabělcem křesťan, který, pronásledován jsa
útrapami života, opouští bojácné bojiště tohoto světa a život
si bere?
'
2._Sebevrah hřeší hrozným způsobem nejenom' proti Bohu,

ale i proti

bližním,

poněvadž zlým příklademjim pohoršení

dává. Často se stává, že jedna .sebevražda bývá pohnutkou jiných
sebevražd. jaký bol, jaký zármutek sebevrah působí svým pří
buzným! Jaká to bezcitnost k rodičům, k dětem, o které povinen
byl se starati, a jež sebevraždou uvrhuje"v bídu!
'
3. Sebevrah hrozným, nenapravitelným způsobem hřeši p roti
sobě samému, poněvadž připravuje se o blaženost věčnou.
Posledním jeho skutkem na zemí byl smrtelný hřích, zabil nejen
tělo své, ale i duši svou: dopustil se těžkého hříchu a nemůže
již smazati ho pokáním. Zádný hřích není tak veliký, aby nemohl
býti odpuštěn; je však k odpuštění jeho zapotřebí pravého po
kání, upřímné lítosti, zpovědi a zadostiučinění. Tyto podmínky
může pomocí milosti boží splniti každý hříšník, jepom ne sebe
vrah, protože hned po sebevraždě stojí na soudu božím. A po
smrti již nelze dosíci odpuštění hříchu. >Víte, že žádný vražedník
nemá života věčného v sobě _zůstávajícího,c (I. jan 3, 15) čteme
v Písmě sv.
4. Proto církev katolická nepřipouští ani jediného důvodu
pro oprávněnost sebevraždy ve příčetném stavu, odepírajíc kře
sťanského pohřbu všem, kteří s rozvahou .a při plném vědomí
život svévolně si vzali. Církev sv. nezatracuje'tím sebevrahů,
nebot je si vědoma, že nad mrtvým všechen soud náleží Bohu-;

nechce také tím trestati ani mrtvého, ani nevinných příbuzných;
zavrhujeftím hrozný hřích sebevraždy a chce odstrašiti věřící
před podobným zločinem.
,
Smíme souditi na příčetnost, víme-li, že sebevrah vedl ne—
mravný, zhýralý, bezbožný život. Dopustil—lise však sebevraždy
křesťan, který ze života svého se těšil, žádné příčiny k sebe
vraždě neměl, vůli boží vždy konati se snažil, tu zajisté nesvědčílo
by o lásce, kdybychom nepřipouštěli, že v tomto případě je
možna nepříčetnost; neboť často se stává, že si lidé berou život
z jakési vrozené zádumčivosti nebo v pomatenosti, nevědouce ani,
co činí. U takových lidí sebevražda není hříchem, nýbrž neštěstím;
nebot jí nepáchají vědomě a dobrovolně.
Není však pravda, čím nepřátelé církve sv. každého sebe
vraha omluviti se snaží, že prý každý toliko z pomatenosti mysli
života se zbavuje; nebot toliko nepříčetný stav 'nezaviněný omlouvá,
nikoli však nepříčetný stav, jímž sebevrah sám je vinen. Jestliže
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někdo poučením ve věcech svaté víry pohrdal, do chrámu Páně
nikdy nechodil, svou vinou nevěřícím, bezbožným se stal; jestliže
nenasytným žádostem tělesných rozkoší se oddával; jestliže takto
soudu rozumu, hlasu svědomí a svobody vůle svévolně, se zba
voval a následkem takovéhoto jednání život ho omrzel, tu musíme
uznati, že“sebevražda byla v kořeni svém vědomou i dobrovolnou,
a 'proto zločinnou.
S e b e v_raž d o u .vědomou a dobrovolnou člověk vrhá se
do'hrozné propasti, nebot nenapravitelným způsobem hřeší proti
Svému Tvůrci, proti svým blížním a proti sobě samému. Jest tedy
důležito věděti, čím nutno tuto propast vyplniti, aby sebevraždy
se světa mizely.
II.

1. Statistikou je dokázáno, že sebevražd-všude přibývá. Denní
listy skoro každého dne přinášejí zprávy o sebevraždách. Tak
n. př. dne 14. ledna'r. 1916-oznámeny byly tyto případy: Vý
pomocný hrobař A. Č., 64letý, ze zoufalství, že o Novém roce
nebude míti na kořalku, oběsil se v den sv. Sylvestra na jabloní
u hřbitova;

_

'

V "učebněprůmyslové školy pražské smrtelně se zranil včera
dopoledne lóletý žák V. T., bytem na Král. Vinohradech. Zoufal
si pro- špatný prospěch.
V pondělí nalezen byl blíže M. lóletý žák IV. třídy mě
šťanské školy českobudějovické K. H., sténající, s těžkou střelnou
ranou v hlavě. Vyšetřilo se, že střelil se sám z revolveru již
v neděli večer nejprve do- prsou a pak do hlavy'a ve smrtelném
zranění ztrávil pak celou noc venku. (Čech č. 13.
Mnoho lidí umírá sebevraždou. I v dětském věku sebevraždy
se množí. V. dětském věku je mysl dojmům dobrým i-špatným
nejvíce přístupna, a dojmy, ve mládí zažité, přetrvají všecky vlivy
příštího života. jest tedy třeba, by rodiče položili do útlé duše
svých dítek pevné základy „zbožnosti, mravnosti-, poctivosti, obě
tavosti i sebekázně a tak poskytli _jim spolehlivou základnu
k získání sebevlády v těžkých chvílích budoucího života. Dítky
musí býti vychovávány ve křesťanské kázni. »Na správném,
mravně náboženském vychování, jehož se dítku dostalo od ro
dičů nebo pěstounů, buduje pak člověk další svou existenci a dle
toho, jak byl vychován, pokračuje obyčejně dále. Mávli dostatečnou
zásobu mravních a právních představ, uchrání se a odolá mnohým
zhoubným škodlivóstem a lákadlům, zvlášť ve velkých městech
se vyskytujícím.: (Dr. V. Slavík: Náhlá smrt, její příčiny a ochrana
str. 96.) »Vy, otcové, vychovávejte dítky své v kázni a napomí
nání Páně,: (Efez. 6, 4) volá sv. Pavel.
'
2. Náboženství poskytuje .člověku vírou v osobního Boha
a v nesmrtelnost duše za všech životních poměrů útěchu, ve
všech protivenstvích' naději a posiluje jeho lásku k lidstvu afk ži
votu. Pravdu dí biskup lavalský Emil Bougaud: »Největší ze všech
služeb,_které náboženství člověku prokazuje, .je vedle'posvěcoé
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vání a věčného spasení, k němuž ho v'ede, ona útěcha, již mu
dává v neštěstí.: (Křesťanství a časy nynější)

Pevné náboženské přesvědčení je nejlepší ochranou před
sebevraždou. Když nešťastný král frantouzský Ludvík' XVI. před“
'svou' smrtí na popravišti ve vězení-dlel, vstoupil Santerre s úsmě
vem do vězení a oznamoval králi, že lhůta—_
tří dnů, o niž žádal,
není mu _povolena. Klidně Ludvík sedl ke snídani a velice se
tomu podivil, že mu vzali nůž i vidličku, a sluha-musil mu vše
rozkrájeti. Ludvík, 'vida' to, zvolal: »Což se domnívají, že si
život vezmu? Což nevědí, že _sv. náboženství sebevraždu zapo
vídářc A s odevzdaností do vůle boží podstoupil dne '21. ledna
r.' 1793 smrt.
Doráží-li *na člověka věřícího se všech stran bída, neštěstí,
pronásledování. nemoc, soužení, .zdaliž ho nepotěšuje naděje
v odplatu věčnou? Vždyť ví, že ':utrpení nynějšího času nejsou
;ničím proti budoucí slávě, která se zjeví na nás.: (Řím. 8, IS.)
Když pokušení, vášně a zlé náruživosti člověka odevšad svírají,
hrozíce ho strhnouti do propasti, do zkázy a záhuby, kde jinde
nalézá sílu a statečnost, nežli ve víře, že Bůh jest Otec náš nej
dob'rotivější, který nedopustí na nikoho většího soužení, nežli
může snésti, a že každému dává tolik milosti, aby spasen býti
mohl? Kde jinde nalézá člověk sílu, když malomyslnost a zou

falství se o něj pokoušejí? Kdenalézá oporu 'a pokušení? Ve
svaté víře. Víra je pevnou hrází proti oněm nepravostem, které
často sebevraždou končívají. Víra .je mocným štítem proti zou
falství._,Kde nevěra a náboženská lhostejnost se zahnízdila, tam
množí se sebevraždy.
, .'
Nezbývá tedy nic jiného, než návrat k Dltěti betlemskému,
k obnově společnosti lidské v duchu náboženském a v pravdě
Kristově. V životě každého člověka převládá bol. Je to neuprosný
osud; který ovládal dosud všecka pokolení a—všecky doby. I' ve
překypujícím poháru rozkoše nalezne se vždy na dně horká krůpěj
utrpení. Když nevěrec Heine upadl do těžké nemoci, hledal útěchy
v náboženství a nalezl ji. Sám napsal: »Vedlo se mně jako 'schud
lému muži, jenž všeho pozbyl, a maje před očima již smrt hladem,
nalezl neočekávaně v zapomenuté zásuvce svého psacího stolu

ještě million marek. Ztrativ zdraví, nejdrahocennějšístatek, zbankro
tovaljsem ve veškerém pozemském štěstí. Avšak tu nalezl jsem
ve svém srdci tiché místo, kde nepozorovaně odpočíval až dosud
poklad náboženství; byl jsem zachráněn před zoufalstvím.c (Ma
gazin Lit. 3. t. 1853.) Náboženství Kristovo chová lék proti'bolu
lidskému.

_

3.- Pozorujeme-li lidské srdce,_shledáváme v něm neodola—
telnou touhu 'po sdílnosti. Ať srdce naše "zmítano je starostmi,
bolem nebo vinou, vyhledává opět duše, která by mu porozu
měla, jež by starosti i' bol s ním sdílela. Podaří-li Se nám přá
telskou duši nalézti, zármutek náš stává se o polovinu menší.
':Sdělená žalost, poloviční žalost,: praví staré přísloví. Běda však,
musíme-li bol nebo vinu po leta v srdci utajovatil Jaká muka
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zakouší srdce osamocené! A v nynějších dobách jest upřímná
duše zjevem vzácným, proto i duševní útrapy jednotlivců vzrůstají
a dohánějí mnohého neštastníka k zoufalství. K takovému až konci
klesne duše jen tehdy, nechce—linalézti srdce, ku sdílnosti otevřené
ve zpovědnici, kde by čerpala ve trudných dobách útěchu a osvě
žení duševn'í. _Proto také nejvíce zoufalců vyskytuje se mezi nevěrci.

Též svědomí

naše nutká nás, bychom z provinění svého

se vyznali. Kristus Pán, ustanoviv sv. zpověď, dal nám účinný
prostředek k našemu mravnímu zdokonalení a k útěše srdce.
Vyzuaná vina zjednává člověku v duši mír. V krajinách, kde lidé
horlivě chodí kú sv. zpovědi, je méně sebevražd, nežli v kra
jinách. protestanty nebo vlažnými katolíky obydlených.
ivou vírou tedy nutno propast sebevraždy vyplniti. Bude-li
se každý říditi předpisy sv. víry, sebevraždy se světa vymizejí.
4. Ovocem živé víry v Boha je pevná důvěra v Boha. Kde
není živé víry, tam ovšem ani důvěry v Boha býti nemůže. Dů
věra v Boha jest pevné přesvědčení, že Bůh ve všelikých pol
měrech a okolnostech života dobře s námi naloží a pomoc i milost
svou nám udělí. Tuto důvěru v Boha Ježíš Kristus chtěl nám
vštípiti, když pravil: >Pohled'ce na ptactvo nebeské, že neseie,
ani nežne, ani neshromažd'uje do stodol, a Otec váš nebeský živí
je. Zda-li vy nejste dražší nežli ono? Pozorujte kvítí polní, kterak
roste, nepracuje, aniž přede; pravím pak vám, že ani alornoun
ve vší slávě své nebyl tak oděn, jako jedno z nich. Jestli tedy
trávu p'olní. která dnes jest a zítra do peci vržena bývá, Bůh tak
- odívá, čím spíše vás, malověrníř \žít zajisté Otec váš, že toho
všeho potřebujete. Hledejte tedy nejprve království božího a spra
vedlnosti jeho, a toto všecko bude vám přidáno.: (Mat. 26—33.)
Z vlastní zkušenosti a z dějin světových jsme přesvědčeni o prav
divosti slov Sirachových: »Popatřte, synové, na národy lidské,
a věřte,. že žádný-není zahanben, kterýž doufal v Pána.: (Sir.
2, II.) Můžeme míti důvěru v Boha, neboť je všemohoucí, nejvýš
dobrotivý a ve slibechsvých nejvýš věrný; svou pomoc nám
přislíbil, když pravil: >Vzývej mne v den soužení, a já vytrhnu
tě, a ty mne budeš oslavovati.: (Zalm 49, 15.)
Neklesejte tedy“ nikdy na- mysli a ve svých útrapách! Čiňte,
co sami na zmírnění své bídy činiti můžete; ostatní pak ponechte
Bohul »Pokořte- se pod mocnou ruku boží, aby vás pevýšil
v čas navštívení. složíce veškerou sv0u péči na něj, nebot on má
péči o vás,: (1. Petr 5, 6—7.), volá k vám sv._ apoštol Petr.
Nikdy nad sebou nezoufejte, nýbrž v milosrdenství boží vždy
důvěřujte! jestliže jste hřešili, nebuďte malomyslní; obraťte se
k Bohu pokáníml »Nechci smrti umírajícího, praví Pán Bůh,
obraťte se a živi_budte.c

(Ezech.

18, 32.)

——

]souce pevné víry. nedopustte, aby vášně zmítaly vámi!
Hříchů svých litujte a Boha za odpuštění proste, volajíce: _:Z hlu
bokosti volal jsem k tobě, Hospodine: Hospodine, vyslyš hlas
můj. At jsou uši tvé nakloněny k hlasu modlitby mé. Budeš-li,
Hospodine, nepravostí šetřiti: Hospodine, kdož obstojí? Ale u tebe
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je slitování: a pro zákon tvůj doufal jsem v tebe, Hospodinea: ,
(Žalm 129, 1—4.)

Pamatujte, že sebevražda není rekovnost, nýbrž zbabělost ;\
nebot slabochem a zbabělcem jest, kdo nechce bojovati, kdo
utíká- před nepřítelem, zradiv prapor, na který přísahal. Kdo jest
ozbrojen zbrojí živé víry a pevné důvěry v Boha, vytrvá v boji
životním, nebude si nikdy zoufati. Hrdinou je pouze ten, kdo
snáší srdnatě útrapy života pozemského. koho by se zoufalství
pokoušelo, neclť uváží, že sebevraždou nezlepší svého postavení,
nýbrž upadne ve mnohem větší, věčné trápení.
Proslavený vychóvatel a ředitel kněžského Seminářev Můnsteru
ve Vestfalsk'u, kněz Bernard Jindřich Overberg, (1—
9. listopadu
r. 1826) zpozoroval jednoho večera za městem nějakého člověka,

který veškerým svým chováním prozrazoval, že je velice roz
čilen. Overberg šel k němu, pozdravil ho vlídně a chtěl s ním
zapřísti rozmluvu. Byl příkře odbyt. Overberg však nedal se za
strašiti, a konečněse podařilo jeho laskavému domlouvání získati
důvěru cizincovu. Zvěděl brzy, že cizinec chce spáchati sebe
vraždu. Overberg namítal: »Což, zlepšíte si tím své postaveníh
Tato slova přivedla omrzelce k rozvaze. Ochotně vyslechl další
poučení Overbergovo, ba šel i se zbožným knězem do jeho
obydlí, vykonal generální svatou zpověď a' stal se od té doby
spokojeným a řádným křesťanem.
_
Kdo si chce život vzíti, necht uváží, že svou sebevraždou
prohřeší se hrozným způsobem proti Bohu, proti bližním a proti
sobě samému. Kéž si vzpomene na slova Písma sv.: » ádný
vražedník nemá života věčného v sobě zůstávajícího.c
.
Utrpení bylo vloženo všem lidem již do kolébky. Utrpení,
bolest jest údělem všech nás. Jenom člověk slabé víry a slabé
vůle hledí sebevraždou tomuto utrpení ujíti. Člověk statečný,
ozbroj'en jsa zbrojí živé víry-a pevné důvěry v Boha, vytrvá v boji
životním až do konce; nebot ví, že křížová cesta je cestou spásy,
a že »utrpení nynějšího času nejsoux ničím proti budoucí slávě,
která se zjeví na nás.: Náboženství proměňuje p'ozemskélstrasti
ve slasti, náboženství dodává člověku srdce a myslí. Bez nábo-i
ženství člověk je zbaven útěchy v pozemských bídách, zoufá nad.-7
sebou. Ukazujte tedy víru svou nábožným, ctnostným životem,
žijte dle víry, věrně plníce své náboženské povinnosti. »Bděte,
pevně stůjte ve víře, zmužile si počínejte a buďte silni; (1. Kor.
16, 13) volá k vám sv. Pavel. , Ve svých strastech ozbrojte se
.trpělivostí, kterážto ctnost sílí křesťana ve snášení veškerých
životních svízelů. Za tuto ctnost trpělivosti nepřestávejte Boha
prositi, jak vás k tomu nabádá sv. apoštol Jakub slovy: »Strádá—li
někdo z vás, modlí _seíc (Jak. 5, 13.) Z lásky k Bohu trpělivě
a věrně neste kříže svého života a odhodlaně umiňte si s básníkem
(J. .Vrchlickým): Kříž vezmu dál — at sluje nedostatek, ať lásky
zklamání, škleb druhů, žal, at uhodí mi pro vždy Velký pátek,
kříž- vezmu dál . . . .

_ 2'8 ._

Neděle prvá adventní.
Napsal 'dr. Karel L. Řehák.

Připravujte cesty Páně !
1. Dnešním dnem začínáme nový rok církevní, jenž jest
různým od roku občanského.
,
(

Rok církevní rozděluje sena tři hlavní obdoby:, dobu vá.
noční, 'v které oslavujeme Boha Otce, Stvořitele všech včcí,aza
slibitele Mesiáše kleslému pokolení lidskému. V době velikonoční
oslavujeme hlavně dílo_vykupitelské Boha Syna zanás; a v době
svatodušní oslavujeme hlavně dílo Ducha svatého, jež koná na
spasení naše.

_

.

Středem doby vánoční jestHod boží vánoční; středem doby
velikonoční jest Hod boží velikonoční; a středem doby svato
dušní jest Hod boží svatodušní. Na každý Hod boží připravujeme
se předhodím, čili řadou slavností přípravných; a končíme každý
Hod boží- pohodím, čili doplňkem slavností, k Hodu božímu zpět
směřujících.
Předhodím Hodu božího vánočního, jemuž se přibližujeme,

jest posvátný advent. Slovo advent jest latinské, a značí v naší
řeči tolik jako příchod. Po4000 let připravován byl svět na
příchod slíbeného Vykupítele; a po čtyry neděle konáme my
přípravu na památný den Narození Páně. Po 4000 let vzdychali
zbožní lidé s myslí kající po Vykupiteli, a volali :' »Oblakové
deštěte nám Spravedlivého! “Rosudejte oblakovéjc »Rosu'dejtelc
zní v jazyku latinském "vRoratelc 'A těmi slovy začíná též kněz
každodenně v době adventní mši svatou, pro kteroužto příčinu
se jí i »Roratec říká.

'

'
2. Doba adventní se svými pobožnostmi kajícími jest tedy
dobou připravující na příchod Páně; jest památkou na lkání Sta
rého-Zákona po Mesiáši; ale i d'obóu, v které máme i my se
připravovati na příchod Spasitele,a_sice do srdcí svých, ve velebné
Svátosti. Proto napomíná nás dnes církev Páně slovy apoštol
skými v epištole: »Odvrzmež tedy skutky 'temnosti, a óblecme
se v odění světla. Jako ve dne poctivě chodme; ne v bodování
a opilství, ne ve smilstvech' a nestydatostecb, ne ve sváru a zá
visti; ale oblecte se v Pána ]ežíše Kristac; čili napodobujte v ži
votě svém veškeré ctnosti, jichž vzorem on se nám učinil'.
Ale ani tak ještě není celý úkol náš v adventu vyčerpán;
nebo máme se v něm připravovati i na ten příchod Páně, jenž
bude na konci světa,. v den soudný. Proto také dává církev jako
na konci roku svého, tak nyní i na začátku _nového čítati evan
gelium o hrůzách konce světa a posledního, veřejného, slavnost
ního soudu nade vším pokolením lidským. Cirkev chce, abychom
již předem sami sebe soudili, a i pokáním trestali, abychom pak
nebyli od Pána souzeni i trestáni, jak píše apoštol národů (1. Kor.
ll, 31; 32): »Kdybychom' sami sebe rozsuzovali, nebyli bychom.
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zajisté souzenic-(i trestáni) od Boha; a —. »abychom nebyli s tímto

světem utraceni.:

3. Kterak ale máme se na příchody Páně připravovatiř
- To líčí nám v obrazu prorok Daniel ve svém “proroctví
v kapitole páté. Tarn vypravuje, že král Baltasar učinil ve svém
sídle Babylonu velikou slavnost na počest svých domnělých bohů,
"kterou spojil zároveň s_velikým hodováním, dlouho do noci trva
jícím. V opilství opovážil se pak král rozkázati, aby,s1užebníci
přinesli i zlaté nádoby, které byl uloupil děd- jeho z chrámu
Hospodinova? jerusalemdě. Pili pak z nich král, ženy i ženiny
jeho, i přední knížata říše jeho Avšak v tutéž 'dobu ukázala se
ruka bez těla, jež napsala nějaká slova na“stěně proti hodovníkům.
Král zbledl, a všichni se hrůzou zachvěli. Z přivolaných mudrců
pohanských tajuplného písma nikdo nedovedl přečísti a vyložiti.
Učinil tak ale Daniel,'řka: Napsáno tu jest mane, t. j. sčetl,
totiž Bůh 'nešlechetnosti tvé, a učiní jim konec; tekel,'t. j. zvážen
jsi, a nalezen na skutcích dóbrých lehký; 'a proto fares', t. j.
rozděleno bude království tvé, a dáno jiným. Aproroctví to na-.
plnilo se hned noci následující. Král medský Darius zmocnil se
Babylonu, Baltasar jest zabit, a říše jeho rozdělena. '
4. Když byl Baítasar prorocth o své zkáze zvěděl, bylo již
pozdě, aby na svou spásu něco vykonal; a podobně mohlo by
se státi i nám, kdybychom na soudy boží včas nepamatovalil
Pozdě bychom pak i marně litovali. Proto uvažujme často, a
zejména v této době přípravy na příchod Páně, 'v adventu, že

i nám platí: mane, tekel,.faresí
' Tedy i mně platiti bude, a nevím dne ani hodiny kdy:
a) manel To jest: Vydej počet z vladaření svého s dary božími
na .tomto světě; nebo nebudeš moci déle vládnouti', zemřeš!
MnoZí odkládají s napravením života den ode dne, rok od
roku, až je pozdě, jako při Baltasarovi; Činí tak z lenosti. Ale
'my všichni cdsuzu'eme

lenocha,

ať v úřadě, ať v dílně, a_t na

poli, nebo kdekoli jinde. Jestliže ale všichni lenochy odsuzujeme,
odsuzujeme tak i samy sebe, jestliže na Spasení svém se přičiňo
vati zdráháme.
„Lenosttaková jest ale i největší pošetilostíl Považmel Duch
svatý vnuká nám dobrá předsevzetí, 'a my jich zanedbáváme, až
Duch svatý zasévati snad přestane, a zanechá nás lenosti i poše
tilosti naší,!

.

Kdo vnukání Ducha svatého nedbá,—podobá se rolníkovi,
jenž zasíti semeno své zameškává, &pak ovšem nažádoucí úrodu

marně'čeká'; 'podobá se staviteli, jenž se'stavbou v čase'příhod
ném Odkládá,.v nečas staví, a pak, smutně na to hledí, když se
mu stavba mokrá sesouvál Jsme-li ale _ve věcech pozemských
opatrnými, proč nejsme ještě opatrnějšími ve věcech spasení věč
ného se dotýkajících? Jak nemoudře tedy jedná, kdo s pokáním
odkládá až na dobu“nemoci anebo na hodinu nejisté smrti?
»b) I nám platí tekel, t; j. shledán jsi při vážení příliš lehký.
To znamená: Počítej s Bohem vážně,-a ne lehkomyslně. Mnozí
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se snad i vyzpovídají a ku stolu Páně přistoupí, ale nenapravují
vážně i smýšlení svého, a zůstávají i dále pyšní i nadutí, ne
poctiví v míře i váze, v jednání ošemetní, nelaskaví, nemilosrdní.
Pozor tedy na váhy boží, abys nebyl shledán jednou příliš
lehkým! Kdo hřešil, ten musí při pokání. i celé smýšlení své
přeměniti; zlé, jež miloval, musí v nenávist vzlti; a dobré, jehož
nedbal,'musí si zamilovati!
_
c) I nám platí konečně fares, t. j. rozděleno bude, odňato
ti bude, čím jsi posud vládl. Čítejytedy- s Bohem přísně. »S bázní
a třesenímc 'máme se přičiňovati na spasení svém (2. Kor. 7, 15.)
Mnozí lehkomyslně se domnívají: »Vždyt jest Bůh milosrdný _!
Do pekla mne jistě neodešle; jen když přijdu do očistcelc Jen,
aby se pak hrozně nezmýlil člověk takový! Vždyť jedinký hřích
smrtelný přivádí již do pekla. Také na samou poslední, snad
strachem vynucenou zpověď nelze docela spolehati, ježto k ní
patří i upřímná lítost a zadostučinění! A pak kdyby kdo i bez
hříchů byl„ nemá nebe ještě zabezpečeno, poněvadž má se vy

kázati i dobrými skutkyactnostmi! Kdo nemá dluhů, není ještě
bohatým, a kdo nemá dobrých skutků, není ještě pro nebe spů
sobilýml
'
Proto nezapomínejme na-mane, tekel, faresl\a__ připravujme
se na příchody Páně se vší opravdivostí, abychom při-účtování
s Bohem zasloužili "jednou uslyšeti od něho přera'dostná slova:
»Služebníče věrný, vejdi za odměnu v radost Pána svéholc Amen.
'

Slavnost Neposkvrněného Početí Panny
Marie.

»Všecka jsi krásná přítelkyně má a
není poskvrny na toběc.
Přísl. Šal. IV. 7.

Představme si, drazí v Kristu, nesmírnou hladinu mořskou,
na té hladině osamělou loď, na lodi plavce — plavce bez rady,
pomoci, v zoufání.-Nad'hlavami'jich černě mraky, v těch mracích
' křižují blesky, "kolem plavců zdvihají se vlny ve výši nezměrnou,
hrozí záhubou každým okamžikem. jak ubohým plavcům u srdce,
kdy hledí smrtiv tvář a' cítí již studenou náruč její, tu'náruč,
která, sevřela-li'koho jednou, nikdy více jej nepustí. Představme
si ale radost těchto nešťastných plavců, když mraky náhle se
.rozprcbnou a na nebi vyjasněném objevuje se hvězda, která ukazuje
směr plavby a vysvobození.
»
_ Jako ti plavci bez rady, pomoci, v zoufalství, jako to moře
rozbouřené, tak národové před příchodem Vykupitele 'a jako ji
třenka na nebi, tak Rodička boží v díle vykoupení.
S touhou čím. dále tím větší volá lidstvo po, vykoupení. Tu
vykvétá uprostřed té duševní spousty neporušený kvítek na stromě
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lidštva. Maria jest tím kvítk'em, který zasazený hned v ráji v srdce
lidské, vypučel po čtyřech tisíci letech a plodem kvitka toho —
]ežíš Kristus, Vykupitel.
'
Had pekelný syčí a jedem svým otravuje všecky potomky
Adamovy — jediná z dcer Adamových uniká hadu, ano potír'á
hlavu jeho. Jako vodami potopy, tak.-hříchem zaplaven veškeren
svět — jediná toliko Panna, jako archa Noemova se vznáší nad
vodami, nemohou vody vnitro její vniknouti aniž poskvrniti duši
její, poněvadž ona v lůně svém nese lepšího Noema, otce pokolení
nového. Všechen svět zžírá oheň založený pádemAdamovým, ale
uprostřed toho ohně- stojí keř, jako keř na poušti, jejž viděl Moj
žíš; keř sice hořel, ale neshořel a krása jeho nezvadla. .Ano, keř
mariánský ve své- kráse a síle nejsa ohněm hříchu Adamova ni—
kterak porušen, -stojí a kvete ve svém panenství a ve. svém tna
teřství vydává ovoce, které život dává a. spásu nese všemu světu,
Ježíše, požehnaný-to plod života svého. Tato jediná dcera Ada
/
mova,_tato pravá archa Noemova. tento, jediný keř jest Panna
Maria — jediná nebyla počata v'e hříchu. Jako doklad uvedu
slova sv. Augustina: oje-li o hříchu řeč, vyjímání nejblahoslave
nější Pannu Marii, neboť ta, která uznána byla za hodnou počíti
a poroditi toho, jenž neměl hříchu žádného,'musela zajisté _ob
držeti více milostí, aby nad hříchem zvítěziti mohla povšechněc.
»Zdrávas Maria, milosti plná,: rozléhá se hlas andělův 2 Na
zareta po všech končinách země. Bez hříchu počata, bez hříchu
přišla na tento svět a' bez hříchu umírala jediná- ze všech, co na
rodilo se kdy lidských dcer.
“Příslušelo zajisté svatosti tří božských osob Marii Pannu hříchu
dědičného uchovati.
'
Svatosti Boha Otce, poněvadž Maria je prvorozená dcera jeho.
jako Ježíš jest prvórozený Otce, tak i Maria Panna vždy považo
vána jest za prvorozenou, dceru všech, které Bůh za dítky přijal
a proto také vždy byla milostí boží majetkem Otcovým: »Ho
spodin vládne mnou na počátku cest mých.. (Přísl. 8, 22) Na
počest Syna svého uchoval Bůh Marii, matku jeho vší skvrny
hříchu. Ale i proto, že Maria, dcera jeho byla předurčena hadu
pekelnému, jenž člověka-svedl, hlavu potříti. Jak by tedy byl Bůh'
'mohl dopustiti, aby Maria dříve Stala se otrokyní tohoto hada?
Mimo to Maria prostředníci hříšníků státi se'měla a i_proto pří
slušelo svatosti Boha Otce ji' uchovati bez viny, aby nebyla po
skvrněna toutéž vinou, jako lidé, jichž 'prostřednicí státi se měla.
Příslušelo svatosti Boha Syna, aby neposkvrněnou měl matku;
On sám ji sobě za matku vyvolil. Nelze domnívati se, že kdo
královnu může míti matkou, vyvolí si otrokyní. jak lze se tedy
domnívati, že by Slovo věčné, jež neposkvrněnou, Bohu povždy'
milou matku 'vyvoliti si mohlo, přednost dalo matce poskvrněné,
která třeba nějaký jen čas v nepřátelství božím žila? Syn boží
byl by se ostýchal naroditi se ze sv. Anežky, Kateřiny, Terezie,
poněvadž tyto svaté panny přede křtem skvrnou hříchu dědičného
byly ,poskvrněny a ďábel byl by mu proto vyčítati mohl, že _na
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se tělo přijal, které kdysi jemu bylo poddáno. Mimo to, dle slov
sv. Tomáše, nedopustila se Panna Maria žádné, ani „nejmenší viny
osobní, poněvadž by takto nebyla bývala hodnou Rodičkou boží.
Jak by ale mohla býti'matkou hodnou, kdyby hříchem dědičným
byla poskvrněna bývala, který .každou' duši činí Bohu nená
viděnou?

.

'

Příslušelo .se svatosti Ducha sv.,'aby milovaná jeho nevěsta
bez poskvrny byla počata. Když us'neseno hříšné lidstvofvykou
piti, chtěl Duch svatý, aby svatá nevěsta jeho vznešenějším všech
'ostatních lidí způsobem byla vykoupena a proto ji všeho hříchu
uchoval, A jestliže Spasitel přesvaté tělo matky své uchoval po
rušení, čím jistěji máme za to míti, že uchoval vší viny a hříchu
duši jejíř—
Proto nazývá ji božský její ženich: >zamčenou zahradou,
studnicí zapečetěnouc, poněvadž žádný nepřítel k milosti plné
duši Panny Marie nikdy nemohl se přiblížiti. »Všecka jsi krásná
přítelkyně má a poskvrny není na tobě:; (Přísl. Sal. 4, 7—.)'
Slovutný spisovatel B. M. Kulda- Marii Pannu přirovnává růži
z ]ericba. Růže jerišská, neprávem ovšem tak zvaná, má listy
jako fíkový _strom a bílý květ. Uschne li rostlina ta, větvičky „a
listy její stáčejí se, podobu růže na se berouce, odkud rostlina ta
jména svého nabyla.. Dá-li se uschlá růže jerišská do vOdy, hned
se její větvičky a lístky roztahují, jakoby 'nabyly nového života.
Růže ta roste netoliko uIJericba samého, nýbrž všude v písečna
tých půdách arabskýchapalestinských, kde žhavé slunce veškeren
vzrůst bylin ničí; a právěvpísku vypráhlém semena růže jerišské
klíčí a kořínky zapouští. V písku rostoucí růže jerišská živí se
vlhkostí, kterou 'do sebe sSaje ze vzduchu. Podivnou jest věcí
oku lidskému, vidí li, kterak suchá růže jerišská, položí-li se do
vody, hned oživuje. Pro.tuto vlastnost nazval přírodozpytecLinné
růži jerišskou anastatikou, t. j. vzkřísenkou.

Růže jerišská má krásný, bílý květ, \ale žádného trní na sobě
nemá. Panna Maria jest mezi lidmi pravá růže bez trní. Ona má
vlastnosti, ctnosti a milosti, které ji činí královnou všech tvorů
nesmrtelných, ale nemá žádné skvrny, vady, hříchu na sobě, bez
kterého mimo ní žádného člověkana světě nebylo a není. Proto
ji anděl pozdravuje: aZdrávas Maria, milosti plnác, proto ji na
zývá sv.. leronym »oblakem, jenž nikdy nebyl v temnosti, nýbrž
vždy ve světlec, proto ji sv. Ambrožjmenuje »ratolestí, na níž není
ani suku hříchu prvotního, ani kůry hříchu všedníhon
Růže jerišská dávno již suchá ihned nabývá života nového,
položí-li se' do vody; když se opět z'vody vytáhne a uschová'.
zavírá se a při tom neutrpí žádného porušení, žádné proměny.
Maria Panna mocí Ducha sv. počala v panenském těle svém a
porodila Vykupitele' světa, neutrpěla však žádného porušení pa
nenství '.svého a nižádné proměny, nýbrž zůstala pannou po po_-_
rodu, jakož byla pannou před porodem-O té Svaté pravdě pře
svědčil sám "archanděl Gabriel 'Marii Pannu v Nazaretě, když jí
zvěstoval, že se má státi matkou "očekávaného Spasitele světa:

»Duch sv. sestoupí v tě a moc Nejvyššího zastíní tebe a proto,
co se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn božíc.
'
Růže jerišská roste v písku vyprahlém, v "němž žádná jiná
rostlina obstáti nemůže aživí se vlhkostí, kterou ze vzduchu ssaje.
Komu se podObalo lidstvo v mravním ohledu za toho času. kdy
Maria Panna byla na světě? Podobalo se pouští neúrodné, ohněm
hříchů vypráhlé. A hle, na této mravnípoušti ujala se, rostla a
utěšeně kvetla duchovní růže jerišská, Panna Maria, která hned
v nejútlejším věku byla vzorem všech ctností, která i při chrámu
ierusalemském .byla nejčistším zrcadlem všem ostatním pannám
Bohu tam sloužícím. *Iako duchovní růže jerišská živila se, ne
z půdy" zemské, ani ze špatného příkladu svých bližních, nýbrž
výhradně modlitbou a rozjímáním, ssála v sebe duchovní život
s hůry, s nebe nadzemskěho, z Boha svého, jenž ji milostí svou
chránil, živil, sílil. Tauler (Sermo in Nat. Virg.) píše: »jizbička
její byla nebe:, nebot láskou trvala ustavičně v nebi. ) kola její
byla věčnost, nebot příchylnosti k statkům pozemským povždy
byla prosta. »Učitel její byla moudrost nebeská, nebot jednala
toliko dle vnuknutí nebeského světla. »Zrcadlo její byl Bůh sám-,
nebot ničeho nedbala leč Boha, aby ve všem s ním byla spojena.
»Její ozdoba byla zbožnostc, nebot ustavičně ochotna byla vůli
boží plniti. »Odpočinutl její bylo spojení s Boheme, pokoj její
'byl-v tam, že s Bohem zcela se spojila. »Místo a poklad srdce
jejího byl toliko Bůhc.

_

_

Nejmilejší! Ve yěnci ctností křesťanských jest jeden květ,
který ač nejkrásnější, přece vydán bývá nejspíše mrazivým větrům
a palčivému slunci na pospas, který, ač ošetřován' býti má nej
pečlivěji a chráněn nejúzkostlivěii, přece často a často vadne,
usycháazvadnuv jednou, hyne na věky. V poklade'ch života kře
sťanského jest jedna perla, která, ač často bývá člověku jediným
skvostem a jediným majetkem a jednou byvši ztracena, nebývá
' k nalezení a která přece tak svévolně a lehkomyslně bývá od
hazována. Který je to.květ, která je to perlařje to květ nevin
nosti, je' to perla panické čistoty.
_.
»Blahoslavený člověk, který slyší mne a který 'bdí u dveří
mých na každý den a střeže u veřejí dveří mých. Kdo by mne
nalezl, nalezne život a obdrží spasení od Hospodinac, Tak mluví.
k nám dnes Rodička boží, tak mluví k nám Panna, která květ
—tena perlu ftu v lesku a jasnosti pronesla slzavýrn'údolím, tak
mluví k nám Panna, která ten květ a tu perlu“ ve svěžesti a bez
jediné -.skvrny předložila Bohu svému a za to učiněna královnou
andělů,'za _to-serafy obdržela ke službě své. ',
_ Proto '"také zlý duch, pokušitel strhává s tváří mladých nej
raději“ tento květ a ukrádá ze srdcí mladýchtuto perlu. A kde
byla podryta nevinnost, bývá nitro hříchu zcela otevřeno a-k spa-
Sení cesta nezřídka zatarasena na věky.. _Zda možno si .mysliti
lepší ozdoby, jako kvítek nevinny a čistoty v srdci mladistvémř
Zda/možno si mysliti větší lehkomyslnosti, "když jinoch křesťan
ský, pa'nna křesťanská, kvítko to odhazují a' v bláto zašlapávajíř
Rádce duchovní.

3
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Bez čistoty duše“nelze si mysliti ctnost pražádnou a tím mén
boží požehnání.
,
'
Ani andělé neviděli mimo Boha nad Marii vznešenějšího stvo
ření, nebe nemělo a svět neznalnic krásnějšího nad tento čistý
obraz" boží a my, poněvadž Maria z rodu lidského vyšla, smíme
se jí chlubiti před samým nebem nebot ona jest největší“čest, chvála
a nejvyšší sláva naše. Než marné bylo by naše obdarování nevy
stihlého tajemství „Neposkvrněného početí, mama naše chvála,
úcta, kdybychom se sami nepřičinili o čistější obcování života.
sami se 'nepřičinili,bychom, odřeknouce se bezbožnosti a světských
žádostí, spravedlivě a zbožně živi býti nechtěli na tomto světě.
Proto, jako dítky k matce, tak viňme se .k matce čisté a ne
p.orušené,'by vyprosila nám milosti, bychom jejíhopříkladu ná
sledujíce, neuchýlili se nikdy od cesty spásy a nevinnost svo'u
zachovali až ku hrobu. Blaze duši, dokud se denně odevzdává
pod ochranu Panny nejsvětější. Amen.
Frant. Čech

Neposkvrněné Početí Panny Marie.
»Nyní tedy synové, slyšte mne: blaho
slavení, kteří ostříhají cest mých, slyšte
kázeň a buďte moudří,a nezamítejte
jíc.

Řeč z Přísl. kap. 8. v. 32—33.

Památka je dnes přečisté Panny Marie, na níž ani vrásky a
skvrny hříchu prvotního. jak hlubokou pravdu vyjadřují slova
zlatě knížky, v níž, by měli čístijíospělí, slova katechismu: »Hřích
jest jediné a největší zlé na světě:. Mnohdy význam těchto slov člověk
hned nechápe, nýbrž teprvé po delší úvaze neb zbožněm rozjímání.
jednati proti vůli boží — to jest hřích — a ten jest začátek
a koruna všeho zla, jest odloučení se od Boha. Ve hříchu leží
skryta příčina, proč tolik lidí nežije podle Pána Boha„proč tolik
lidí Bohu se rouhá a se omlouvá ve své vlažnosti a. zatvrzelosti.
Celé lidstvo utrpělo hříchem jediným. Každý člověk nese následky
prvního hříchua každého člověka rozum utrpěl zastíněním hříchu
na své jasnosti, každého/člověka vůle prvotním hříchem utrpěla
una své pevnosti:- Co jde tedy z toho za poučení pro nás? Buďte
moudří a slyšte "kážeň zákona- božího, abyste neutrpěli ještě více
na darech- duše své, na rozumu “a vůli a něžném svědomí,
Vidíme tolik duší blouditi světem od Boha a bez Boha. Co
je svedlo tou cestou od Boha? To budeme rozjímati. v, díle I.;
a co nás může přivésti k Bohu zpět, o tom v díle II.

Pojednání.
, [. Cesta _od'Bo'ha.
1. Konec konců vždy začátek a konec

cesty. od

P-án 'Boha jest hřích ve svých mnohotvárných
z půs

bzác_h. Rozumujte jak chcete, na dně srdce každéhopo
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bloudilce od Pána Boha jest“'-vryt některý hřích jako 'panující a'
ženOucí člověka dále od Pána Boha. Hřích odchovává zbloudilé
ovečky. Tak to bylo na začátku i teda bude až do konce světa.
Hřích ovšem béře na sebe přerozmanitou tvářnost, zahalí se v různý
šat, ale v“podstatě jest vždy týž: proti vůli boží— podle vůle své.
Vidíme mnoho odpadlíků kolem sebe, kteří- třebas podle
jména neodpadli, ale životem nadobro se odcizili. Kterak se to
Stalo? Zřein se vykonávání víry své, když některým způsobem
neře'st některá zmocnila se“jich srdce. Páté, šesté a sedmé při
kázání jsou ty kameny úrazu, na nichž mnohá mladá duše ztratila
milost boží a pakvkrátku přestala i konati jiné—povinnostiživota
křesťanského, jak nám je poroučí první, druhé, třetí a čtvrté při
kázání boží. Konec konců jest vždy hřích, jenž nás. od'chová v od
půrce boží.

'

'

Mladý muž, který jde k svi svátostem, nikdy nebude nevěří
cím. Začne teprvé tehdy popíral: nebe a peklo, když si nebe za
tarasil hříchem apeho zasloužil nekajícností. Nikdy muž, který
svátosti přijímá, neřekne o sobě, já jsem jen více vyvinuté zvíře,
nýbrž jen tehdy tak řekne, když se zvířeti životem svým byl při
blížil. »Což má člověk proti víře než svůj vlastní hřích,: říkával
Lacordaire. To platí také dnes. Přestal člověk plniti vůli boží a
stal se záhy upíračem Boha.
'
Cesta od Boha začíná hříchem v mnohotvárné jeho podobě,
hlavně nečistotou, cizl—mmajetkem a nestřídmostí.
2. Te'n první hřích, od něhož Maria Panna zvláštní, milostí .
boží byla uchráněna, byla neposlušnost a pýcha.

„Kdyžčlověk se poskvrníl hříchem, přestane
u něho služba boží v nejobvyklejší podobě: mo
dlitba a účastenství na službách božích.
,
Když člověk jednal proti vůli boží pak zahazujeostatní kázeň
a moudrost životní jednu za druhou,a nejdříve odhodí modlitbu.
To jest tajemný zjev., že člověk po hříchu tak lehce modlitbu
zanedbává. On chce zapom'enouti na Boha vševědoucího a všude
přítomného, proto tolik opomíjení“ modlitby: rozmluvy' s Bohem.
S tím též opomíjení služeb božích v neděli-, což patří ku kázni
církevní; Ta nedbalost v návštěvě služeb božích v neděli, mše
Sv. a kázání, to jest matka hříchů a zatvrzelostí .v nich. Jest při
,rozeno, že kdo svědomí nemá v pořádku vyhýbá se kostelu, kde
jej vše na Boha, věčnost, pokání a hřích připomíná. Jiný však
následek hrozný z toho-jest, že se vzdaluje od toho, co jej -může
uvésti zpět k Bohu a k zanedbávání bludné cesty. jakmile po
króčí duševnlodpad tak daleko, že- duše modlitbu a služby boží
zanedbává, pak se ocítá už duše ve velikém nebezpečí setrvati ve
hříchu. Ti, kdož slovo boží slyší,-ty mají opodstatnělou naději,
že dospějí k lepšímu poznání a k lítosti. Koleno, které se ohýbá
ještě k modlitbě, má velkou naději návratu k Otci.

3.Návštěva služebbožích ta kázeňsv. církve
jest o'braz,koli_k duší bu'd'žije v milosti boží neb

aspoň v naději
:

milosti

boží. *“dead od Boha počíná
.
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hříchem, udržuje se nedbalo'slí v modlitbě a dovršuje se nedba
lostí služeb božích a slova božího, z čehož vysvítá ta'hrozná “ne
znalost sv. víry a proto tak malá vážnost ku pravdám věčným,
jakou vidíme mezi těmi, kdož odpadli skutečným životem.
Pozoruhodný doklad „nám podávají 'osady české-v Americe.
Kdokoliv z našich nepřipojíjfse' k osadě farní, ten jest ztracen,
nezachová _qulad víry. Stává se členem volných myslitelů a klubu
s'amovrahů a zatvrzuje se ve všem hříšném. Kde nebylo českých
kněžívAmerice, tam _stav mravní našich krajanů jest přežalostný,
který i jméno ostatnich krajanů poskvrňuje, V těch spolcích se
páše největší počet sebevražd. 'Odhodili kázeň, ztratili moudrostí
Vezmeme li k tomu ke všemu konečně špatnou četbu a obli u
ve společnosti stejně působících, pak máme zlé poblouzení o—'
vršené.
'
Hřích zůstává největším. zlem a když se v něm setrvá, zů—"

stává věčným zlem, že i Vtělení Páně a kříž jeho neneseu něho
žádného užitku. Peklo jest naplněno, ne snad hříšníky, nýbrž .ne
kajícníky. Budte moudří a slyštež vždy kázeň, abyste neztratili
život věčný. jak to všecko činiti, abychom'našli cestu k Bohu?
To jest \předmětem rozjímání _v,díle druhém.

ll. Cesta k Bohu.
1. Když něco ztratíme, musíme jíti na místo ztráty, abychom
nalezli ztracené. Křesťanský život ztrácíme hříchem, proto jest

prvnímbodemcestyk Bohu;návratkněmu,

zanechání

h ř íc h u. Tot počátek návratu. Z hříchu pochází všechna ta tíha,
pochybnost, vlažnost, zanedbávání služeb božích. Ovšem to jest
práce zázračná: *přivéstibloudící kpokání. Přivésti k pokání, kdož
_slova božího neslyší, nečtou, službám božím 'neobcují. Jak vyučiti
je moudrosti života věčného, kdyžneslyší kázeň, neostříhají cest
Marie Panny,“ která ukládala všechna slova v srdci svem, která
byla o Pánu. Jak souvisí život dle víry s životem dle přikázán!
ukazuje příběh nejeden. Mladý muž přišel ku knězi, aby mu roz
řešil některé pochybnosti o víře, které se mu. vyskytují. Kněz dí
mu: »Kolik let jste nebyl u sv, zpovědiřc >Tři, důstojný pane,
jelikož jsem neměl příležitosti, času, atd.: aKdy se vám začaly
ozývati pochybnostiřc »Nedávno teprvé,c—znělaodpověď, ':ale chci
je míti odstraněny, abych 'mohl víru hájitiní »Dobře,c dí' kněz;
»napřed však, než začneme luštiti pochybnosti, se vyzpovídáte..
Když tak uděláte, pak odstraníme každou pochybnost. Nechcete-li
tak učiniti, pak by bylo marno odstraňovati pochybnosti, a bylo.
by času škoda.: Mladý muž po přípravěvykonal sv. zpověďa —
pochybnosti všechny zmizely, a _on,se stal opět horlivým katolí-_
kem, jakým býval dříve. Tak jest v 99 případech ze. sta u těch,
kdož zvlažněli a vnitrně odpadli. Jedna upřímná sv. zpověď od
klidí pochybností více, než sto učených knih.

_—

' ' To jest počátek cesty návratu k Otci. Marnotratný syn dokud
žil ve společnosti hanebné, dokud nepřemýšlel a nelitoval svých

_37_
chyb, pochyboval o lásce otcově. Když uznal bídný stavísvůj, tenkrát
nepochyboval o otci svém. Svět jest plný pochybností, plný nevěry,
že jsou srdce nekající, plna hříchů a neřestí. Počátek neposkvrněného
návratu k Bohu jest zanechání poskvrněné cesty hříšné od Boha.
2. S tímto rozhodnutím také se vrátí druhá podminka: mo
dlitba.
Modlitba přestává chutnati, když“srdce zhřešilo.»Člověk
začne se Bohem obírati, když srdce očistil. Čistého srdce Boha
budou viděti. Ve spisech sv. Alfonsa, učitele církve,- zakladatele
missionářů, čteme v pojednání o modlitbě památná slova: »Kolik
jest duší v nebi blažených, tolik jest jich tam proto, že milovali
modlitbu; kolik jest duší neštastnýchv pekle, tolik-jest jich „tam,
že zanedbávali modlitbu.: Cesta od Boha začala hříchem a po
kračovala nedbalosti v modlitbě; Proto návrat k' Bohu začíná
opuštěním hříchu a pokračuje modlitbou. Myslíte, že sVatí by vy
trvali v milosti, kdyby nemilovali modlitby? Myslíte, že hříšník
může setrvati ve hříchu, když se snaží vroucně modlitiř To obé
nemůže dlouhoa vytrvale jíti spolu. Jeden druhého opustí, bud
hřích_zanechá modlitbu, bud' modlitba opustí hřích. Nyní tedy
synové slyštež mne, volá boží moudrost: Blahoslavení, kteří ostří
hají cest mých. Maria Panna ukazuje cestu k Bohu.
3. Slova textu dnešního praví: »Slyšte kázeňc. Bez slyšení
toho, co na nás žádá Bůh, nebude moudrostivživotě. Za hříchem
ochabuje modlitba, za modlitbou přestávají služby boží. Opomí
jení jich nechává za sebou velkou nevědómost _ve věcech nábo
ženských ata jest neštěstím velikým. Náprava může se státi tehdy,
když odstraníme neznalost ve věcech sv. náboženství. Kdo ne
slyší slova božího, kdo- nečte o věčných pravdách a tak trvá v ne—
vědomosti zaviněné — hřeší proti svému svědomí. Tisk jest nyní
kazatelnou budouc'nosti, kdo si béře do rodiny kazatelnu neýěry,
je vinen ztrátou duše své. Cesta k nápravě musí býti dl_ebludu.

Kde byla nedbalost, slýcha tř 3 l ovo, b oží, musíme se tudíž
vrátiti touž cestou zpět, kde špatný tisk a kniha zmátla čte

náře, musime ji odložiti a nahraditi katolickou.
'
4. Další cestou k Bohu jest, pryč s heslem ďábelským: ?Bu
dete jako bohovéc. Sv. Tomáš Akvinský učeně praví, že hříchandělů
pyšných na své dary záležel v tom, že nechtěli věřiti, že na boží
milosti a působenísní záleží jejich setrvání v mravní kráse. Spo
lehali příliš v sebe. Podobný hřích jest-i mezi námi. Na pokrok
a dokonalost poznání lidského mnozi pyšní, domnívají se, že mohou
sami sobě postačiti bez milosti a pomoci boží. Takových je zá
stup _veliký._To jiný druh dědičného hříchu našeho. On provází
lidi odapočátku. V ráji uvěřili, že budou jako bohové. Sv. Augu
stin celý život bojoval proti bludařům zvaným Pelagianům, kteří
hlásali, že člověk bez milosti boží může býti _dobrým a zůstati
dobrým. V _tom ohledu máme také mnoho Pelagiánů dnes: ne
potřebují Pána Boha.
_
'"Maria Pa'nna nám zde svítí světlem svým na cestu života.

Byla omilostněna jako nikdo z tvorů, ale byla pokorna tak, že
jen nehodnost svou měla na paměti'avše v životě svém jen Pánu

Bohu přičítala: Veliké věci mi učinil. ten, jenž mocný jest a jehož
jméno svaté. Tak nám jest Panna Maria cestou k Bohu, branou
k nebi, Blahoslavený každý, kdož, ostříhá cest její, nebot nalezne
tak kázeň a moudrost životní a-život věčný sám.
5._Mar_iaPanna jest ještě jinak cestou naší k Bohu tím, že
jest naší orodovnicí. ' Proto všichni ctitelé její těší se tak vzácné
její ochraně. My ji nazýváme rozdavateLkou'- darů božích. To jest "
nám prakticky dobře věděti aznáti tu hvězdu jitřní, kterávnočnl
tmě nám svítí a svou přímluvou nás chrání. Příklad prazvláštní
jest sv. Bernard Claude (nar. 1588, zemřel 1641), skladatel mo
dlitby: >„Vzpc'meňo milostivá Panno Mariae. Žil v XVII. století
a klesl tak, žez nenávisti ke všemu křesťanskému dal se najmouti
do tureckého vojska a bojoval proti křestanům 've mnohých bit
vách. „Kdys byl zajat od lupičů, kteří jej chtěli zabíti, když jej
oloupiliý Tu šel_ mnrnotratný syn do sebe a učinil slib Panně
Marii, že se vrátí zpět a polepší, když jej zachrání při životě. Lu
piči se spokojilismajetkem a nechali ubohého Bernarda na živu.
Když minulo nebezpečí, přestal nešťastný. odpadlík Bernard pa
matovati na slib Panně. Marii'a pokračoval dále ve svém životě
»od Boha:. Kdys v tureckém vojsku měl sen nebo snad vidění.
Satan žádal duši jeho na Pánu Bohu. Satan Vyčítal Pánu B ohu,
že -mnoho andělů pro jediný hřích odsoudil, kdežto tohoto ne
štastníka zachovává, že učinil slib Marii Panně, který nezachoval.
Ten sen neb vidění učinil na Bernarda Claude taký dojem, že
se rozhodl vrátiti do Francie a dělati pokání celý život. Stál ve
slovu. Jako byl dříve/Lku pohoršení, tak byl nyní vku povstání.
Stal se kazatelem pokání, které sám měrou hrdinnou konal. Všeho
majetku 400.000 franků se zbavil (WetzeraWelte 2, str. 413) a
posluhoval nemocným ve špitálech a kázal nejzatvrzelejším bříš
níkům, z nichž mnohé získal. Zemřel v r. 1641, když doprovázel
nekajíeího hříšníka na popravu. Iakovou si dával práci s ním, že
upadl do- horečky; která jeho kajícímu životu učinila. konec. Tot
život ubohého pobloudilce a šťastného vzorného kajícníka. Hřích
jej odvedl o_dcírkve, od vlasti, od Boha. jiskra víry staré a úcty
k Marii Panně, jej přivedla ku pokání a zpět k modlitbě, církvi
.a Bohu. Cesta od Boha: hřích — opomíjení modlitby, služeb bo
žích — opovržení církví a Bohem — nenávist. k Bohu. Cesta
k Bohu: odl'óž hřích, čiň pokání, modli se, konej křesťanskou po
vinnost stavu a milost boží osvítí, posilní a zachová tě,. zejména,
když Matku boží jsi nepřestal ctíti a když k ní jsi zachoval jiskru
naděje. Proto ze zkušenosti vlastní začal P. Bernard modlitbu
svou: »Vzpomeň, ó milostivá Panno, že nebylo slýcháno„_9d věků,
abys koho oslyšela, kdo se k tobě utíkal. Protož i já ubohý hříšník
k tobě se utíkáme.
*
Maria Panna nám svit na cestu návratu k Bohu. Nebe jest
plno hříšníků —- kajících-— peklo plno-hříšníků nekajících. Po
sluchači slyšte mne a jděte cestou pokání zpět k ctnosti — k víře
— .Marii Panně — Bohu Otci věčnému. Amen.

Fr. Vaněček.
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Neděle druhá adventní.
Dle dra Kluga upravil ]. Havelka, kaplan v Čáslavi.

'Kristus — Syn boží.
»Cožkoli napsáno jest, k našemu po
naučení napsáno jest.:
(K Řím. 15, 4.)

Evangelista sv. Jan, ukončuje knihu svého evangelia, píše:
>Jet pak i mnoho věcí jiných, které. učinil Ježíš, kteréž, kdyby
měly každá zvláště psány býti, mám za to, žeby ani svět nemohl
obsáhnouti těch knih, kteréžby měly psány býti.: A proto \snad'
jako úmyslně píše apoštol národův, sv. Pavel, v dnešní epištole:
»Cožkoli napsáno jest k našemu ponaučení psáno jest lc_
jen číst očima otevřenýma a rozumem nepředpojatým a'jistě
i my zodpovíme si sami správně otázku Kristu danou učedníky
j'anovými: »Ty-li jsi ten, který přijíti má, či jiného čekati mámeřc
A jaká bude naše odevěďř »Věříme,že ty jsi ten, jehož náro
.dové_čekalil Ty, Kriste, »jsi Bůh__sámíc Ano, moji drazí, Kristus
]ežíš jest v pravdě Syn božíí To budiž předmětem dnešní
úvahy naší.

'

,

Odkud víme, že Kristus jest Syn boží, tedy Bůh sám?

Pojednání.
1. Bůh nám to zjevil. Bylo to _roku 751 po založení „města
Říma, kdy narodil se ježíš Kristus. V Betlemě, v zemi judské,
stála jeho kolébka, tam v jeskyni, jež sloužila za chlév, stály
jesličky, do nichž Ježíše položila matka jeho. Žádný dům v Betlémě
nepřijal »požehnanou mezi ženami a požehnaný plod její,< žádné
dítko nepřišlo asi na svět chudší než toto dítko, jež již při vstupu
do života pozdraveno bylo starostí, utrpením a bídou . . . . '
' Ale poslyš, můj milý, nad tímto dítkem a jeho chudičkým
rodištěm otevírá se nebe, andělé se snášejí, křídla tiše sklánějice
za tiché noci, svaté noci a pějí mu ukolébavku, píseň, jaká dosud
žádnému člověku nebyla zapěna: »Sláva na vysostech Bohu a na
zemi pokoj lidem dobré vůle.:
Toto dítko je tak chudičké, že ničeho nejmenuje svým, ale
nebeská hvězda stává se hlasatelem jeho zjevení 'se na světě
a volá mudrce, pocházející z knížecí krve, aby před tím dítkem,
„jež odpočívá na klíně chudé matičky, poklekli a v obět mu dali
dary: zlato, kadidlo a myrhu. Toto dítko je pronásledováno již
v době, pokud jeho ručky jsou slabé — a andělé .boží chrání
chlapce a ostříhají jeho útěk i návrat. — Chlapec roste" a podle
zákona své' otčiny a svého národa ubírá se po boku svých -ro
dičů ve 12. roce svého života poprvé do chrámu "Páně v jerusa
lemě. Tam usedne u nohou ctihodných učitelů židovských a zná
o Bohu více, nežli ti, kteří ve dne v noci bděle studují Písmo, ano
on svým otcem Hospodina jmenuje.
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A z dítěte se stává muž. Dole u Jordánu „vyvstalJan, poslední
prorok israelský. K němu sestupuje Ježíš, vstupuje do vln jordán
ských, aby se dal pokřtíti — tu otevírá se nebe, Duch boží vznáší
se nad Ježíšem a nebeský Otec vydává o něm svědectví—:
»Tento jest můj milý syn, v němž jsem si zalíbil.: (Mat. 3, 17.)

Ano, drahý posluchači, sám Bůh dává svědectví Kristu Ježíši
a to "již 'od hodiny, ve kterou spatřil světlo světa, že jest

Synem jeho!
.2. Synovstvi boží dokazuje sám Kristus a to:

a)svatostízsvého života.

_

Pokřtěn odchází božský Mistr náš "do samoty pouští, aby se 
připravil na svůj vznešený úřad. Pokouší ho satan — a musí
ustoupiti před jeho nepřístupnou vznešenosti a čistotou. *Akdyž
veřejně Kristus vystoupil, byl sledován. Zivot žádného člověka
nebyl nepřáteli tak obklopen a tak slídivě sledován, jako život
Ježíšův; Jako vlci dorážejí na pastýře, tak pokoušeli se-Ékněží
a farizeové i zákonníci, aby nejčistšího a nejšlechetnějšího strhli.
A nyní ukáží ti, milý příteli, podívanou pouze jedinou svého

druhu!
Kristusdal kdysi nepřátelům svým otázku, které by se nesměl

odvážiti pouhý člověk. Otázka byla: »Kdo z 'vás může mne vi-
niti z hříchuřc — A odpůrci Ježíšovi k této otázce nikdy ne
odpověděli. . . a když soudce Pilát sám vyřkl památná slova:
»Já žádné viny na. něm nenalézám< — ani tu neodvážili se
hněvem 'soptící židé ani jediného podezření proti Kristu vysloviti.
Ano, drazí moji, spočívaly na Kristu všechny hříchy světa, ale
jako skutek — byl mu hřích cizí a proto nevinnosti, svatostí svého
života dokazuje Pán Ježíš, že jest Bohem! '

\b) Svými zázraky aproroctvlmi.

Lidé viděli před sebou Krista co člověka. Není divu tedy,
že k němu volali: [»Dokaž, že jsi Bůh. Jsi-li Bůh, pak jsi mocí,
jež všechno stvořila, a všechno řídí; dokaž tedy zázrakem, že jsi
pánem přírody a dokaž i svým proroctvím, že jsi 'vládcem i bu
doucích věkůlc AKristusř Činí zázraky a praví: »Nechcete-li vě-
řiti mým slovům, věřte tedy mým skutkům. — Co činí Otec,
podobně činí i Syn.: Tak mluví. Kristus.
Co činí Otecř. ., Otec je Bůh, jenž stvořil nebe i zemi.
Otce musí poslouchati hmota i síla a přírodní zákon nejen v při
rozeném běhu, nýbrž i tu, kdy tento běh ruší zázrakem! Ale —
co činí Otec — činí i Syn;
'
'Zasahá v hlubinu podstaty a hmoty a mění vodu ve víno,.
nebo — silou stvóřitelskou rozmnožuje několik chlebů v pokrm,
jenž dostačuje tisícům. Kráčí po vlnách mořských — a síla tíže
nestrbuje ho do hlubiny. Bouřlivý vichr a dmoucí se vlny hučí
kolem člunu na jezeře, v němž spí — tu povstává v'“majestátní
vznešenostia klidu-Aapraví jediné slovo a — bouře. skládá svoje
černá křídla jako Zaplašený pták„ vody klesají a vlny hopkují
jako skotačiv'l-beránci — jest utišení bouřelna moři! 'Pán- nebes
i země jede po tůni, jež tišešplouná.
'
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Co činí Otec, činí i Syn! Otecje Bůh dobroty, pomoci“ —
a Syn? Skládá na nemocné své dobrotivé ruce spasitelské a tu
mizí bída a nouze, jako před sluncem chladná jinovatk-a a ple
sající klečí vykoupení u nohou svého Osvoboditele!
Otec je Bůh živých a ne mrtvých! Nemůže býti vůlí boží,
aby smrt a zmar mluvily na světě poslední slovo. Není možno,
aby ve smrti za námi byl den a před námi noc, nikoli, zemříti
znamená: za mnou je noc, přede mnou světlo! Do dne a do
svého světla povolá nás Bůh . . . ale co činí Otec,. činí i Syn!
Přistupuje ke smrtelnému lůžku, k umrlčím marám, ke hrobu . . .
poslední slovo mluví on a ne smrt; a toto poslední slovo jest:
:_Vstaň,povolal tě život, žij !. Proto ani'jeho nemohl zadržeti hrob,
do něhož ho položili, ne, hmoty posledním účelem není rozklad,
zvláště tam ne, kde jako v těle lidském byla svrchované uspo
\ řádána a kde tedy vyspěla k největšímu rozkvětu! A ducha po
sledním smyslem není zničení! Proto vskutku vstal on z mrtvých —
jako prvotina zesnulých!
Ano, moji drazí, svými zázraky jasně mluví Kristus do duše
jednoho každého: Jsem Bůh tvůj, ano, jsem, který přijíti měl
a přišel! Viz -— dle slov dnešního s'v. evangelia: Slepí vidi,'kul
haví chodí, malomocní se očišťují, hluší slyší, mrtví z hrobu vstá-'
vají — ti všichni k tobě mluví: Kristus je pravý Bůh. '
Pravil jsem, že žádali lidé, by Kristus jako Bůh ukázal se
býti-králem budoucího věku. A hle! Bud0ucnost jako by sama
před jeho zraky neměla ani záhad ani temnot; předpovídá zkázu
Jerusalema, do nejmenších podrobností líčí muka, jež mu-chystá
nenávist, předpovídá staletá prónásledování křesťanů, ale předpo
vídá zároveň, že potupa smrti jeho již třetího dne se změní ve
slávu a kříž jeho že zazáří vítězně nad celým světem. A dějepis
dokladem pravosti jeho proroctví, tudíž dokladem i Kristova
božství.

.

c) Kristus řekl: jsem Syn boží! A svět mu věří!
Zaletme v' duchu do soudní síně velekněze Kaifáše. Spoután
stoji „Kristus — a ke všem žalobám mlčí. Za nastalého hluku po
vstává kníže kněžské, luza tichne, síní zazní důležitá otázka
a rozhodující: »Zaklínám tě skrze Bóba živého, bys nám pověděl,
jsi-li ty Kristus, —synboží!; a poprvé mluví Ježíš a pevně praví:
»Ty jsi řekllc _A „zazní síni: Hoden jest smrti! A zmírá Kristus
_ mezi lotry dvěma.

"

Však nastojte! Země se puká, skály se trhají a mrtví z hrobu
vstávají, a-světem jako hučení proudu, plesná píseň, která šum!
Kristu, králi, ke cti! Počala pod křížem na Golgatě, její íón udal
pohanský setník. Před skloněnou hlavou Krista sklonil římský
voják svoji hlavu a zvolal: >V pravdě Syn boží byl tento.c
*
'Syn boží! Staletí — jako posvátné echo vzájemně volají:
Syn boží byl tento! Je to jako šumění velikého proudu.
Dvanáct galilejských mužů přijímá toto slovo pohanského
Římana u kříže Kristova a nesmí je do celého světa, dokud ne

\
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umírá na rtech jejich ve smrti mučednické, aby pak bylo vzato
a dále neseno se rtů jiných nadšených vyznavačů ]ežíšových.
Syn božíl Do areny vstupuje to slovo, kolem něhož hučí řev
divokých šelem a výskání zuřivých,krví opojených lidí . . . A s chvě
jících se rtů a zářících očí vystupuje k nebesům :'Synu boží, umí
rající 'tě pozdravuji!

Synu boží! Po velkých světových silnicích říše římské putují
poslové Ježíšovi, pozdrav pokoje chvěje se jim na rtech, v jejich duších
hoří& plápolá svaté nadšení pro Krista, Syna božíhol A výsledek?
V ssutiny a prach zřítily se sloupové síně Athen a s nimi
starý, krásou zpitý svět — 'za to plesná píseň zvonů volá jméno
Spasitele — křesťanství — od polu k polu, od moře k moři.
Ano, lidstvo všech dob ubírá se za ním a věří v jeho božství.
_ Zdá se mi, jako bych viděl obraz, jehož rámcem jsou tisíci
letí. Pán .Ježíš kráčí věky světal Za ním kráčejí lidé v nekoneč
ných _řadách . . . .

Slyš, milý příteli, jako píseň pějí svému vůdci.
Slyším plesem zaznívati hlasy dítek, plesem, jaký znají smavé
rty dětské: Hossana, Synu boží, jenž jsi kdysi dítky bral do své

náručí a jim žehnal a dítkoučinil posvátným a jemužnemá se
dáti pohoršení a dobu dětství jsi velebil jako dobu rajskoul Budiž
veleben! — Jinoši volají k němu: Hossana, Synu boží, ke svému
boku povolal jsi Jana a ke svému srdci a ze Syna bouře učinil
jsi ideal čistoty a lásky! — Dívky klečí. u jeho nohou a ženy
plesaji mu vstříc: Hassana, Synu božíl Ty jsi nás vysvobodil
z-otroctví a poníženosti a povýšil a šlechtictvím obdařil I . . ve
leben, budiž veleben l' — A vidím muže a starce a neduživé a umí
rající a ti všichni, věříce, že Kristus je Syn boží, volají k němu:
Zpráv buď, Synu Davidův, veleben budiž boží S'yn!
' '
—Akonečně vidím vduchu i tebe, milý posluchači, jak klečíš
před Kristem, maje hlavu skloněnou ve 'své ruc: . . . A vidím,
jak Pán Ježíš vlídně a dobrotivě se usmívá, jak žehná tě svatou
rukou a slyším, jak i tebe zve, pravě: Pojď a následuj mnel
A vidim — jak zvedáš tělo své i hlavu a ruce po něm vztahuješ,
zatím, co duch tvůj se koří a volá: Ano, Pane můj, ty jsi ten,
jenž přijíti měl! Hossana, Synu Davidův, veleben budiž Kriste,
Synu božíl Amen.
“

\

Neděle třetí adventní ,
Hory & pahrbky.
„'

Každš hora a pahrbek budiž ponižen.
'
(Luk. 3, 5.)

jan Křtitel připravoval lid židovský na Messiáše, připravoval
Vykupiteli cestu k srdci svého národa,.A tato cesta byla cesta
pokání. *) iňte pokání, přiblížilo se království Boží'lc — to byl
obsah kázání předchůdce Páně na poušti.

_43_
I my se máme v době adventní připraviti na příchod Vy
kupitele, který o vánocích má přijíti k nám. „A také u nás není
jiné přípravy nežli cesta pokání. Pán zavítati může jen do- onoho
srdce s pokojem nebeským, které ode hříchu očištěno pokáním.
Kde je hřích, kde vládne Satan, Kristus přístupu nemá.
Mezi Kristem a _ieckterým srdcem křesťanským stojí mnohé.
překážky ——hříchy. A největší a nejnebezpečnější

jsou i 'dnes

jako za času Křtitelova hory a pahrbky pýchy. Proto musí i dnes
kazatel pokání, katolickýkněz, s kazatelem pouště, sv. Janem,
důrazně volati: Čiňte pokání. Ponižte hory a pahrbky pýchy.

Pojednání.
Když se hrdý Napoleon I. v zimě r. 1812 jako vítěz zdržoval
"v Moskvě dal raziti památný peníz se svým' obrazem. Na rubu
jeho byl rouhavý nápis:
'
>Nebe tvoje, Země mojec.

Několik těch medailí poslal guvernéru v Orenburku, generálu
Suvarovu, s vyjednávacím listem. Starý, silný g'enerál vyryl na
peníz pod obraz Napoleonův vidličkou:
»Záda tvoje, Knuta mojec.

A to poslal Napoleonovi za odpověď. 'A ruka Všemohoucího
zpupného také brzy spravedlivě ztrestala. Brzo utíkal z Ruska,
přestrojen za sedláka, v prostých 'selských saních, s žal'ostnými
zbytky své poražené a_zmrzlé armády a potom chodila rána ;za
ranou 'a konec bylo vyhnanství na skalnatém ostrově sv. Heleny,
i jeho pýchy horyhny poníženy a poslední útěchu nalézal ve
sv. zpovědi, přijímání a mši“sv., pokořen musil konečně doznati:
»Chci umříti jako katolický křesťan.-=Veliký Napoleon větším by
byl před" Bohem bez těch mnoha bitev, kdyby byl měl .více
lásky k lidem a více pokory před Bohem!
Hory pýchy. — veliká překážka mezi Kristem a srdcem
lidským a to nejen u velikých a mocných, nýbrž i u prostých
a malých.
"
'
Do Germersheimu na Rýně, svého rodištěřvrátil se ze světa
krejčí; své katolické víry nechal také zatím ve světě. Jenom 'pro
hanbu, že býval v katolické osadě, 'chodil tu a tam do kostela,
aby _u spoluobčanů příliš nenarazil. Ke zpovědi, přijímání nechodil.
Náhodou se sním setkal farář, dal se s ním.do řeči a zmínil se
konečně i o náboženství a přijímání sv. svátostí. „»Přítelic, pravil,
»právě mně „připadá, že jste nebyl letos u velikonoční zpovědi.:
Osvícený krejčí na to: »Však já bych rád fchodil k přijímání,
ale napřed se zpovídat: já bídný hříšník, to se příčí mému citu,
mému rozumu, mé celé povázen, »Není-li jinéhOc, odvětil laskavě
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farář, »có'vás od "zpovědizdržuje, je lehká pomoc. Řekněte jenom
ve zpovědi: Já pyšný, nafouklý člověku: Slovo to, vážně řečené,
zasáhlo do živého. Krejčí mlčel, zamyslil se a na rozchodě podal
faráři ruku. Aod té doby bylo ho vídati nejem v kostele, nýbrž
i ve zpovědnici a u stolu Páně. (Bl. f. K.)
*.

*

:|:

Tak nalézáme u vysokých i nízkých hory a pahrbky pýchy, jež
brání příchodu Kristovu do srdce. A přece je to od Krista Pána
veliká milost a nesmírné ponížení, ráčl-li přijíti do bidného srdCe
lid'ského: a jest od člověka nesmírným bláznovstvlm a slepotou,
bráni-li v 'pýše své přijíti.Kristu k sobě.
'
Stojí snad i mezi vaším srdcem a mezi Kristem Pánem hory
a pahrbky pýchy: _pohrdáte Spasitelem, ';tydíte se a bojíte, po
kánim přijíti mu vstříc? Drazí moji, byla by“to žalostná, a bldácká
pýcha, klamný" stud, zbabělý strach, strach před světem!
Pyšní a tvrdí Betlemané- odepřeli matce Ježíšově _noclehu,
bylo se jí spokojiti stájem, ve chlévě objevil se Vykupitel po
prvé na světě. Ubohé uvítáníl Má se to i dnes ještě opakovatiř
Nemáte, farníci moji, pro svého Spasitele nic lepšlho nežli špi—
navý chlév, srdce plné hříchů? To by bylo smutné, přesmutnél
Přijděte přec Ježíškovi vstříc pokáním, hodnou sv. zpovědí pro
měňte tento týden srdce své v živý chrám Boží a do toho chrámu
přijměte. Spasitele u stolu Páně, aby vám narození Páně bylo
znovuzrozením

vaší—vlastní dušil Amen.

70s. Oz.-etch.

Neděle čtvrtá adventní.
() lásce boží vtělením Syna božího projevená.
»A. uzří všeliké tělo spasení božíc.
Luk. 30

jenom ještě několik dní — a_zjevi se nám láska Otcova,
jednorozený Syn boží, tam—v jesličkách v Betlémě, jako\slabé,
nuzné dítko — tal s'e člověkem. A proč? »Aby všeliké tělo
uzřelo spasení bo :, ano, jak sv._]an píše, »aby každý, kdož v něho
věří, _nezahynul, ale měl život věčným Tot účel, cíl ovoce vtělení
Syna božího. Tot láska, neskončená' láskaJežíšova k nám lidem,
že dobrovolně vzal na sebe podobu člověka a plnil vůli Otce,
který .svého jediného Syna nešetřil, nýbrž za nás dal, jak svatý
apoštol k lmanům píše. A nedaroval snad s ním zároveň nám
všecko? Vždyť vzal na Sebe-kletbu 'i hříchy naše, on, který ne-_
znal hříchu a obohatil .nás všemi milostmi. ó, křesťané. kdož po-,
chopí lásku Syna božího, kdož je, s to ji vyslovitiř Srdce naše,
které tak často a pevně na této zemi, na statcích a radostech
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lpí, rozplápolalo by se protiláskou a slavilo by radostně vánoce,
kdybychom jenom ' poněkud poznali lásku Syna božího k nám!
Hříchu, toho jediného a pravého zla vystříhali bychom se, nená
viděli ho a tak stali bychom se již nyní. miloVanými dítka'mi lásky
plného Otce. Ach, kéž by se'tak stalo; a stane se to, když roz
jímati budeme o lásce Ježíšově, jenž nás příštím svým
1. od nevýslovného trápení vysvobodil,
2. nevýslovnými statky obohatil.

Pojednání.
1. Myslete si, že byste byli nemocní, že jste již všech pro
středků lékařských použili, ale vždy marně a bez—výsledku,—
ano,

že nemoc vaše vždy se horší, že nekyne vám žádné naděje na
uzdravení a že úzkostlivě čekáte okamžéní, kdy se „duše loučiti
bude s tělem. Tu však" přišel by k vám jakýsi přítel, přistoupil
k loži'vašemu a pravil: Milý příteli; mohu tě opět uzdraviti; bude
mne sice uzdravení tvé mnoho trápení státi, ale z lásky k tobě
nepovažuji to za nic; byli byste uzdraveni. Což myslíte, nemilovali
byste tohoto přítele, který vám zdraví a život daroval?
My všichni skutečně byli jsme nemocni- a nemoc naše byla
_tak těžká abeznadějná, že nebylo nikoho na této zemi, aby nám
mohl „pomoci. Těžká vina se všemi smutnými následky spočívala
na ramenou našich; nemocen byl rozum náš, nemocna vůle naše, _
nemocno tělo naše ve všech údech "svých, takže vším právem
mohli jsme volati se žalmistou Páně: _oNiczdravého není na nást.
A hle Syn .boží chce se vtěliti, od této smrtelné nemoci nás vy
svoboditi a otevříti nám život nový, věčný, blažený, život nebe-'
ský. Křesťané, zdaž pak nemusíme tohoto nebeského lékaře mi—
lovati? Ach, k čemu tato otázka? Neboť, kdož nemiluje Pána
našeho Ježíše Krista, ten nepoznal věčné lásky jeho! _
A myslete si opět, že by vás tížil veliký dluh, který je vám
platiti a neměli byste čím, a věděli, kterak se jej sprostiti. Přísný
a ueuprositelně spravedlivý jest věřitelváš; on žádá úplné zapla
cení. Jak ulehčilo by srdci vašemu a jak zaplesalo by, kdyby
blížil se k vám přítel a dobrovolně a radostně za vás zaplatil
přísnému věřitelil. Neděkovali byste tomuto příteli a nemilovali
byste ho?
.
"
Mnohem však větší dluh lpěl na duši naší; propadli jsme
božské spravedlnosti. A liie. tu blíží seknám věčný syn, pokládá
se zanás, za naše hříchy dává výkupné; jsme zachování; můžeme
si opět oddechnouti. »Dítkami .božími jsme a Bůh poslal Ducha-.
Syna svého vsrdce,našec. Jak vysoko jsou nebesa nad zemí,. tak
upevnil milosrdenství nad těmi, kteří se ho bojíc. (Zalm 102, II.)
A myslete si opět, že uvrženi jsme do žaláře a snášeti mu
síme všecky jeho útrapy; myslete si, že bychom byli k smrti
odsouzeni a neměli bychom více naděje na sladkou svobodu
a ještě sladší život. Již jest ortel nad tebou vyřknut, již chtějí tě
vésti na místo popravní a aj, tu blíží se syn knížete, on vrhl“ se
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otci svému k noboum, chce tě vysvoboditi od smrti obětováním
vlastního života; a otec jeho přijal výměnu tu. Nerozplývalo by
se srdce tvé v slzách, nalezl bys slov, bys mu vyjádřil díky a
lásku, nechtěl bys na vždy“ sloužiti tomu knížecímu synu?
A blel My, celé pokolení lidské, propadli jsme nejen smrti
časné, ale smrti věčné- tím, že jsme zhřešili. Tu však se zdvihá
věčná láska a nabízí se jako oběť za nás. Bůh stal se pro nás
dítětem. »Křesťanél Kdož pak může pochopiti tu'láskuř Neboť,
když se'naplnil čas, poslal Bůh Syna svého, 2 ženy učiněného a
zákonu podrobenébo, aby ty, kteří *—
pod zákonem byli, vykoupil.
Když jest láska věčného syna k nám tak nekonečně veliká,
když 'nász tak těůé nemoci uzdravil, když za nás tak veliký
dluh zaplatil, když nás nejenom od časné, nýbrž iod věčné smrti
vysvobodilz—zdažpak není slušno, zdaž pak nejsme povinni opět
bo miiovatiř Ať—nedomnívá se nikdo, že mu dosti tím slouží,
když přítomen, jest mši sv., když modlitby své odříkává, ale ve
starém hněvu, nepřátelství, nenávisti a v starých bříších živ jest.
To nebyla by žádná láska za tak neskončenou lásku! Láska žádá
protilásku. Jak smutné musí- býti pro láskyplné srdce Ježíšovo,
když vidí, "jak nových trápení k bolestem jeho přidáváme sklá
dajíce hříčh na hřícbl Protož chceme dnes pevně u sebe uzavříti.
žádného těžkého hříchu více se nedopouštěti. To jest ta pravá,
účinná protiláska, jež činí nás účastnýmineskončenýcb statků, ja
kých nám zasloužil Syn boží svým _vtělením.
_
2. Uvažujíce o veliké ceně statků, jež nám Syn boží svým

vtělením zasloužil, musíme zvolati se žalmistou Páně: »Něco málo
menším,andělů učinil jsi ho (člověka)actí korunoval jsi boa po
stavil jsi ho nade všecka díla svác. Ano, Bůh navštívil nás svým
vtělením a posvětil všecka naše utrpení příkladem svým jako chudé
a nuzné dítko. Něco málo menší učinil nás andělů; neboť nás
povolal k věčné blaženosti. Kdož pak je s to, by tyto dary do
statečně ocenil, poznal _a_uvážilř.

,

Snad před vtělením-Syna božího mohl si někdo stěžovati a
naříkati na chudobu, bídu a. nouzi, na trápení a utrpení; nyní
však musí nářek tento uticbnouti. Vždyť obdařil nás Kristus spo
kojeností a blabou nadějí _pro tento život a slávou pro život bu
doucí. A to jsou ty největší dary, jichž se nám mohlo dostati.
A protož, drazí křesťané, když budete chtíti naříkati, tažte
se .sebe samých: máme proč? Ach, a přece jsme'tak často .za
slepeni a trápíme se tisícerým přáním jsouce podobní dětem. Na
říkáš snad na chudobu a bídu svou a nemáš pokoje. Pohled tam,
vBetlémě do chléva; hle dítko zrodilo se nám, _najeho? ramenou
spočívá veškeré panství a přece'jest'chudičké a nuzné. Učme se
od tohoto dítěte božího spokojenosti; protož nenaříkejme nikdy
více, ale vezměme trpělivě kříž svůj na ramena svá; s ním mu
síme vjíti do nebe, které“ nám Kristus svým vtěleníma utrpením
ot'evřell'__

'Jak měli bychom všecko rádi trpět'i pro tuto blaženost! Život
tento jest tak krátký a utrpení jeho ukončí se tak brzo; blaženóst
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ale nebude míti konce. Zde požíváme málo dobrého, tam poží
vati budeme věčné dobro, Boha; zde panuje závist, tam ale pře
stane. Proto říkával sv. Ignác: ,jak oškliví se mi tato země, po
hlédnu-li vzhůru k nebi a sv. František z Assisi, když rozjímal
o radostech nebeSky'ch, pronášel pouze slova: »Bůh můj a mé
všeckoc.

_

Takové statky zaopatřil nám Kristus. Všecko může nám svět
vžíti, peníze i statky, domy i co -v nich jest, čest, ano i dobré
jméno; blaženost'naši, naše nebe nemůže nám nikdo vzlti.
A co žádá Kristus od nás? Křesťané! Ničeho si nepřeje, ni
čeho nežádá než srdce naše, lásku za jeho neskončenou lásku.
Synu můj, dcero má, dej mi své srdce, to jest láskyplná jeho
prosba! Budeme snad prodlévati a čekati a nedáme mu je? Což
nám dal tento svět-,že mu tak 'rádi darujeme srdce své? On mohl
nám je jen rozervati a poskvťniti; jen zraněné srdce může nám
svět navrátiti a způsobiti nám bolest, smutek a vnitřní nespoko
jenost. Buďme tedy moudří a dejme mu srdce své! ]e-li sebe
více zraněné, on je uzdraví, kdyby bylo sebe" studenější, on je
zahřeje; kdyby sebe menší, on je rozšíří, abychom s-radostí krá
čeli po cestách jeho. Takovým způsobem můžeme odplatiti svému
Spasiteli jeho lásku, kteráž nás od nevýslovnýcb trápení vysvo
bodila- a nevýslovnými fstatky obohatila.
N'evstupujme prázdni a bez daru před“obličej jeho ku jesli
čkám, obětujme mu každý něcol Upusťme k vůli němu od hně
vivosti, netrpělivosti, vlažnosti, nečistoty a neposlušnosti, pak aká-_
žeme, ,že milujeme svého Spasitele, jenž—nás dříve nevýslovně
miloval.

Am'en.

'

'

Vojtěplz černý.

n'n »
Válečné "kázání P. Gebharda Fróhlicha s.-_].
Píše-lan Nep. los. Holý O. Praem., "farář v Holišově.

Věhlasný missionář P. Gebhard Fróhlieb, který po dlouhá;
léta řídí missie v německé části Pražské arcidioecese, konal na
rozličných místech v Cechách v době válečné missijní kázání,
která vydal tiskem pod názvem: vPravá- důvěra'_vBoha dle-vzoru

israelského národa.: jest to cyklus osmera kázání,'které spojuje
myšlenka: Pravá důvěra v Boha. Hodí se za cyklus pro kazatele,
zvláště v- době velikonoční. Poněvadž pak pravá důvěra v Boha
dvou úskalí se varovati musí, totiž abychom-nepříliš málo dou
fali — nedůvěra — aniž abychom příliš mnoho nedoufali ——
opovážlivě spoléhání, nýbrž poněvadž člověk _sám činiti musí, co
činiti může a má, ukazuje v nich podmínky, ukazuje, co máme
'činiti, abychom pravou důvěru. v Boha měli. Kázání ta vyzname
návají se bohatstvím myšlenek; aby 'odtud duchovní řečníci
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s prospěchem čerpati mohli, promluvím o osnovách jednotlivých
kázání podrobněji.
' "
První kázání ukazuje božskou Prozřetelnost nad lidem isra
elskýmu V úvodě poukazuje na bědy a oběti válečné, jak lid se
nábožensky probouzí, jak však také. důvěře jeho v Boha se po
smívají. Dův'ěřujeme v Boha, že zbraním našim vítězství propůjčí.
Ale nesmíme mysliti, že jistě zvitězíme, i když válka jest úplně
spravedlivá. jak často již v dějinách bezpráví zvítězilo. Nemůžeme
Bohu předpisovati, nemůžeme mu poroučeti. .Co bylo spravedli
vějšíhopež druhé křižácké tažení, ke'kterému sv. Bernard tak
ohnivě vybízel. A přece se nezdařilo. Musíme tedy býti vůči
Bohu pokorní a plní důvěry. Musíme míti pravou důvěru — ani
příliš málo, 'ani- příliš mnoho doufati. Učelem _těchto kázání jest
v posluchačích pravdu důvěru v Boha vzbůditi. Tomu se můžeme
naučiti od lidu israelského. Kdykoli měl pravou—důvěru, byl vy
slyšen; kdykoli měl nepravou důvěru, upadl do rukou nepřátel.
Co však lid ku pravé důvěře přinésti“ musil, to požaduje Bůh
i od nás. Proto vnikněme dle vzoru toh_o hluboko do porozu
imění toho, co Bůh od nás požaduje. K tomu cili v prvním ká

zání promluvío Prozřetelnosti božské nad lidem israelským. To
ukáže, že 'Prozřetelnost božská nad každou říší, nad každým
lidem bdí, pokud jest toho hodným, ale že říši, lid zavrhne, _když
míra dovršena jest. Aby tohocíle došel, rozvrhuje první kázání
na tři díly.
'
I. První díl ukazuje, jak Bůh *tent'o lid si vyvolil\a vy
choval.
'
Celé lidstvo má za cíl věčnou blaženost každého jednotlivce,.
Hříchem ztratilo lidstvo tento cíl. Ale Bůh slíbil Spasitele, a lid
stvo mělo býti. na jeho příchod připravováno. Ku přípravě použil

Bůh dvou prostředků: Větší část lidstva .nech'al kráčeti jeho
cestami, aby se přesvědčilo, že si sami pomoci nemohou, že jim
třeba Spasitele. la dr'uhé vyvolil si zvláštní návod, aby víru a na
ději ve Spasitele udržel;
1. Vyvolení národa stalo se povoláním jediného praotce
Abrahama.

_

_

Tři ctnosti vychvalujě' Písmo sv. na něm: a) poslušnost,
b);smířlivost a nezištnost, c) víru, což 'dále provádí.
'
'Stát náš nenechala Prozřetelnost vyrůsti z jednoho národa,
jako byl lid israelský, nýbrž z rozličných národů. které se spo
jili zvláště pro vpády Turků. Ale pevná páska, která vše'chny
národy spojovala, _bylo společné náboženství a společný kato
lický panovník. Nikoli "násilné výboje, nýbrž pókojné smlouvy
a sňatky založily říši naši.
2. Pronásledováním lidu -israélského v Egyptě nastala doba
výchovy. Vychovatelem byl Mojžíš.
' '
a) Mojžíš byl velikým divotvorcem,
b) modlil se vřele za svůj lid,
0) byl velikým zákonodárcem.
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Zákonodárcem našich národů byla církev katolická modlit
bou a zákony. Celou kulturu děkují všichni národové naší vlasti
této. veliké vychovatelce.

.

.

_

ll. Dle zásady Mojžíšem pronesené, vedla a zachovala Božská
Prozřetelnost národ israelský až do příchodu Spasitele. Tu pro
bírá dosti obšírně dějiny biblické v osmi odstavcích _až do_ pří
chodu Páně.
lII. Spasitel přišel, ale oni ho jako národ nepřijali.
1. Tak byli od, Pána zavržení.
'
_
2. Přece však Jsou & budou zachování dle přislíbení Spa
sitele až na konec světa. ,

_

Jaká to Prozřetelnost nad jedním národem od Abrahama až
po naše dobyl Z toho se učíme: Ano, jest Božská Prozřetelnost
nad jednotlivci a celými národy. A tato Prozřetelnost jest nám
příznivá, dokud Bohu věrně a dle jeho vůle žijeme; ale trestá,
když jednotlivec nebo národ ustupují od jeho ' služby. U všech
národů je tomu tak, i když ne u všech stejnou mírou: Bůh si
vyvoluje národy, vychovává je, zachovává je, dokud slouží jeho
plánům; ale zavrhuje je, když se plánům jeho protivi a svou
cestou kráčí.
Tato Prozřetelnost bděla i nad naší říší po staletí, zachovala
a chránila nás ve všech nebezpečích. Nyní nastala nová zkouška.
Když se budemeříditi jeho vůlí, zachová nás; jestliže bychom
to nedovedli, šli bychom cestou národů a říší, kteříz mapy zmi
zeli. V dalších řečích uvažujme, co Bůh od nás očekává dle
_vzoru lidu israelského, bychom se "dle toho řídili. Za dosavadní
ochranu Bohu poděkujme! Předslov: Lukáš I. 54.
\

Druhé kázání jedná o první podmínce pravé důvěry vBoha:
o víře, vzorem jest tu otec všech věřících: Abraham, proto má
nadpis: »Víra Abrahamova.: Předslov: K židům 11, 6.
Tísíciletá Prozřetelnost boží nad lidem israelským naplnila
nás důvěrou, že i nás Bůh neopustí, když budeme povinnosti své
věrně plniti. .Prvním řízením „Božím bylo povolání Abrahama.
Viděli jsme, proč ho vyvolil-zpro jeho ctnosti, poslušnost, smířli
vost, zvláště však pro víru. Víra' jest také pro nás první podmín
kou, .abych'om mohli doutati v božskou Prozřetelnost.
Věřiti neznamená důvěřovati, míniti, nýbrž je to jisté poznání.
_ Věřiti jest něco za pravdu, jisté míti pro výpověď některého
svědka. ]e-li svědkem člověk, jest to \víra lidská, přirozená; 'je-li
svědkem Bůh, jest to víra božská, nadpřirozená.
Bez víry lidské nebylo .by vědy, společenského života. Tak
nutná jest víra v přirozeném řádě mezi lidmi.
„Co však o nadpřirozeném řádě? Když Bůh jako svědek vy
stoupí? Tu nastáváještě yětší povinnost věřiti; neboť jako božský
svědek nad lidským stojí, tak jest také vyšší povinnost věřiti Bohu
více nežli lidem.

_

Pro božskou, nadpřirozenou víru jest však dvojí. nutnost:
logická a mravní, jak poznati může z víry Abrahamovy a všech
jeho potomků a následovatelů.
'
Rádce "duchovní.

'

4
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I. Logická nutnost vyplývá zjasné zásady: Jestliže B'ůh
k lidstvu promluvil, musíme 'slovo jeho za pravdu míti, musíme
věřitia

,

'

Promluvil Bůh?
1. Od materialistů, 'atheistů, volnomyšlenkářů nemůžeme
se nic o tom dověděti, řeknou jednoduše: Bůh nepromluvil.
2. Pohaně mají tušení o Bohu, "ale zdal'r Bůh k lidem pro
mluvil, nevědí.
,
'
Mohamedáné sice tvrdí, že Bůh skrze jejich proroka pro
mluvil, ale důkazů podati nemohou.
4. Židé tvrdí, že Bůh promluvil, nejprve skrze Abrahama,
dále skrze proroky od Mojžíše až k Melachiáši. Naše svaté knihy
obsahují slovo boží. A důkaz? jsou to dějiny tohoto národa,
_jak jsme v první promluvě viděli. Abraham

dosud.
a) jaká byla víra Abrahamova?
b) jaká jest víra židů?

věřil, a židé věří

c) Abraham věřil-věcem neuvěřitelným, které mu Bůh zjevil,
že bude přes stáří své a své manželky míti potomka, že v něm
budou požehnání všichni národové země, že z jeho potomků
narodí se Spasitel. A tato .víra přestala těžkou zkoušku,“ když po
té měl jediného potomka svého .Bohu obětovati. Víra Abraha
mova jest statečná, obdivu hodná, jest obrazem věřících všech
časů.

'

b) jak Bůh mluvil k Abrahamovi, tak mluvil později k jaku
bovi, Mojžíšovi, ku prorokům a lid uvěřil. Ano, mnozí za svou
víru v mučednictví krev a život obětovali. Bohužel však zůstali židé
jako národ při své víře, dále nepřišli“a očekávají stále ještě Spa
sitele, který již dávno přišel. Staří, židé ve své víře se posvětili
& noví židé zatvrdili se ve své nevěře.

5. Promluvil 'ještě Bůh? Tu přicházícírkev katolická-a praví:
Ano, ještě jednou Bůh promluvil. Dvakrát promluvil Bůh: jednou
skrze Mojžíše a proroky. 'Toto slovo boží židé přijali. Podruhé
promluvil skrze Syna svého, a toto slovo židé již nepřijali aproto
jsou roztroušeni mezivšechny národy země, nosí znamení trestu
na čele a ve svýchrukou listinu, na níž jejich zavržení nepopí
ratelně napsáno jest.
Já jsem však živým svědkem zjevení božích, to dokazuje můj
rodokmen, mé narození, můj život. "'
a) Můj rodokmen jsou knihy Starého Zákona. V těch jest Spa
sitel zeela „úplně předpověděn. Lid israelský zachoval tyto knihy,
já jsem je z rukou jejich přijala a vyklád'ám smysl jejich: Ježíš
Nazaretský jest očekávaný Messiáš židů. Všechny předpovědi se
v něm naplnily.
'
b) Narození mé jest druhým důkazem. Den mého narození
jest běžící rok. Před 1900 lety povstal Ježíš. přinesl nové učení,
nová přikázání ve jménu Otce svého nebeského. Shromáždil dva-.
náct rybářů, konal veliké zázraky, ale byl ukřižován.Třetíhb'dne
vstal z mrtvých, rozeslal apoštoly do celého světa a vstoupil pak

\.

\
na nebesa. Tito apoštolé dle jeho rozkazu založili mne, tuto vidi
telnou společnost mezi všemi národy. Když Bůh tuto budovu
nevybudoval, kdo ji pak'vybudovalř Peníze? Byli to chudí ry
báři. Věda? Byli to nevzdělaní muži. Meč? Sami- jako mučedníci
zemřelí. Půvab novosti a příjemnosti? Byla to novost pokání, sebe-,
záporu, čistoty, nezruš'telněho manželství mezi jedním mužem a
jednou ženou. Tento převrat a zušlechtění mravů je zázrak boží:
narození mé jest skutkem božím a obrácený svět pohanský mým
svědkem..
c) Posledním důkazem budiž můj život; ' Svědky jsou brány
pekelné, t. j. všichni nepřátelé moji-. Svědky jsou všechna zevnější

pronásledování, krvavá i nekrvgvá, pohanský Řím, islam, násilní
císařové, nevěřící_státy.'Svědkem jest všechna vnitřní zkáza: bludy
od počátku až na naše dny, schisma, zkáza mravů skoro 'až ku
nemravnosti.
'
Ano, Bů-hpromluvil,kdo by mohl ještě vůči 'takovému svědku
pochybovati. jest to událost dějinná. Církev zůstává uprostřed
kolísání mínění základem a sloupem pravdy. Církev je tisíciletý
svěží strom: některé větve se časem prohnily a odpadly, ale strom
roste a zelená se dále.

*

,

'

'

'

.
Když Bůh promluvil, 'musímeyěřiti: to jest logická nutnost.
Když Bůh promluvil, musíme věřiti: to jest mravní nutnost.
II. Mravní nutnost jest právě odůvodněna v zalíbení božím
Bez víry nelze se líbiti Bohu.

1. již každý jednotlivý akt víry je Bohu milý. To nám uka
zuje život Abrahamův; kolikráte uvěřil, vždy ho Bůh pochválil—a
dal mu své zaslíbení pro něho a potomky. Co Bůh však učinil
otci všech věřících, to činí »ivšem jeho duchovním synům; zvláštní
požehnání boží spočívá ve víře, jak z podstaty víry vyplývá.
Víra jest právě obětí rozumu. Nevěříme, protože chápeme,
nýbrž pro autoritu toho, který promluvil. Křesťanská víra obsa
huje tajemství. Nemůžeme je pochopiti, ale musíme je za pravdu
míti proto jen, že Bůh tak zjevil. Víra cpírá se 'o zázraky a mo
derní člověk má právě před nimi veliký strach. Víra konečně je
podrobena lidske autoritě vzhledem k výkladu a zachování pravd,
ovšem autoritě, která jest nadána pomocí boží, aby v těchto otáz
kách do bludu neupadla.
_
Víra žádá obět vůle, sebezápor. Kdyby se. daly některé oběti
vůle odstraniti, jako šesté a_deváté přikázání, zpověď a jiné, tu
by velká část nevěrců zvolala: Nyní nemáme obtíží věřiti.
Kdo však Bohu víru odpírá, uráží. ho těžce, nebot protiví se
Bohu, odpírá uznání jeho výpovědi. Jak si to Bůh může dáti lí
bití;Eři'fo
nev
i. ' si

nedá žádný otec, žádný učitel líbiti, aby mu děti,
žáci
.
„Bůh však, nekonečný, měl by si něco takového dáti líbitiř
2. Kdo však vede život dle víry, na toho pohlíží Bůh se
zvláštní zálibou a láskou; nebot taký. život plodí čisté mravy:
věrnost, svědomitost, pravou lásku k bližnímu, krátce -\pravý..cha—

,
rakter a_ svatost. Tímto zaslíbením božím -přichází však pravé
štěstí člověka v životě, smrti a v celé věčnosti.
Pravé,štěsti člověka sídlí v srdci; "vede-li se mu dobře, ne
zpyšní; vede-li se mu špatně, snáší, zkoušku s trpělivosti dle pří
kladu Abrahamova. Ano právě ve dnech/navštívení víry přibývá.
Co teprve při smřti? Nevěrec jen se před tímto okamžikem
třese nebo si zoufá. Věřící přijímá však smrt tak, jaká jest, jako
smíření za spáchanou vinu a jako smířeníza nezbytný přechod
ku pravému štěstí, ku pravému životu s Bohem, po kterém po
celý život usiloval. To jest mravní nutnost viry: »Kdo k Bohu
_přistupuje, musí věřiti, že (Bůh) jest a že těm, kdo ho hledaji,
odplatitelem jeste.
'
'
III. Jak 'tomu bylo s touto vírou v naší bolesti?
.
1. Ano, pravda, malý hlouček na výšinách" Kalvarie stojí
kolem kříže Kristova. Bojují „za pravdu a právo, podobají se vě
řícím zašlých dnů, volají: Jsme křesťané, věříme. Naše víra. jest
naším štěstím.' Pozdravme tyto zmužilé vyznavače, řadujme se
s nimi z jejich štěstí!
,
,
'
2. Ale v nížinách, jak to vypadalo tu před válkou. Co jsme
tu našli? Katollky, kteří se ve svých myšlenkách zmásti dali, kteří
naslouchali řečem bezbožnýcb a tiskopisy nepřátel denně čítali.
Katolíky, kteří kolísali a úzkostlivě se ptali: Ano, jest víra naše.
skutečně pravá? Katoliky, kteři obdivovali nepřáter pravdy, jejich
myšlenkám, názorům úctu vzdávali. Katolíky, kteří se za svou
víru styděli, kteří špatně víru svou vyznávali, kteří zřídka ještě
cestu do kostela,našli,. ke stolu Páně ani ve velikonoční době
nepřistupovali, kterým maso v-pátek právě tak chutnalo jako v jiný
den, kteří z kalendáře svěcení neděle a svátků vyškrtli a jen svá..
teční

zábavu

znali.

__

\

_

,

I přišla válka, pozdvihla napomínající hlas ke všem těmto
katolíkům v nížinách. Volala hlasem mohutným: Dnes, když slovo.
jeho uslyšíte, nezatvrzujte srdcí svých.
Mnozí nerozuměli tomuto volání, přeslechli je. Kolik vojínů
šlo do válký, aniž by se- byli s Bohem smířili, možná, že některý
v_tomto stavu také zemřel.
' '
Ale větší díl byl válkou probuzen, přemnozí- přijali svátostiň
nežli šli do pole,modlili se v příkopech růženec, zemřeli pro vlast,
získali si lepší věčnou vlast. Jiní teprve v poli nabyli víry, píšt
domů: Pošlete mi růženec; až přijdu domů, budu jin'ý'rn člověkem,.
budu své křesťanské povinnosti věrně plniti.
_A jak je tomu u těch, kteří doma zůstali? Jedna část- ještě
si vážnost doby neuvědomila, žijí dále jako dříve. Ano, i útoky
na sluhy víry byly v novinách. Ale u velké části víra opět obě
živla. Co budeme činiti my? První krok musí „býti, aby stará víra
opět v celé síle v srdci našem se probudila. Položíme dle vzoru
otce všech 'věřícícb nejhlubší základ k pravé důvěře v Boha tim,
že si utvoříme hluboce věřící srdce dle slov sv. Pavla': »Kdo
k Bohu' přistupuje, musí věřiti, že (Bůh jest) a těm, kteří ho ble
dají, *jest odplatitelemc.
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Třetí kázání jedná o druhé podmínce pravé důvěry: O . zá
konu Páně. První podmínkou jest“víra. Bez víry nemožno jest
Bohu se líbiti. Ale již příklad Abrahamův nás poučil, že to ne—
smí býti víra mrtvá, nýbrž víra, dle které byl Abraham ochoten
obětovati jediného syna. Nemůže tedy kdo hřešiti a míti živou
víru, nýbrž víra jest jen tehdy pravá, živá, když zachovává zákon
mravní. Vírou byl Abraham povolán, mravním zákonem byli jeho
potomci vychováni. Druhou podmínkou pravé důvěry v Boha je
plnění zákona. mravního. Proto platí i pro nás slova umírajícího
Mojžíše. (5. Moiž. 28, 40.)
!. Zákonodárství Starého a Nového Zákona.
Zákon mravní jest vlastně zapsán od Stvořitele do srdce kaž
dého člověka tak, že každé srdce bez vášně jej dobře poznati
může. Ale právem připomíná sv. Augustin: »Co nechtěl člověk
v srdci čísti, bylo napsáno na kamenné desky, zevně bylo jim
před očima postaveno, co ve svědomí měli vidětic.
l. Vypravuje z dějin biblických, jak Bůh dává desatero. Jest
to nejnádhernější zjevení boží, které Starý Zákon zná, bohaté na
znamení a zázraky, jichž smysl výslovně se vykládá a na něž se
později stále poukazuje. Na tom všem záleží vše, co podmiňuje
podstatu, vývoj a dějiny království božího. Hrozná znamení na
Sinaji'mají i nás _i všechny lidi naplniti posvátnou bázní a varo
vati se máme přestoupiti zákon Páně.
'
2. Kristus, zákonodárce Nového Zákona, dává také přikázání
na hoře, nikoli za blesku a hromu, nýbrž sedě uprostřed svých
učedníků. Počíná svůj zákon osmerým blahoslavenstvím, připo
míná, že nepřišel zrušit zákona a proroků, nýbrž naplnit. Uka
zuje to zvláště na pátém a šestém přikázání.
'
To jest veliký zákon 'mravní, který Bůh ve.S.tarém a Novém
Zákoně dal. Chceme-li míti zvláštní ochranu boží, musíme si dáti
záležeti na plnění jeho, nebot k víře musí přistoupiti dobré skutky,
jak je Bůh v'desateru nařídil.
'
II. Abychom je mohli zachovávati, musíme, vniknouti ve smysl
těchto přikázání, zároveň uvážíme, dle biblických dějin, jak Bůh
ochranu svou závislou činí na plnění svých přikázání.
1. Přikázání a) spojuje nás s Bohem a to tím, že porouči
věřiti, doufati, milovati, klaněti se mu. Proto jest toto přikázání
základem všech ostatních. Proto bdí Bůh za našich časů stakovou
horlivostí nad tímto přikázáním.
b) Jak přísně Bůh —trestápřestounení tohoto přikázání, uka
'zuje na příkladu zlatého telete a na Šalomounovi.
c) Au nás? Jaké odvrácení od Boha při tak mnohých! V Če
chách chtěli zosnovati r. 1915 na 500.000 odpadů. A mezi Němci
_seněco podobného připravovalo na r. 1917. Zdali tito svůdci také
nyní ve vřavě válečné budou se k pohanským bohům modliti či
zvolají: Pane, zhřešili jsme? Bůh jest horlící Bůha nedá se od
ubohých lidí s trůnu svrhnouti.
2. přikázání a) spojuje nás se jménem božím, abychom je
nebrali nadarmo v lehkomyslnosti, ve hněvu, ve klenl, v přísaze.
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Zvláště přísaha se za všech dob _za posvátnou pokládala. Uvádí
slova Páně: (Mat. 5. 33, 37.)
b) Když zrušili Židé úmluvu s Bohem, nazývali proroci lid

cizoložníky, bandou nevěrných. Jaký trest byl'na nedodržení pří
sahy? Trest smrti. (2. Chron. 36, 13.)
c) Tisíce vojínů dostojí v těchto dnech přísaze, kterou císaři
a říši složili, dostojí mu až k smrti v ohni děl. Kde jest taková
věrnost, tu je požehnání boží. Kdyby se měl případ Redelův roz
šiřiti, nemohl by stát dlouho trvati.
v '
3. přikázání: a) spojuje nás s Bohem svěcením dne sváteč
ního. Šest dní v témdni dal nám Bůhknašemu prospěchu, sedmý
den si vyhradil, jest'to den Páně.
“
b) Jak bděl ve Starém Zákoně nad tímto svým dnem! Po
trestal muže na poušti, který v sobotu dříví sbíral. Hlavní pří
činou babylonského "zajetí.byío znesvěcování soboty.
c) Jak se znesvěcoval den sváteční před válkou! Neměl při
jíti trest? Kolik tisíc mužů je vytrženo ze všedních prací ha delší
dobu! Jeden psal domů: »Až se vrátím, nebudu v neděli nikdy
při mši sv. scházeti, nebudu vten den pracovatic. Rozuměl řeči boží.
4. přikázání: a) chrání autoritu, jest to přikázání ,povinností
stavovských — dětí vůči rodičům, rodičů k dětem, poddaných
a vrchnosti. Bez tohoto přikázání nemůže žádná rodina, žádný
stát obstáti.
b) Proto také Bůh přestoupení tohoto zákona přísně trestal.
Kore, Dathan, Abiron, Absolon.
c) Také v naší době zmizela úcta před autoritou a pořád
kem. Jaké přestupování církevních a státních zákonů, že vysoko
postavený pán. hlasitě si stěžoval: »U nás nechce již nikdo po—
slouchatic. Přišla válka a rázem postavili se všichni národové
v plné poslušnosti pod prapor císaře, již to je počátek smíření a
lepších dnů svornosti v budoucnosti, jak doufáme.
5. přikázání: a) chrání život člověka na duši ina těle. Zabíti
smí světská vrchnost pro určité zločiny, vojín ve spravedlivé válce.
b) Ve Starém Zákoně trestal Bůh přísně přestoupcní tohoto
přikázání. Onan. Později záhubou národů. Recko, Řím.
Za naší doby tento“ hřích se'rozmo'hl. Ve Francii jest více
rakví než kolébek. Kardinál Mercier, biskupové němečtí a ra
kouští. Která matka přispívá více k vítězství? Nábožná matka,
která dva, tři a více synů do pole vysílá nebo bezbožná matka,
která vlastní vinou vedle dcery jediného Syna má, který jest—ještě
zbraně neschopný? Nyní přichází staré příkázání opět k platnosti.
Nemožno jest beztrestně základní zákony mravnosti podkopávati
a jich nedbati.
6. a 9. přikázání: a) chrání důstojnostčlověka a manželství._
Síla mladíka spočívá v čistotě a požehnání manželství ve věrnostl
Bohu slíbené. Čistota Bohumíra z Bouillonu.
bl Bůh trestal přestoupení tohoto zákona potopou, záhubou
Sodomy, Numeri c. 25.
'

c) Jak veliká byla lehkomyslnost před válkoul V umění a
literatuře, v manželství a mimo ně. Není-liž snad válka trestem
božím za to?

,.



7.__a10.7přikázání: a) chrání náš majetek, spravedlivě nabytý.
Bez spravedlnosti, která se tímto přikázáním přikazuje, nemůže
r_odina, obec, stát obstáti.
b) Z přestoupení tóhoto přikázání trestal Bůh přísně. ]o

sue 6, 20.
c) I'v tom ohledu. scházelo před válkou mnoho. Kolik pod
vodů ve veřejném, obchodním životě. Tak přišla válka, která
nouzí na všechny okolnosti všude tlačí.
_8. přikázání a) chrání čest a dobré jméno, pravdivost a věr

nost v 'obapolném obcování. Když lež, přetvářka, křivé, svědectví
serozmohou, je po obapolné důvěře, společenský život jest po
kažen.

"

c) Poslední veliký zločin židů bylo křivé svědectví proti Kristu
před Pilátem. To bylo příčinou, že je Bůh zavrhl. _
c) Vojska naše' snad by byla _nazačátku lepších pokroků
docílila, kdyby nebylo bývalo tolik zrady.
.
Co vyplývá z toho všeho? Chceme-li zvítěziti, zachovávejme
svědomitě přikázání. Slibme to Bohu. Všechna tato přikázání
jsou základem lidské.-společnosti a zárukou požehnání božího.
Pak můžeme se s důvěrou modliti. Předslov: 5. Mojž. 28, 40.
Čtvrté kázání: Smírná oběť. '(Íšechna přikázání židům daná
byla těžká. Snadno je člověk přestoupí. Ale za přestoupení třeba
dosti učiniti., Boha smířiti je .tedy přirozenou povinností, kterou
každý rozumný člověk nahlédne, nesmí se tedy vynechávati ani
v životě jednotlivce, ani celých obcí a národů, Protože lidská
přirozenost tuto potřebu pociťovala, nalézáme smírné oběti u všech
národů. Tím více ve zjevení božím. Uvažujme o ní dle zjevení.
Bůh jest utažený, má právo tedy ustanoviti podmínky, za kterých
chce člověku hříchy jeho odpustiti. _
_
_ I. Jak zákon, tak i smíření, bylo ve Starém Zákoně mnohem
tvrdší. Dle" velikosti hříchu bylo 'i smíření rozličné. Nyní 'dosti
obšírně mluví o oběti starého zákona. Ty byly předobrazem pro
vlastní. smírnou oběť celého světa.

II. Tato smírná oběť jest Ježíš Kristus sám.
1. Obět na kříži.
2. Tato oběť se obnovuje. ve mši sv.
(pekne,)
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ČÁST PASTORAČNÍ.
Dějiny přechovávání nejsvětější Svátosti.
Dle původních pramenů podává Dr. Josef Suchý, spirituál v Přestavlkách.

Středem veškeré katolické bohoslužby jest nejsvětější oběť

novozákonní.
.
Sv. František. Sálesský 1) praví:

»Mše sv. jest skutečně“ mezi
všemi pobožnostmi tím,.čím je slunce mezi hvězdami; jest oprav
dově duší života'zbožného, středem. víry křestanské, z něhož všecka
tajemství jako záře vycházejí a v němž se opět soustřeďují. To je
to nevyslovitelné tajemství svrchované lásky boží, kterýmž se nám
Kristus Ježíš skutečně podává a nám svých milostí hojně a štědře
uděluje,<
K slovům světcovým poznamenává Kochem 3): »ó, jak krásná
slova! o, jak vznešené chvályl Mnoho-li času bylo by potřebí,
. kdyby je kdo v plném dosahu měl'vyložitilc
_Vysvítá pak vznešenost mše svaté především z toho, že jest
podstatně touž obětí, kterou Kristus Pán na kříži dokonal,že v ní
uložen jest veškerý poklad milostí, kterých nám božský Spasitel
na kříži vyd'obyl, že oběť novozákonní je nevyčerpatelnou stud—
nicí milostí a bohatým pramenem, jenž zavlažuje poušť tohoto
života a vykouzluje v ní rozkošné oasy života nadpřirozeného. _
Tělo bez duše jest mrtvolou, čím pak jest chrám bez oltáře,
čím jest oltář bez nejsvětější svátosti ?.
.
Písmo sv. praví o zemi, dříve nežli na ní všemohoucí ruka.

Páně vykouzlila tolik krás: »Země byla pustá a prázdná. 3)
Jaká pustota a prázdnota, jak trudno a bolno by bylo srdci mému
státi u prázdných jeslí novozákonníchlc “
dá nll). Sv. Františka
Sálesského Bohumila II. lm., hl. 14.
Jan
Dešolda,
III._'
'
.
, _
_- '
2) Řehák. Ctih.. kněze Martina 'z Kochemu, Výklad nejsvětější oběti
mše sv., V. vydání z r. 1899. Str. 33.
'
vy

3) I. Mojžíš. 19.

Takový význam má ch'éb života jak pro věřící,tak pro kněze.
A“je-li samozřejmým požadavek, aby každý vlastenec znal dějiny
své vlasti, pak tím více má kněz znáti dějiny posvátné hostiny,
o níž žalmista tak krásně dl: »Strojíš mně stůl před nepřáteli
mými'ol)
Doby nejstarší.
„Monstrancí drahocenných,v nichž nyní Nejsvětější se věřícím
vystavuje k uctívání, hledali bychom. marně v prvních dobách
křesťanství.
' Skvostnějšímia umělečtějšími nade všechny naše nynější byli
tehdy křesťané sami, kteří přijímajíce každodenně, byli takto ži
vými schránkami božského Spasitele.
_ ,
Binterimř) mluvě o nejsvětější Svátosti, praví—ž»Od prvního
až do třetího století nebyla posvátná hostina nikterak v chrámech
přechovávána. :
Všimněme si, kterými důvody byl veden k tomu závěru a
zdali tak všeobecně dá se náhledjeho zastávati. ' _
Jest ovšem pravda, že první věřícípotají jenom mohli boho
službu vykonávati a jestli měli také někdy veřejné chrámy, 'pak
vyžadovala úcta k tajemstvím božím, aby Tělo Páně nebylo vy
dáno nebezpečí zneuctění.
Aby však věříanebyli oloupeni o chléb života, zvláště když
pronásledování zuřila a nebylo možno službám božím obcovati,
dovolila církev věřícím
l. Nejsvětější „domů nositi;
2. doma přechovávati;
_
3. nemocným pak dovoleno bylo" posilu na cestu do věčnosti
posílati bud po jáhnech, neb i nižších klericlch, ano i po laicích.
Nejstarší svědek této _církevní prakse je sv. Justin ') (1- 166),
mučedník, jenž v apologií, svědčící Antoniovi Piovi (138—161)
praví: )]akmile představený dokonal díkučinění (konsekrace my—
sticky nazvaná dikučiněním) a veškeren lid radostně účast projevil
(Amen), rozdělují jáhnové každému přítomnému chléb, víno a vodu
a donášejí nepřítomným, aby dostalo se jim toho, skrze něhož
bylo d'ěkovánOyn

Zřejmě tu ovšem
nejsvětější Svátost, ale
Kdyby byl justin
na věřící tak mnohá
1) Žalm

225.

není řečeno, že věřící doma přechovávali
dá se to dobře vysvětliti.
tuto okolnost pohanům ,prozradil, byl_by
pronásledování uvalil a jejich domácnosti

,

_

2) Binterim, Die vorzůglichsten Denkwůrdigkeiten der christkatolischen
Kirche,

287, Mainz 1827.

_

_

3) »Postquam vero is,“ qui praeest, preces absolvit et populus omnis
acclamavit, qui apud nos dicuntur diaconi panem et vinum et aquam, m
quibus gratiae actae sunt, unicuique praesentium participanda distribuunt et
ad ahsentes perferuntc. Migne. patr. gr. sv. .6. S. justini Apol. I. c.=65.
Str. 427.

'
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ohrozil. jasně se praví, že Nejsvětější nepřítomným nemocným
byla nošena, jimž bylo n_embžnoobcovati oběti novozákonní.
Zřetelně mluví o přechovávání nejsvětější Svátosti .Tertulián 1)
(zemřel kol-r. 240): »Nebude pro tebe slavnějším, když staneš
u oltáře, Tělo Páně obdržíš a uschovášřc
Slovo »uschovášc neznamená jiného, než že věřící přijavše
z rukou jáhnových nejsvětější 'T 0 Páně, doma je přechovávali.
Totéž 'vysvítá ještě z jiných míst, jež uvádí týž apologeta a
ohnivý řečník.

'

*

Sv. Cyprián 2) (zemřel 258), pojednávaje o' pohanských hrách,
kárá křesťana, jenž nesl Tělo Páně mezi spustlými .ženštirami
v divadle a dodávaje, »jak jest obyčejemq, potvrzuje naše mínění.
Na- jiném 3) místě pak zaznamenává, že žena 'hřícherri po
skvrněná, pohlednuvši do krabice. v níž Tělo Páně bylo uscho
váno, šlehajícim z ní ohněm byla zastrašena.
\ Svědkem pro církev řeckou jest sv. Basilius 4) (zemř. r.' 379),
jenž výslovně učí, že v Alexandrii a Egyptě každý laik večeři
Páně přechovává a přijímá, sám sobě podávaje.
'
Rozdíl mezi církví latinskou a řeckou byl, že Řekové užívali
při podávání sv. přijímání jáhnů, Latiníci i nižších kleriků. Do
kladem toho jsou verše, papeži Damasovi 5) připisované, jež svědčí,
že Tharsicius akolyta nesl Tělo Páně.
,

fjsíou však i případy, ž'e laik nemocnému
nejsvětější Svátost
dones.
'
Eusebius “) (zemřel r. 350) vypravuje v dějinách, že Diony
_si'us, biskup alexandrinský, byv nemocí stižen, poslal kajícímu
Serapionovi po hochu Tělo Páně s rozkazem, aby nemocnému podal.
Z toho_vyplývá,že první věřícínosili nebeskou'hostinu domů,
že doma, kajícníky' vyjímaje, je přechovávali, žei laici sami ovšem
1) >Nonne solemnior erit statua tua, si et ad _aramDei steteris? Ac
„cepto\corpore Domine et reservato, utrumque salvum est, et participatio
sacrifici et executio ofiiciic. Migne, patr. lat. sv. 1. Tertulliani liber de ora—
tione. Str.„1287.
2) rQui testinans ad'spectaculum dimissus e Dominica et adhuc ge
rens se'cum,ut assolet, Eucharistiam inter corpora obscena meretricum Christi
sanctum corpus infidelisiate circumtulit, plus damnationis meritus de itinere,
quam de tpectaculi voluptatec. Migne, patr. lat. sv. 4.' S. Cypriani liber de
spectaculis. Str. 814.
3) »Et cum quaedam arcam suam, 'in qua Domini sanctum fuit, ma—

nibus indignis tentasset aperire, igne inde surgente deterrita 'cst, ne auderet
attingerec. Migne, patr. lat. sv. 4. Cypriani liber de Lapsis. Str. 501.
.
.4) Alexandriae autem et in Aegypto unusquiSQue etiam de plebe ut
plurimum habet domi. communionem et .quando vult, per se ipse t'it illius
particepsc. Migne,'patr. gr. sv. 32. S. Basilii Ep. 93. Str. 486.
5)
»Tharsicium sanctum Christi sacramenta erentem
cum malesana manus peteret vulgare pro anis
ipse animam potius voluit' dimittere caesus
prodere quam canibus rabidis coeléstia membrac.
Migne. patr. lat. sv. 13. S. Domasi Papae carmen 18. Str. 392.
.
6) »Puer ad presbyterum concurrit. -Iam nox erat: presbyter autem

aegrotabat .

Exiguam Eucharistiae partem puero tradidit, iubens, ut in

aqua intinctam, seni in os instillaretc.
'Hist.-Eccl. lib. VII. c. 44. Str. 651.

Migne, patr. gr. sv 20. Eus. Caes.
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ve'vy'minečných případech podávali, ba také i ženy mohly svaté
přijímání udíleti, jak dosvědčuje Tertulían 1) (zemřel roku' 240)
v listu, v němž dává poučení o tom jistě ženě.
Pozastavi'ti se jest, že Dionysius volán byv k nemocnému, ne
jde do kostela pro Tělo Páně. nýbrž doma je má uschována.
Zdálo by se, že Binterim'n) má pravdu, praví-li: ,:Od prvého
až do třetího století nebyla posvátná hostina nikterak v chrámech
přechovávánac.
"'
\
_
Někteří uvádějí proti Binterimovi výrok Tertuliánův 3): »Dům

holubice naší jest jednoduchý, vždy na místechvýše postavených
a otevřených; světlu přístupných, miluje obraz Ducha sv. a_obraz
Kristův — východ.: *) Mají totiž za to, že slovem holubice mysli
Tertulián nádobu, v níž přechovávána byla nejsvětější Svátost.
Vždyť v celém starověku byla holubice obvyklým symbolem
Ducha sv., jenž nad Jordánem v podobě té se ukázal.
Než zdá se„ že výrok „Tertuliánův nemohl by býti uváděn na_
vyvrácení mínění Binterimova, uvážíme-li jsouvislost. _Proto Kraus .5)
usuzuje opatrněji, když praví, že TertuBán líčí, kterak had, symbol
Valentiniánů, se skrývá, svou celou moudrost kuje v temnotách
a _vůbec je to živočich, jenž světla se štítí. Na to uvádí protiklad.
Dům. holubice naší jest jednoduchý, vždy na místech výše p'osta
vených- a otevřených, světlu přístupných, miluje obraz Ducha sv.
a obraz Kristův — východ.
Z protiv mezi hadem a holubicí, jež byla symbolem velmi
oblíbeným u prvních křesťanů, (»nostrac columba), jakož i z po
známky, že _holubice poukazuje na Krista (demonstrare), had pak
že Krista pokouší, vyplývá, že Tertulián chtěl vytknouti vlastnosti
qbou symbolů, hada i holubice, jež jsouvpřiro'zenosti obou skryty.
Učelu pak ironie dosahuje lépe tímto vysvětlením, nežli kdyby
gnostickým Valentiniánům poukazoval na schránku nejsvětější Svá- '
tosti — holubicí.
Než kdyby i holubice Tertuliánova nebyla schránkou nejsvě
tější Svátosti — Kraus sám nepronáší úsudek zcela jistý — pak
dlužno-uvážiti, že pronásledováni, na něž Binterim tvrzení své
zvláště zakládá, bývala přerušena, a to někdyina dobu poměrně
dlouhou, v níž basiliky byly veřejně stavěny a drahocenuými ná—
dobami vyzdobovány.
Není tu na snadě, že nejsvětější Svá_tost v basilikách byla
přechovávána, aby palác královský parními) óxognezůstal bez krále?
1) >Non sciet maritus, quid secreto ante omnem cibum gustes; et si
sciverit panem, non illum credit esse, qui diciturC. Migne, patr. lat. sv. I;
Tettulliani liber II.: ad uxorem hl. V. Str. 1408.

2) Binterim

op. cit. 11. 2, 87.

,

'

5) Fr Laib, dr. Schwarz: »Studien iiber die Geschie des chr. Altersc.

Vereinsausgabe, Stuttgart 1857.
_
'
.
4) »Nostrae columbae etiam domus simplex, wineditis semper et apertis,
et, ad lucem. Amat figura Spiritus Sancti orientem, Christi figuramc. Migue,
patr. lat. sv. II. 'l'ertulliani liber adv. Valentinianos c. 111.str. 580.
5) Kraus, Realencyklopádie der chr. Altertůmer II. p. 821. Freiburg
im Breisgau, 1882.
'

_60_
jako archa starozákonní přenesena byla na Sion, tak archa
novozákonní byla pravděpodobně již před IV. století v chrámech
přechovávána.
Kraus 1) proto, uváživ mínění Binterimovo, končí: »Binterim
II. 2,134 píše, že v prvých třech stoletích jen v bytu duchovního
byla nejsvětější Svátost přechovávána. Naproti tomu souhlasil bych
spíše _s míněním Probstóvým, dle něhož již před IV. stol. v pa—
stoforiích chrámových byly posvěcené hostie přechovávány. Pře
chování Nejsvětějšího dalo pak podnět k zhotovování ciborií a
kalichů pro nemocné.

Kterak nošena nejsvětější Svátost : chrámu do příbytku?
Nelze v této příčině zjednati úplně světlo, jednak proto, že
spisovatelé staří málo o předmětu-tom píší, jednak proto, že po
svátné nádoby 'nebyly přístupny zrakům pohanů, jakož i kate-.

chumenů.

.

Vysvítá to z dějin sv. Jana Zlatoústého 2) (zemř. r. 407), jenž
popisuje hanebnosti vojínů, které den před jeho vypuzením spáchali,
výslovně jako něco neobyčejného podotýká, že viděli posvátné
nádoby. jestliže tedy ve čtvrtém století posvátné nádoby měly
tajnými zůstati nezasvěceným, pak. nebudeme se diviti, proč o ná
dobách těch postrádáme zpráv. Lze podati jen pravděpodobně do.
mněnky, jež neodporují zprávám, které se nám dochovaly.
Sv. Cyprián 3) (zemřel r. 258) vypravuje o křesťana, jenž nej
prvé pohanským obřadům obcoval a pak křesťanským tajemstvím,
že vzal nejsvětější Svátost domů a otevřev ruce, viděl, že nese
popel. Z toho vysvítá, že nesl posvátnou hostinu v rukou.
Případ Tharsiciův svědčí naproti tomu, že měl svátostného
Spasitele lépe uschováného.
Ve čtvrtém století bylo zvykem nositi andělský chléb na
krku v plátěném šátku, pořízeném zvláště k tomu účelu. _
Tak pověsili na krk šáteksNejsvětějším bratru sv. Ambrože,

jak světec se zmiňuje v pohřební řeči.
Šátek ten nazývá sv. Ambrož 4*)(zemřel r. 397) orarium (os),
1) Kraus op. cit. II. 221 Kr ' '
' '“
?) »Nam et locum, in quo sancta condita servabantur, ingressi- sunt
milites,.quorum aliquos scimus nullis initiatos r_nysteriiset viderunt omnia,
quae intus erant. Quin et sanctissimus Christi sanguis, sicut i_ntali tumultu
contingit, in praedictorum militum vestes effusus este. Migne, patr. gr. sv.
52. 'S. Ioannis Chrisostomi epistole Innocentio, ep. Romae, p. 535.
5) »Et quidem alius, quia et ipse maculatus sacrificio a sacerdote _cele
brato partem cum ceteris ausus est latenter accipere, sanctum Domini e_dere
et contrectare non potuit,_cinerem ferre se aperns manibus invemtc. Mlgne,
patr. lat. sv. 4. S. Cyprianus, De lapsis. Str. 501.
4) »in orario praesidium expedusnMigne, patr. lat. sv. 16. S. Ambrosii,
De excessu fratris sui Satyri lib. I. Str. 1362.
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sv. Maximusl) |inteamen, kardinál Bonaa) a jiní dominicale, řím
ský Ordo 11.3)fanon candidus _(pannus).
Utohoto šátku (.oraria) hledati je původ zvyku dávati v po
zdějších dobách při sv. přijímání bílý šátek před ústa. _
Binterimé) píše, že viděl tento zvykv Nizozemícb, což ostatně
i v našich kostelích tu a tam lze spatřitil
V dobách pozdějších_stalo se zvykem nositi před knězem
podávajícím bílé plátno. větších rozměrů. _Plátna toho bylo po—
užíváno u všech přijímajících
'
Nosíce tedy domů posilu na. cestu do věčnosti,-uschovávali
je asi v těchto šátcích, kterýžto zvyk udržel se až do VII. stól.
Vysvítá to ze život0pisu sv. Biríniaf) biskupa v*Dorcester,
jenž plátěný šátek na krku s Nejsvětějším nosil a při oběti nej
SVětější kladl na oltář.

'

Než jsou doklady, jež svědčí io jiném způsobu, kterak věřící
svátostného Ježíše domů nosili.
Sv. Jeroným 6) \(zemř. r. 420) píše totiž o sv. Exsuperiovi,
biskupuvToulous (ve IV. stol.), že prodal posvátné nádoby, aby
mohl chudé podporóvati a dodává: »Nic se nedá srovnati s_bo
hatstvím toho, jenž Tělo Páně ve vrbovém košíčku nese a Krev
\nejsvětější ve skleněném kalichuc.
Zajisté, ž vrbového košíčku užil za schránku nejsvětější Svá

,„tosti
byl veden
totiž
za
tutéž prot'yží
cen neb ještě
lacinějipříkladem
dřevěnoupředchůdců.
neb hliněnou Mohl
nádóbu
zjed
nati, což by byl i učinil, kdyby nebyl býval veden příkladem
předchůdců. E'ucharistické košíčky byly pleteny z vrbového proutí,
proto slují řecky 'gmíďtov aneb byly zhotovovány z olivové kůry.
Oliové kůry bylo pravděpodobně častěji užíváno; mělt ko
šíček zhotovený .tz olšové kůry měně otvorů, kůra lépe přiléhá
než proutí, bylo tedy lépe postaráno, by nenastalo zneuctění od
lomením a odpadnutím některé částice.
1) »Similiter et mulieres nitid'a exhibeant linteamina, ubi corpus Christi
accipiant, pura mente et munda conscientiac. Caesarii BarOnii, Annales ec
clesiastici

t. 1. a. 57 11. 150.



2; »Nam viri nuda manu, mulieres subiecto linteolo, quod dominicale
dicebatur, illam accipieb'antc. Bona., Rerum liturgicarum, libri duo, liber II.
c. 17, n. 3. Str. 697. Coloniae Agrippinae apud Hermanum Demen 1683.
3) »Populus dat oblationes suas, id est, panem et vinum, et offerunt
cum fanonibus candidis. Subdiaconi . . . praeparant sindones mnndas, in
quibus _recipiant corpus Dominic. Migne, patr. lat. sv. 78. Ordo Il. Appendix
ad 5. Gregorii M. liturgica opera. Sír. 973 n. 9, 11.
*) Binterim, op. cit. II. 2, 101.

.

l5)»Dederat enim ei Honorius Papa pallam, super quam corpus Christi
consecrabat et in qua corpus Dominicum involutum et ad collum suspensum
semper secum ferebat, atque inter Sacrands sacrosancta mysteria super
sanctum altare'ponere consnevitc. " De probatis sanctorum vitls, Laurentius
Surius, Vita S. Birinii 3. XXI. Str. 121. Colonial: Agrippinae,Sumptibus Joan
.

nis Krebs et Hermannii Mylii 1618.
*
“) »Nil illo ditius, qui corpus Domini (al. Christi) canistro vimineo San

guinem'
tr. 1085.portat in vitro..

M_igne,patr. lat. sv.. 22. S. Hicronyni

Ep. 126.
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Uvnitř 'byly košíčky potaženy drahocennými látkami, hed
vábím, stříbrným neb zlatým plechemř)
Sv. Cyprian nazývá schránku, vníž Nejsvětější bylo zchrámu
domů nošeno, »arca<.' Vypravuje totiž o padlé ženě, kterak jí
bylo zabráněno požíti' Tělo Páně (Sanctum Domini). Otevřevši
schránku (area), v níž měla nejsvětější Svátost uscho'vánu, spatřila,
an oheň vyšlehuje.
Nespočívalo však nejsvětější Tělo Páně bez obalu v košíčku
neb krabici, nýbrž 'bylo zahaleno jako novorozený Spasitelv jem
ném plátně, jemuž přikládány tytéž názvy, jako onomu, v němž
nosili na krku Tělo Páně.
'
' Ovšem pozastavujeme se, jak chudičkébyly schránky, vnichž
přechovávali první věřící chléb života. Než uvážíme-li, z kterých
látek byly zhotovovány posvátné nádoby, jichž bylo při nejsvětější
oběti užíváno, nebudeme se di'viti, že'ku' přenášení svátostného
Spasitele byly voleny schránky, zhotovené z látek tak obyčejných.
Vždyť i kalichy, v nichž nejsvětější Krev Páně při novozákonní
oběti byla“přechovávána, jakož i pokrývky kalichů—naše patény
byly dřevěné, často z hlíny a rudy.
Ano ještě v pozdním středověku, ovšem výminečuě, shledá
váme se s dřevěnými kalichy.—Krásná jsou v té příčině slova apo—

štola Němců sv. Bonifáceř) která cituje sněm v Triburu nad Rý
nem r. 895. »Kdysi zlatí kněží užívali dřevěných kálichů, nyní
naproti tomu užívají dřevění kněží kalichů zlatýchc.
.(Pokrač.)

Literární oznamovatels'i)
A) Hamiletz'cká literatura. 1. Látku z Písma sv. Starého zákona čer
pa'í zajímavým způsobem kazatelské ráce německé Heimesovy, Bitherovy
& cchmannovy, jejichž názvy jsou: a? Heimes: Alttestamentliche Homilieu. '
(V Paderbornu u Schóningha, 1916. cena Mk 1'40.) &) Bitter: Biblische
Bilder fůr die christliche Jugend. (Důlmen u Laumanna. 1916, váz. 3 Mk.)
:) Rechmann: So spricht der Herr der Heerscharen. (V Paderbornu u Scho
ningha, 1916, za 1 Mk.) — 2. Missiím věnuje pozornost Huo'nde'r Ant. S. L
ve známém již díle >Die Mission auf der Kanzel und im Vereinc, jež vyšlo
u Herdera 1914. — 3. Upřímná slova k studující mládeži obsahuje knížka:
Naaba Ingberta P., 0. M. Cap.: Der Gymnasiast; Freundesworte an unsere
Studenten. (V M.-Gladbachu, 1915, cena Mk 1'60.) — 4. Z časopisů tento
1) Krausr op. cit. II. 676. Pyxis,

2) Vasa, in quibus sacrosancta coníiciuntur mysteria. calices sunt et
patenae. De quibus Bonifacius \martyr et episcopus interrogatus, si liceret
in vasčulis ligneis sacramenta coníicere, respondit: Quondam sacerdot'es
aurei ligneis calicibus uteban'tur. nunc e contra lignei sacerdotes aureis utun
tur calicibusc. Sacrorum censiliorum nova et“amplissima collectio. Ioannes
Dominicus Mansi, 'Venetiis 1773. Apud Antonium Zatta sv. 18. Str. 142.
*) Zavádímena přání odběratelů; budeme- zde upozorňovati na- sou—.
časnou literaturu domácí i cizí z oboru' homiletiky a praktické bohovědy.
Sestavuje redakce za součinnosti dra. ihák'a.

__63_
kráte upozorňujeme jen na důležitý článek dra. Ernsta: >Predigt und Dog—
matikc, uveřejněný v prakt. Monatsschrift, 1916, str. 55—67, k němuž se
ještě vrátíme v některém příštím čísle.
Partorální literatúra. 1. Celá řada praci i článků v časopisech
jest věnována dobé válečné, zejména též postavení Svaté-Stolice'k vá-lčícím
státům a postavení kleru ve válce. Z četných př-pominárne zde tyto práce:
a) Rademacher: Militarismus und reli ibses Leben i' Weltkrieg. (Druhé
vydání v M.-Gladbachu, cena Mk 1'90.) unkmann: No einmal: Krieg und
christliche Ethik. (V Reformation. 1916,str. 374-380u b) Hoeber: Der Papst
und die rómische Frage. (V Kolíně u Bachema, cena Mk 1'20.) Ehrle: Be
nedikt XV. im Weltkrieg. seine Friedensarbeit und Liebestátigkeit. (V Stim
men der Zeit, 1916, str.“ SOI—326.1 Hipp: Die gesteigerte politiSche Bedeu
tung des Papstums. (V Hist. pol. Blátter, 1916.) Claar: ltalien. der pápstliche
Stuhl und die Lósung der rómischen Frage. (Zeitschrift fůr-Politik, 1916,
'str. 321—370.).Torras y Bages (1' 8.12. 1916): »El internacionalismo papae-;
Spisek tento španělského biskupa pochválil sv. Otec Benedikt XV. zvláštním
listem z 25. listopapu 1915. (Srovn. A. A.- S. 1915, str. 56.) :) Hofmann: Ist
die Militáifreiheit der kath. Geistlichen auch heute noch rechtlich begrůndet
und zeitgemassř (V Zeitschrift f. katholische Theologie, 1916, str. 441—484.).
Hofmann: Die Militárfreiheit _der kath. Geistlichkeit. (V theol. prakt. Qnartal
schrift, 1916, str. 244—259) d) Retzbach: Der Boykott.'Eine sozial-ethische
Untersuchung. (U Herdera ve Freiburkn, 1916, cena 2 Mk.) — 2. O půso
bení kněze ve spolku pojednává Wecker: Díe Vort'eile und Gefahren des
modernen Vereinslebens fůr den Priester 'und die Seelsorge. '_(VPastor
bonus, 1916, str. 341—353 a 385—395). 0 spolku matek pak Frischeisen:
Der christliche Můtter-Verein. (V theol. prakt. Monatschrift 1916, str 623 a n.)
— 3. Reiner. Pdanzen und Blumen in der kathol. Liturgie, als Sakramen
tale. (V Natur u. Kultur, 1916, str. 511—513.) Slapper: Zur Geschichte des
Fronleichnams— u. Dreiíaltigkeitsfestes. (V Katholik, 1916, str. 321—330.;*)-_
— 4. Iann Adelhelm 0. M. Cap.: Die katholischen Missionon in Indien,
China und ]apan. Ihre Organisation und das portugiesische Patronat vom
10
. in XVIII. ]ahrhundert.
'
XViuziš

'
(V. Paderbornu u Schóningha, 1915,
cena

Některá rozhodnuti apoštolské Stolice.
1. Při měl sv. v den Dušlčsk.

_

Konstituci papeže Benedikta XV. )lncruentumc jest dovoleno všem
kněžím v den Dušiček sloužiti tři mše sv. Toto privilegium neplatí pro
kněze východních obřadů, a také se nedoporučuje rozšiřiti jeho platnost na
Východ.. Tak rozhodla S. C. de Pro aganda Fide pro Negotiis Ritus Orien
talis. (Viz ActaApost. Sedis' vol.“ Ill. pag. 104—106.: Příčiny tohoto roz
hodnutí jest hledati asi v tom, že mše sv. podle výchndnich obřadů přiliš
dlouho trvá, a že jest značná různost východních církvi při slavení památky
věrných zemřelých.

-

Dr. Čihák.

2. Taneční zábavy pro dobré—účely.

V minulém století ujal se ve Spojených Státech“ severoamerických
zvyk_pořádati-večerní taneční zábavy, spojené s hodováním a jiným občer
stvením, které se zpravidla protáhly dlouho do \noci. .Učelem bylo, aby se
katolíci vzájemně poznali a v upřímné lásce sblížili, jakož i opatření nutné
částky peněz na to neb ono_dobročinné d-ílo. Pořadatelé a předsedové
těchto schůzek byli obyčejně předsedové dobročinných podniků, často fa
ráři. Avšak biskupové, —-ktetí sice uznávali šlechetný úmysl pořadatelů ta—
kových zábav, „avšak pozorovali i nevýhody a nebezpečenstvi této zakoře
")—Ca90pisy zde uváděné jsou _v Praze, mnohé vyložené k četbě
v Křesťanské Akademii na Ferdinandově třídě.
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něné praxe, — musili jich zakázati a učinili tak na 3., sněmu v Baltimore,
kdež v kanonu 290. čteme: »Mandamus ut sacerdotes illum abusum quo
convivia parantur cum choreis ad opera pia promovenda, omníno tollendum
curent.: —-Avšak tímto nařízením nebyl zlozvyk odstraněn trvale,“ a později
pronikl i do Kanady. To dalo podnět posvátné konsistoriální kongregaci
v Římě, že vydala rozhodnutí, 'ímž »všem světským i řádovým kněžím, jakož
ivšem jiným klerikům se za azuje zmíněné taneční zábavy doporoučeti
(promoyere et fovere), i když jsou pro podporu šlechetných podniků nebo
vůbec pro nějaký dobrý účel; mimo to zakazuje se všem klerikům účast na
takových plesích, jestlize snad se pořádají laiky.<
Sv. Otec jako" prefekt této kongregace nařídil uveřejnění a svědomité
zachovávání tohoto dekretu, daného od zmíněné kongregace 31. března 1916.
(Acta Apostolicae Sedis, vol. VIII. pag. 147—148.)
_“lestznámo, že podobné taneční zábavy pro dobrý účel bývaji pořá
dáňyi iinde. Zmíněný dekret zajisté jest směrodatný i pro tyto kraje mimo
americlré, vždyť spočívána právu přirozeném i všeobecném církevním (Tri
dentinum sess. XXIV. cp. 12. de ref.). Ovšem týká se pouze kleriků a ne
laiků; tedy klerikové nemohou se účastniti pořádání takových dobročinných
tanečních zábav. avšak nelze ničeho proti tomu namítati, pořád jí-li je
servatis _servandis laikové.
Dr. íhdk.

Homiletický ukazatelř)
Neděle prvni adventní.
1. Různé účinky rorátů. — (Kazatelna XIII., 8—10.)
2. O poimljitelném a nepomíjitelném. — (Kazatelna 1., 1—7_)
Neděle druhá adventní.
1. Připravujmež cestu Páně. —' (Posvátná kazatelna X., 33—35.)
2-. Proč Bůh své věrné zkouší,'zlým však dopřává štěstí? — (_Kazatel
XIII., 667—671.)

Neděle třetí adventní.
1. Homilie. — (Kazatel XIII., 671—675.)_
2. Jak se připraviti na svátky vánoční. — (Kazatelna I., 30—32.)_
Neděle čtvrtá adventní.
1. Výklad ranni. —' (Posvátná kazatelna X., 47—51.)
_
"
2. Ciňte pokání. — (Zavoralovy Řeči nedělní a sváteční I.. 418—422.)
Pro neděle adventní všechny.

.

,

1. Výklad adventních epištol a evangelií od biskupa rottenburského
Kepplora.

'

-

.

2. Cyklus o osobách, kterými Bůh připravoval lidstvo na Vykupltele.
- (Šulcův Výbor kázání r. 1899.)
Nepeskvrněně Početí Panny Marie.

'

1.Maria své věrné ctitele všechny bezpečně do nebe přivede. —
(Ehrenbergrova kázání; část 1, 6—9.)

_

.

2. Důvody neposkvrněného Početí Panny Marie. — (Posvátná kaza
telna, X. 35—38)
.
„Pravdou ke ctností“ je sbírka kázání Ant. Kašky, vydaná v Král. Hradci
'r. 1915 a dává důkaz, že vznikla ze skutečného řečnění lidového_ a
lze—jijako praktickou doporučiti. Práce jeho vyšly též v »Rádqc,
kdež se s ním zase shledáme co nejdříve.
' l") Zde uvádíme malou ukázku přehledu kázání podle—nedělí, jaký si
může každý snadno zhotoviti ze své homiletické knihovny, a zároveň hodláme
v této rubrice; upozorňovati ,na starší našedobrá kázání.

LISTY HOMILETICKÉ,
Hod boží vánoční.
Nejmilejší ukážala se milost Spasitele
našeho všechněm lidem, vyučujíc nás.
V

Sv. Pavel, 1: Tit. 2, ll.“

Jak mám začíti radostné poselství, které dobře pochopené
naplnilo nebe radostí a svět boží milostí ? Kterak mám _pověděti
lásku-boží a změřiti její hloubku, když ani oblohy boží nevidíme
konce.'Přece však každý, kdo chce býti milostí" boží osvícen,
musí znáti, co jest tajemstvím dnešního štědrého dn'e, co nám za
poselství hlásá: noc jasná, andělský zpěv, jesle betlémské. Co jest
příčina, že od- této noci čítáme léta dějin, a každým rokem ve
likým svátkem slavíme Narození Páně? Odpověddává nám marty_
rologium, které se zpívá před jitřní mší svatou a které dí_: Ježíš
Kristus, věčný _Bůh a věčného Otce Syn, chtěje svět svým nej
světějším příchodem posvětiti, počalž Ducha sv. po devíti _mě- .“
sících od svého Početí, „narodil se v Betlémě Judském- městě,
z Marie Panny a člověkem učiněn jest, A tak jest den narození
Pána našeho, Ježíše Krista podle těla. To jest událost největší
v dějinách, že Bůh věčný stal se člověkem, aby celý svět po
světil, svým učením, milostí a_smrtí svou. Proto volá sv. apoštol:
to uč a napomínej v Kristu Ježíši, že se, ukázala nám zde na
světě milost boží, dobrota a vlídnost, (ljdumilnost.= ňlanthropis)„
Spasitele našeho Boha. Sv. apoštol dí, že“proto se ukázala 1. ml
lost Boží, 2. dobrota a 3. vlídnost, aby ňás učila a sice milovati
Boha, _činitidobré vůbec a milovati blížního. To chci dnes láskám

vašim v srdcevložiti.

Pojednání.
1._Ukázala se milost Boha v Ježíši Kristu. To jest největší
dar, který _Bůhlidstvu dal, nebot vtělení Páně přinešlo milost
a s milostí radost vneSlo na zemi. Martyrologium čítá, že 2015
Rádce duchovní.

'

5
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let minulo od Abrahama, 1510-od Mojžíše, 1032 od Davida, že
minul 65. týden let od proroctví Danielova, když slovo tělem
učiněno jest a_přebývalo mezi námi a viděli jsme v něm slávu
jeho, slávu jakožto jednorozeného od" Otce, plného milosti
a pravdy.

_

Syn boží, plný milosti a pravdy stal se naším učitelem,
Spasitelem, bratrem. Ohromná to milost, nekonečný dar. Proč '
chtěl, aby byl nazván Ježíš? Proto, že [chtěl spasiti lid_ svůj
-od hříchu. Proč chtěl býti , nazván Kristus, pomazaný Páně,
ne-li proto, že chtěl »zlomiti jho hříchu v moci oleje: (Isaiáš
10, 27.) a proč Syn boží se stal člověkem než proto, že chtěl
lidi učiniti dítkami božími? Prosím, posluchači milý. rozjímej se
mnou, jako rozjímal sv. Bernard o narození Páně: Když mne . '
Bůh—chce ospravedlniti, kdo mne může zatratitiř Když mne
Kristus chce hojiti olejem sv. svátostí a jich milostí, kdo mne
může smrtelně zraniti? Když mne Syn boží chce povýšiti na
svého spoludědice,.kdo mne může snížitiř
_
Proto zaznívá jásavá radost vánoční v písních: »nám, nám
narodil se!: "
Raduj se, koho svědomí odsoudilo: Milost Kristova jest větší
než sebe větší počet a množství našich hříchů. Raduj se každý,
kdo zapasí s hříchem, zvykem a neřestí nebot olej milOsti Kristovy
může každou, sebe horší a starší nemoc hříchu vyléčiti.
Raduj se každý, kdož toužíš býti dokonalý, narodil se Kristus,
Odplatitel. Ukázala se milost Boha všechněm lidem, Slovo věčné
tělem učiněno jest, aby nás učinilo svými bratry, spoludědici..
Kdož může býti málomyslnýř Proto v křesťanské duši každé se
ozývá radost a ples, jenž vyznívái v našich vánočních písních.
Drazí, znázorňujte tu duchovní radost svým milým, že nenecháte
den vánoční bež radosti duchovní, aby navždy se vepsal do duše
'-jako den milostí.
2. Vizme dobrotu Pána našeho. Závaží každého skutku jest
láska. Jesličky, Betlém a okolí jeho nám ukazují jeho dObrotu
a vyučují nás. Nebylo na. světě od jeho počátku až do jeho konce
většího snížení nad to, které 'se stalo v Betlémě skutkem, kde
nebe a země se do'tekly, kde Bůh stal se člověkem. Právem to
místo, kde dle podání ústního stály jesličky, označeno' jest _zla
tým písmem: »Zde narodil se z_ Marie Panny ]ežíš Krist'usw
Zdevizm'e, co cítí'náš Ježíš vida, co vidí a slyší. jaká k tomu
jest třeba 'dobrota boží. 'Sv. evangelista to vyjadřuje slovy: do
vlastního přišel a svoji ho nepoznali. Jako krále, udělujícího
a rozdávajícího, hned by ho poznali, ale jako chudé nemluvně,
jako p_ohrdaného. nechtí jej uzna'ti. Na to už stěžoval si prorok
Starého zákona Isaiáš a vyčítal lidu (1, B): Poznal vůl majitele
svého, osel jesle pána svého, ale Israel mne nepoznal a lid ne
porozuměl. To jest stav stále se opakující. Tak málo poznáváme
Pána svého jako Betlémští. Do konce světa budou lidé, kteří“ne
budou chtít viděti dobrotu boží, která se nám zjevuje v celé
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přírodě, ani nebudou chtíti v malém“ Ježíšku viděti vtěleného
Syna božího, který se stal člověkem, aby nás učil.
Vizme s jakou láskou a uznáním přijímá důkaz lásky: Panny
Marie, sv. Josefa, pastýřů. Uprostřed světa pohrdajícího jím, má
kolem sebe svatá srdce,. která se mu zcela obětují, která. mají
radost, že mohou jemu sloužiti. Zdaž ve mně vidí také duši
spřízněnou s Marií! Pannou neb sv. Josefem, aneb aspoň s pastýři,
kteří 'do' upřímného srdce přijali radostné póselství a šli uctíti
Spasitele svého v jeslích.
Jak dobrota Páně naučila lidi dobrotě: Ježíšek naučil l-idi
milovat dítky opuštěné, odtud _vznikly sirotčince, asyly, školy';
Ježíšek učí nás -milovat duše a jich spásu, odtud vznikly- missie
za mořem a všechny skutky p_ro šíření víry. Dobrota Ježíše
v jeslích a na Kalvarii zbudovala nemocnice nemocným, chudo
bince chudým, opuštěným útulny, lazarety raněným, řády pro
ochranu poutníků a.pocestných. Každý tento druh dobroty lidské
jest výsledek učení dobroty, která se ukázala nám .v Ježíši Kristu.
Každé to dílo stálo veliké 'oběti, a bylo výsledek dobroty Páně,
která se nám ukázala ve vtěleném Bohu Ježíši Kristu. V Ježíška
díval se očima lidskýma Bůh Syn na nás, jeho ústymluvil "Bůh,
jehorukou žehnal Bůh Syn, který člověkem se stal a vyučoval
nás, že cokoliv pro jméno a lásku jeho 'konáme, vše najde
odplatu.
" '
Nad tajemstvími božími mnozí se pohoršují. Jak možno je
vtělení boží, kterak možno tak snížiti se Bohu k'jesiičkám a kříži,
a zapomínají na slovo Páně: blahoslavený,- kdo se nebude horšiti
nade mnou. Vaše přítomnost na mši svaté, při stolu Páně nechť
vždy dokazuje, že žáci jste' dobrého Ježíše.
3. Sv. apoštol dí, že se ukázala vlídnost Spasitele našeho.
Slovo vlídnost jest v některých vydáních řeckých podáno jako
Jidumilnost. Byl zajisté Pán a Spasitel při svém vtělení lidu—
mil v tom nejlepším smyslu, poněvadž z lásky k nám vzal
podobu člověka a sice chudého jeho sluhy neb jak 'to dí svatý
Pavel: podobu otroka. P,:avá lidumilnost vždy jen dle příkladu
Páně může býti, Pán zapomíná na své přednosti nekonečné
a béře naše neduhy, krom hříchu nase. Tot nejušlechtilejší přá
telství a lidumilství. Láska. bud' stejné lidi nalézá, buď podobné
činí,. Láska božl k nám učinila ze Syna božího nál'n dle těla
bratra, abychom my stali se bratry jeho. Láska Pána Ježíše k nám
učinila jej člověkem, aby nás učinil dítkem božím. Jaká sdílnost

.a. vlídnost“ Pána našeho!
'
_ Jako láska Páně jej učinila lidumilem., že smrt kříže pod
stoupil, tak naše..láska k Ježíši nás musí učiniti bohumilem, aby
chom hledali boží čest na nebi a pokoj na zemi mezi lidmi. Vy—
učuje nás_ proto Pán ve svém vtělení, že máme žíti střízlivě,
spravedlivě a bohabojně. V rozjímání viděli jsme, že Syn_ boží
nám ,ve svém vtělení nepřipomíná jen svou milost, dobrotu a vlíd
nost, -ale že nás. vyučuje svým tajemným vtělením býti také spra

vedlivými klidem a zbožnými k Bohu, střízlivými k sobě. Celé

.
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vtělení Páně jest školou naší, kterou musíme prožití. Láska kJe
žlši Kristu nás musí bud jemu podobné nalézti — to jest tehdy,
když v.milosti boží žijeme, aneb nás musí učiniti podobnými“
jemu. Když ani prvé ani druhé neni .v nás, pak marné byly vá
noce, marná radost a naděje. Za to však každý, kdo touží po.
Spasiteli .najde jej,- kdyby byl vzdálen jak pastýř, jak mudrc, po
něvadž dobrý jest Hospodin duši, která hohledá. Amen;
'

'

\

Fr. Vaněčfk.,

Kázání na Hod boží vánoční.
:_Sláva na výsostech Bohu a ňa zemi
pokoj lidem dobré vůle.< Luk. II. 14.

Dnes, rozmili v Kristu, narodil se nám Spasitel, veselme sel
Ves'elme se, radujme se všichni. Vždyť společný jest důvod ra
dosti nám všem: Pán náš přišel, aby osvobodil všechny od jha
hříchu a nás spasil. Proto raduj se dnes spravedlivý, vždyt kyne
ti palma spasení; plesej hříšníku, nebot ježlš přináší ti odpuštění.
iPlesejte a chválu Bohu pějte všichni, staří i' dítky, mužovéi ženy,
učení i prosti.

-_

Syna porodila čiStá Panna, v jesličky vložila Krista Pána,
jej ovinula a zavinula plenčičkama. Andělé v nebesích prozpěvujl:
Sláva na výsoystech Bohu a na zemi „pokoj lidem dobré vůle.
Sláva, tisíceré díky vzdávejme Bohu, který s nebe sestoupil k nám
z pouhé lásky; pokoj lidem na zemi; smír, odpuštění, láska a ne
vinný ples spój srdce všech u jeslí.
Nuže, přátelé, křesťané, nemeškejme, _imy k _těm svatým
iesličkám posplCnejme a ]ežlše sveho, Pána „našeho přivltejme.
Pojďme všichni k jeslím a radujme se s' Marii a pastýři, s anděly
nebeskými—,_pějm_e:Sláva na výsostech .Bohu a 'na zemi pokoj
lidem dobré* vůle.Í ,

\



Rozjímání _o ježíšku a—radost všech při jeho- narození budiž
dnes předmětem naší pozornosti. Ty. pak, něžné děťátko, nebeský,
Spasiteli náš, osvět rozum, náš _asrdce naše láskou k sobě r_oz

ohni, pokoj navrat dušem naším na přímluvu své chudé matičky
a andělů, kteří ti slávu prozpěvujl.
'

I.

Sláva na výsostech Bohu! Tak pěli andělé na luzích betlém
ských, chtějíce tím naznačiti, že sePán Ježíš proto narodil, aby
navrátil slávu Bohu Otci, kterou- mu člověk hříchem odepřel.
Hřešil člověk pýchou, chtěje býti jako Bůh; a hle, Bůh
snížil se a stal se člověkem, aby hřích ten napravil. Uvažte ! Bůh
člověkem, děťátkem. Věčný a nesmrtelný tvůrce všech věcí stal
se smrtelným tvorem; nejvyšší Pán nebes izemě chudičkým
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obyvatelem chléva; všemohoucí, nejvýš moudrý Bůh slabým dí _
těter'n v plénkách; Bůh tedy stal se člověkem a to člověkem
rovným nám. Mohl přijmouti daleko dokOnalejší,.vznešenější při?
rozenost andělskou, státi" se andělem a tak za nás Bohu dosti;
učiniti; než přece stal se člověkem z lásky k nám.
Pýchu a neposlušnost.cbce odčiniti a proto zvolí býti člo
věkemnejposlednějším, poddaným a poslušným všem, chudým
a opovrženým již jako děťátko. Pohledme na to—nemluvně právě
narozené. jaký to do'emný pohled. Ten, jehož sídlem nebe jest,
jehož trůnem Cher; ni a podnoží nohou jeho „celá =země, leží
zde v jeslích; ten, jenž nebesa i země podpírá, dává se“zavinovati
do plének jďko dětátko; jemuž\t.isíce tisíců na nebi slouží, ten
leží v chudičkém chlévě mezi němým'i zvířaty; jenž svou nekoé
nečnou moudrostí nebe i zemi řídí a spravuje, pláče jako děcko;
Tak Bůh se stal člověkem, děťátkem.
_.
.
Pozorujme též, drazí v Kristu, v jakých okolnostech stal
se ježíšek děťátkem. Žádost tělesná přiměla kdysi člověka k hříchu
a proto Ježíšek, aby to odčinil “a nás pbučil, stal se člověkem
v době nejhorší, v cizí krajině, úplně chud a beze všeho pohodlí.
Narodil se Spasitel v nejhorší roční době. Nebot_,která
z ročních dob jest chudší a nepříjer'nnější než zima? Panuje drs
nostvzducbu, měnivé počasí, mrazivé větry. Vinice, pole a za
hrady pusté; noci dlouhé, nemocným zdají se k nepřečkání.
Zvířata skrytá, jako by' jich nebylo. A právě v takové nevlídné
době, v zimě a v noci narodil se nám Spasitel; vždyť chtěl ihned
trpěti zimu a mráz, snášeti truchlivost a nepohodlí noci. _ .
A kde chtěl přijíti na svět světa Pán? jest to chlév. ó chu—
dobo, ó-pokoro; tak nehostinné místo volí _sináš 'Pán. jakou
obsluhu bude míti tu, jsa v cizí krajině, nemaje ničeho svým
vlastnictvím? 'Ani za, peníze ani prosbou nemůže obdržeti ve městě
Betlémě nepatrný kouteček, aby tam spatřil světlo denní. Nikdo
neměl místečka pro Pána světa. C), ty nevděčný, ukrutnýsvěteí
Tak přijímáš toho, kterého jsi po staletí se slzami a vzdechy
s nebe volal. Nyní najednou tak jsi malou. ty země zaslíbená,
' že—nemáš vhodného

místečka

pro svého Tvůrceř, Narodí—li se

pastýři neb žebrák-u. děcko, nalezne vždy aspoň'podouště pod
hlavu, jen Syn boží musí"býti položenlna seno do jeslí.
světe
nevděčnýl Lišky mají doupata a ptáci nebeští hnízda svá, ale:
Syn člověka nemá„ kam by hlavy sklonil. (Mat. 8, 20._)O pokoro,
o Chudobo Pána mého, kterou vrací slávu na výsostech Bohul
Musím se sv. Cyprianem volati: Celý veliký vesmír se vším, co
v sobě obsahuje, neuvádí mne v takový úžas, jak můj Spasitel
v jeslích betlémsk—ých;Krásná světla nebeská, zářící hvězdy,
měsíc se svými změnami, příliv a odliv moře, a všecko, což božská
všemohoucnost našemu zraku na podiv postavila, nepřivádí mne
—více.vúžas, když zřím okem víry div daleko větší. Ono podívání,
že Stvořitel a' Pán všech věcí tak prostě a tak opovrženě leží
na slámě v jeslích, to mne uchvacuje a rozněcuje. Vizte tam
v chlévě betlémském' nekonečnou velebnost boží v plénkách, bez
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říše; všemohoucnost v dítěti bez síly; spravedlnost na klínu chudé
matičky; všudypřítomnost bez místečka na zemi; věčnou mou
drost v jeslích bez známky rozumu. Bůh nepoznanýí To jest"to,
co obdivuji, ale pochopiti nedovedu. Bud Bohu za to čest a chvála,
jenž tak miloval nás. Sláva na výsostech Bohu, pějme s anděly
u jeslí betlémských, a zde učme se pokoře, chudobě a sebezapí
rání od svého Spasitele.
_

.II.

_

\“_

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pčokoj' lidem dobré
vůlel Abychom, drazí v Kristu, seznali, jak se tato slova při na
rození P_áněnaplnila, čili, že se Krištus Pán také proto narodil,
aby nám přinesl pokoj, 'uvažme: ]. jak veliké dobrodiní pro
člověka jest pokoj, 2 . že toho pravého pokOje lidé před naroze
ním Páně 'míti nemohli, 3. že takový pokoj přinesl světu vtělený
Syn boží, ]ežíš Kristus.
,

Pokoj ! jak krátké a přece jak důležité jest toto slovo. Neboť

nemá-li člověk pokoje, byt-i měl všecko bohatství světa, jest
chudákem; a naopak, má-li kdo pokoj, třeba by'nic více neměl,
jest bohat & šťasten. Kdyby člověk měl bohatství sebe více, tak
že byt'Si vše mohl opatřiti; kdyby_ si ho'íidé vážili nesmírně
a obsluhovali ho jak jen možno; kdyby mohl požívati rozkoší
pozemských jak jen si mysliti lze; nemá-li pokoje, činí-li mu
svědomí výčitky, že jehojmění jest nespravedlivě nabyté, že jeho
sláva jest nezasloužená, že jeho pozemské radosti jsou hříšné, pak
není mu dobře, je nešťasten. A kdyby i člověku svědomí neči—
nilo výčitek, kdyby byl opravdu pořádný a. zbožný, neví-li proč

zde na zemi jest, neví-li po čem má'toužiti, proč má pracovati;
není mu dobře, poněvadž nemá pokoje. Ano, přátelé moji, věděti,
co máme činiti vůči Bohu, jak se chovati k bližnímu, poznávati,
.jak se máme chovati k sobě samým, ke své duši, to jest prame
nem ůtěchy, spokojenosti a štěstí člověka.
,
Tento pokoj duše nezáleží v nečinnosti a lenosti, neboť ta
jest hříšná; nezáleží v úplné b_ezstarostnosti, nebot člověk vždy
o sebe se má starati; není také třeba k pokoji, aby člověk byl
prost veškerého pronásledování od nepřátel, kterých má každý
dosti: pokojem tím rozumíme takový Istav, _kde člověk s radostí
koná povinnosti své k Bohu, k sobě, k bližnímu, a s odevzda
ností do vůle Boží snáší utrpení svá, důvěřuje úplně v Boha, že
po práci a utrpení v tomto životě bude následovati odměna
věčná v nebesích':'

_

Před narozením Páně nebylo takového pokoje mezi lidmi.
Vždyť lidé neznali Boha pravého, neměli nezištně lásky k bliž
nímu, neměli odpovědi na základní otázky svého žití; Proto volali
mudrci pohanští, aby nebe již nemeškaío a zaslíbeného Vykupitele—
poslalo. A skutečně nebe nemeškalo; Otec nebeský poslal Syna
svého, při jehož narození'andělé zvěstují pokoj lidem. Sláva na
výsostech Bohu a na zemi p'okoj lidem dobré vůle.
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Ježíš přinesl lidstvu pokoj. On učil, že jest jediný pravý
Bůh, kterému se klaněti máme; učil, že tento Bůh“jest dobrotivý
náš Otec, jenž o všecky pečuje. Ježíš na kříži prolil svou nejsvě
tější krev jako obět za hříchy naše-a tak s Bohem nás smířil.
Ustanovil obět nekrvavou mše svaté; ve které se denně znovu
za nás obětuje a tak denně Otce nebeského nám usmiřuje. Kristus
Pán ustanovil sv. svátosti, ve. kterých nabýváme odpuštění a mi
losti boží: zkrátka Ježíš Kristus zjednal nám pokoj _sBohem.
Avšak Kristus přinesl též pokoj mezi lidi. Vždyt učí, že
manželka je družkou muže svého, že člověk k obrazu božímu
stvořen a že lidé sobě jsou před Bohem rovni. Poučuje pracující,
aby trpělivě konali práce své, aby k službodárcům byli posluš
nými, poctivými a spravedlivými; zaměstnavatele pak žádá, aby
poddané nepřetěžovali a řádně odměňovali. Ježíš Kristus posvětil
rodinu. obce, celou společnost lidskou a tak přinesl pokoj mezi lidi.
.
Kristus Pán zjednal těž pokoj dušem. Poučil nás, že ne
máme pouhé tělo, nýbrž že máme také duši, která jest stvořena
k obrazu božímu a která mu jest tak milá, že ji vyhledává jako
dobrý pastýř ztracenou ovci, že za ni dává život svůj, že ji při
jímá za dítě své na křtu svatém. Kristus, nás učí, že nemáme
býti příliš úzkostlivými o ,to, co budeme jísti, co budeme píti
a čím se budeme odívati, poněvadž nad námi nade všemi bdí
dobrotivý Otec nebeský. Kristus nám praví, _že nemáme zoufati,
zhřešíme-li, nýbrž že máme pokání činiti a že každý i sebe větší
hříšník, jen když činí-pravé pokání, může od něho uslyšeti ona
ůtěchyplná slova: Douíej synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji,
odejdi v pokoji.

_



Kristus Pán přinesl tedy pokoj pravý, kterého svět dáti ne
může, všem, kteří mají dobrou vůli, a proto právem andělé při
narození jeho pěli: na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Drazí v Kristu! Dnes, kdy vidíme v jeslích svého Spasitele,
kdy andělé zvěstují pokoj lidem dobré vůle, měl by- někdo tru
chlitiř Nikoliv, znovu-volám všem: veselme se, radujme se. Nechte
nářku a pláče chudí a opuštění, vždyt Ježíšek chudší než vy, on
útěchou vám budiž v bídě vaší. 'Radujte se s Marií vy matky
křesťanské a Ježíšku obětujte dítky své, třeba jste chudé, Ježíšek
na milosti bohatý požehná jim. 'Spěthejte otcové ke chlévu betlém
skému a učte se od sv. Josefa milovati Ježíše, učte starati se
o své rodiny. Pojdte jako pastýřově betlémští k Ježíšku dnes
aspoň, i vy všichni, kteří jindy pro přílišné zaměstnání nemáte
času a klaňte se mu, vtělenému Bohu svému. Ke sborům andělů,
'kteří prozpěvují slávu na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle a kteří v něžné lásce děťátko božské obklopují, při
pojte se dnes u jesliček také vy všechny čisté duše, jinochové
a panny, a. zvláště vy, dítky nevinnosti andělské, bdčte u lůžka
svého Ježíška. svého malého bratříčka a v nevinnosti své- ho za
nás hříšné chvalte a proste. U jesliček hledej štěstí své tyto dny
každý, měj jen dobrou vůli a upřímné srdce, i tobě Ježíš pokoj
žádaný přináší. — Amen.

D„ yo„ Cilfdz.
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.Na slavnost sv. Štěpána, prv'ómučednjka.
O námitce nevěrců: „Mučedníci jsou fanatikové.“
I kamenovali sv. Štěpána, 'modlícího
se a řxoucího: »Pane Ježíši přij'mi
ducha mého! (Skut. apošt. 7. os.)

Slavíme dnes památku sv. Štěpána, prvomučedníka Páně, .
a zároveň slavnost a památku všech mučedníků křesťanských-,
kteří vydavše život svůj v muka a trýzeň, svědectví vydali ]ežíši
Kristu. jak mn0zí však za naší doby krčíce ramenoma, když jest
řeč o mučednictví. v církvi katolické, 'říkají; ':Ach, mučedníci
jsou fanatikovélc Promluvíme tudíž dnes o této námitce.

PojednánL
]. Mučedníci jsou fanatikové. Vizmel Řadu jejich otevírá
sv.“Štěpán, jehožto památku právě slavíme. Prónásledováníyříši
římské trvalo s_krátkými přestávkami plných tři sta let. Ne méně
než patnáct císařů _žíznilo po krvi křesťanů, z nichž někteří za

úlohu života svého si postavili vyhubiti jméno Ježíš. Diokletian
dal' v jednom jediném měsíci povražditi sedm tisíc křesťanů.
V_roce 303 směl vražditi každý dle libosti křesťany. Počet všech
křesťanů v říši římské bude asi tak veliký, že rozděleno na rok,
přijdou na každý den asi tři tisíce.
\
Jakmile v říši římské po triumfu kříže za Konstantina za
vládl mír, počalo pronásledování v Persii. Král Sapor dal popra
viti šestnáct tisíc křesťanů. Jeho syn předstihl otce v krvelačné
ukrutností; Když ohlášen .byl v roce 450 v Armenii rozkaz, že
křestanésmějí- se klaněti jenom bohu králi z Persie, prchlásili
velmi mnozí se svými biskupy a kněžími: »Králi, tvá .jest moc,
naše trpělivost. Ty. máš meč, my máme hrdla. My nejsme lepší
než našiotcové, kteří dali za svou víru statky a krev.: Jak svělé
vyznání! jaký obdivuhodný heroismus! Tvůj jest mečfnaše trpě
livostí jakoby říci chtěli: 'My jsme nepřemožitelni v mukách.
Dříve otupí ostří tvého meče, než vyčerpá se naše stálost, než
opustíme a zradíme svého Spasitele.
Na pronásledování v Persii nastalo pronásledování křesťanů
skrze Vandaly v Africe. Ono bylo -hrozné. Ono předešlo krve-'
lačno'st Římanů, hrůzu Peršanů. »Vandalismds: jest\pořekadlem
až do“ dneška pro nelidskou, bestiální ukrutnost.
\
Slouží to ke cti germánských národů, že povšechně řečeno,
hlasatele Krista přijímali vlídně. Než bez krveprolévání še to ne-.
obešlo i zde. A zrovna přední a nejslavnější ze všech missionářů
Německa, sv. Bonifác to byl, jenž smrtí hrdinného mučedníka
zemřel, kdyžtě v roce 755 zabit byl od pohanských Frísů, právě
*když kázal o Kristu.
'
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\

Slavným způsobem byli věrožvěstovépřijati na Moravě a u Slo
vanů; Leč i zde byla země—zbrocena často krví mučedníků. Svatý
Václav, sv. Ludinila, sv. Vojtěch, sv. Stanislav prolili krev svou
za

Krista.

——

_

Ukrutně byla pronásledována katolická církev v Anglii od kacíř
ské královny Alžběty. Hlásati víru katolickou, sloužiti mši svatou,
rozhřešovati od hříchů bylo zapovězeno pod nejvyššími tresty.
Skřipec a žalář, konfiskace jmění, smrt na šibenici stihlajmnohé,
kterým se nic jiného nekladlo za vinu, jako věrná přítulnost
k církvi-katolické.
'
_ Mezitím zvěstováno, bylo evangelium Ježíše Krista skrze sva
tého Františka Xaverského a jiné až v Indii, íně a Žaponsku.
O hrozném pronásledování křesťanů v Z'aponsku sestavil svatý
Alfons z různých slavných autorů nejdojemnější věci. Když to
člověk čte, mohl by se domnívati, že se ocitl v prvních dobách

křesťanství.

Mučednictví nepřestala a nikdy nepřestane. Dlestatistíckých
výkazů bylo umučeno v XlX._století u národů pohanských více
než čtyry sta kněží. Teprv v nejnovější době četli jsme ve veřej
ných listech o hrozných mukách římských 'missionářů, jakož
i o jejich trpělivosti a oddanosti k Bohu. Kde že jest- tu nějaká
stOpa fanatismu

?.

_.

, '

'

Každý stav má své mučedníky. Pochopitelno'jest, že vydáni
byli mučednictví nejvícepapežové, biskupové a kněží._ Tito jsou.
zajisté vůdcové, pastýři. Potom plní se řady 'švatých mučedníků
v vojínů, z patriciů a králů, z občanů, rolníků, vd'ov, sirotků,
otroků, krátce z věřících každého stavu'a povolání.
'A jako v každém stavě, tak i v každém věku. Byli proná-_
sledování nejenom oni, kteří v síle věku svého stáli, snad mužové
od třiceti do padesáti let, o nikoliv! I dítky byly odpravovány,.
chlapci a děvčata, panny v nejkrásnějším '“květu a okouzlující
kráse, vysoce postavené matrony _a křehcí kmeti. Nejednalot se
pohanství a kacířům o tresty" zločinů, nýbrž _ovyhubení křesťanw
ského jména. Na které straně nalézá se tu fanatismu-s?
'
Jest to zrovna k ustrnutí, když i jen povrcbným způsobem
se díváme na způsob muk a smrti:, mnozí byli přibiti na kříž
jako božský Spasitel a mistr. Jiným byla kůže sedřenaj' Za živa
byla jím stažena kůže přes hlavu z celého těla, a když ještě žili,
pak byli předhozeni na potupu a pohanu na pospas zvěři: Jiní
byli na skřipec položení, na kole rozsápání, svlečení a 11při
tómnosti 'posmívajícíbo, rozpoutaného davu na. smrt, bičování. —'
Opět jiným_byly odtrženy 'rozžhavenými kleštěmi údy, byly jim
odřezávány ůd'za údem z těla. Ještě jiní byli 'pře'dhazováni di
voké zvěři vyhladovělé na pospas a k obveselování podrážděného
davu. Ještě _jiní byli uvrženído ohně, byli svázání do snopů,
,smůlou natření a tak zapálení. Existovala zvláštní věda, která
vymýšlela vždy nové způsoby smrtí mučednické. Zášt a zloba.
byly nevyčerpatelny ve _výmyslech. Nejsou tu mučedníci obětí

_74_
zaslepeného fanatismu ?. Ti, kteří taková muka mučedníkům při
pravovali, byli fanatikové.
'2. Jak snášeli—mučedníci muka a smrt? Oni se nestyděli,
aby poznání byli jako křesťané, ano oni jásali, pomyslivše jen
na milost, že by mohli pro Ježíše umříti. Radost a plesání nad
mučednickou smrtí bylo začasto tak veliké, že se ověnčovali
a ozdobovali, jakoby šli na svatbu, že po cestě zpívali chvalo
zpěvy, že křehcí kmeti a starci poskakovali. —Když císař Trajan
pohnal sám osobně biskupa Ignatia z Antiochie před svou soud
nou stolici, tam mu domlouval dlouho, aby se zřekl Ježíše a uči
nil mu vyhlídku na nejvyšší úřady čestné, avšak sv. Ignác ničím
nemohl odloučen býti od lásky k Ježíši Kristu, odsoudil ho Trajan,
aby byl svázán, odveden do Říma a tam—předhozen dravé zvěři
k obveselení lidu. Když uslyšel Ignatius onen rozsudek, pozvedl
očí svých k nebesům a zvolal: »Děkuji tobě, Hospodine, že jsi
uznal mne z'a hodna, abych ti prokázal znamení své lásky, když
přijímáš obět mého života. (5 kéž by už byla tady dravá zvěř,
aby rozsápala mne, přináším už nyní sebe tob'ě _zcela za obět.c
K Římanům napsal krásný list, kdež praví: »Kéž by mne stihly
oheň, kříž, dravá zvěř, zlámání koští, rozervání údů, roztrhání
těla a veškerá muka, když se jen spojím s.Ježíšem Kristem! Lépe
„jest pro mne,—abych zemřel pro Ježíše, než býti králem celého
světa.: Sotva do Říma přišel, byl vlečen do cirku, kdež se shro
máždilo nesmírné množství lidu. Když řev divých dravců slyšel,
opakoval slova: »Já—
jsem obilím Boha, musím mlet býti zuby
dravé zvěře, abych jako čistý chléb Ježíše Krista dán byl za
obilí.. _Když už lvy sápán a trhán byl, bylo ho"slyšeti ještě pořád
vzývati jméno Ježíš. (Sv. Alfons)
Též sv. Polykarp, biskup ze Smyrny, byl vlečen do cirku.
Když 'vstoupil, slyšel hlas z nebe, který naň volal: »Zmuž se,
Polykarpe, bud naplněn odvahou.: Na domluvy prokónsulovy,
aby zapřel Ježíše, odvětil stařec: »Šestaosmdesát let sloužím Je
žíši Kristu a neudělal mi nic zlého, spíše prokázal mi mnoho
'milostí, a já bych měl proklínati hoř Kterak bych mohl zlořečiti
svému Stvořiteli, svému Vykupiteliřc
Nebezpečnější než hrozby soudcovy jsou nesporně prosby,
zapřísahání příbuzných, zvláště otcovy, matčiny. Svatá Perpetua
měla pohanského otce, který ji odvrátiti chtěl od- mučednictví
slovy: »0 má dcero, měj smilování nad mými šedinami, měj
smilování nad svým otcem, ač-li hoden jsem .slouti tvým otcem,
když jsem tě až ku květu tvého mládí na ruce vedl a vychoval
se všemi tvými bratry. ó, nezasypávej mne přec hanbou před
lidmi . . .c Perpetua zůstala neoblomnou. Jak dojemný je způsob
mučednické smrti svatého dítěte, jménem Cyrilla. -Kdyžtě jeho
otec pohanem- byl, vyhnal mládence, jenž Ježíše vyznal, z domu.
Soudce- mu slíbil, že když přestane vzývati jméno Ježíš, že ho
zase zavede domů k otci. Mládenec odvětil: >Jsem úplně spo
kojen, že jsem vyhnán byl z domu,—nebot _mám ještě jiný dům
otcovský nahoře v nebi a nebojím se smrtí, poněvadž se dostanu
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do nebe.: Nyní nechal dítě odvésti zdánlivě k'u popravě. Před
hranicí stóje řeklo: aNebojím se ohně ani meče ani čeho jiného.
Toužím po nebi.c Okolostojící byli dojati a plakali. Cyrill však
těšil je: oNeplačte, nýbrž radujte se a vyzývejte mne k utrpení,
abych vešel do domu mé touhy.:
_
, Ustávám. Jsem p0noukán, že se déle než obyčejně zdržírn.
Užas mne unáší. Třeba, abych si násilí učinil a odezíral od těchto
vznešených jednotlivců, jinak bych se nedostal ke konci a bylo
by to pro" mne tak lákavo a pro posluchače tak svůdné.
Mučedníci fanatikovél Nikdy a nikdy nel Hrdinové prvního
řádu jsou oni, jimž pravda byla nade všecko, kteří čest boží svou
šíjí chránili, kteří zemřeli za Ježíše a jeho církev.
Slavice dnes památku těchto nadšených hrdinů u vyznávání
víry v Ježíše Krista následujme. jejich příkladu a žijme dle své
víry, abychom s nimi jednou ve věčné radosti se radovali. Amen.
Dr. Antonín Ondrouřek.

'
/

Na slavnost sv. Štěpána.
Štěpán jsa pln milosti a síly, činil divy
a zázraky v lidu.

Štěpán jsa pln milosti a síly, činil divy a veliké zázraky
v lidu. Jaké to byly divy a zázraky nevíme, neboť o nich Písmo
svaté nemluví. Byl ale sv. Štěpán sám největším divem, divem
totiž milosti boží. Neboť jaká to statečnost, s kterou vyznává
Krista a za něho život v oběť dávál Jaká to šlechetnost, s'kterou
vrahům_svým odpoďští a za ně u Pána se přimlouval Co půso
bilo ve svatém mučedníka takové divy? Zajisté kromě milosti
Ducha sv. i to, že živě si představil nebe i slávu jeho. »Pobleděv
do nebe, uzřcl slávu boží a Ježíše stojícího na pravici boží.:
V nebesích spatřil odplatu hojnou, uzřel korunu slávy a proto
neustal v boji, dokud nezvítězil.
Apoštolové vybrali si z učedníků sedm mužů, aby sv. evan
gelium kázali a almužny rozdávali. První mezi těmito sedmi vy
volenými byl—Štěpán. o němž. praví Písmo sv. že byl »pln milosti
a síly:. Ačkoli byl Štěpán" ještě mládenec, pochopil velmi dobře
učení mistra nebeského a následoval vznešený příklad jeho.
»Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož já jsem člnil
i vy činili.: (Jan. 13, 15.) Jestliže tedy přišel Spasltel' na svět,
aby nám příklad dal; tu' vyplývá z toho povinnost pro nás,
bychom jeho svatého života následovali. »Já jsem cesta, pravda"
a život.: Já hlásám věčnou pravdu, já „ukazují cestu, která vede
ku spasení. Kdo do života věčného přijíti chce, _ten musíkráčeti
tou cestou, kterou já kráčel, ten musí tak živ býti, jako já živ
byl, sice do města božího nevkročí. To srovnává se úplně s tím,
co při jiné příležitosti řekl Pán: >Kdo chce mým učedníkem býti,
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žapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj- mne.c

(Mat. 16, 244)

Chceme-li ku Kristu se dostati, musíme jej v životě i utrpení ná
sledovati. 5K tomu jste povoláni, poněvadži Kristus trpěl za
nás, pozůstaviv nám příklad, abyste následovali šlépějí jeho.c
(Petr I. 2, Zl.)
'
Byla v' pravdě __štastná,s'vatá noc, ve které se Kristus

Pán

narodil. Tato noc přinesla radost .nejen lidem -na zemi, nýbrž
i andělům v nebi. Slyšeli jsme včera, jak andělé vznášeli se nad
.Betlémem, radostně Boha velebíce. Proč z narození Kristova andělé
se radovali, vždyť oni nepotřebovali Vykupitelel Věděli, že pro
milostné narození Krista Pána jejich počet v nebi se 'rozmnoží,
protože pro milostné narozeni Páně můžeme i 'my anděly se státi
neb andělům' podobnými býti učinění.
Prvním'takovým andělem stal se sv. Štěpán. Jali a přivedli
jej před knížata kněžská,- aby se zodpovildal z učení svého. A hle,.
všichni, kteří v radě zasedali, patříce naň, viděli 'tvář jeho jako
tvář anděla. Tvář anděla jest _krásn'á. Po krásné tváři posuzují
lidé často i krásu duše. Proto udělil B_ůhtváři sv. Štěpána krásu
anděla, aby .objevil andělskou nevinnost jeho. Andělská tvář sva
tého těpána znamenala tedy jeho nevinnost. Poznejme z toho,
že'nevinné 'a čisté srdce činí a proměňuje nás v anděly. lMilujme
a opatrujme nevinnost a čistotu srdce, bychom připodobněni byli
andělům.

_.

'

'

Sv. Štěpán byl horlivým kazatelem a neohroženým zastancem
slova božlho,-učení ]ežíše Krista.- Mnoho nevěřících, obrátil na
víru Kristovu »nebot nemohli, odolati moudrosti—a duchu, který
mluvilo. Bojoval proti, 'bludům a zaslepenosti židů a nikdo nemohl
mu. odolati. jako nyní, tak i tenkráte chopili se nepřátelé jeho
lži, posměchu, utrhánl, křiví svědkové proti. němu svědčili, že
"Bohu se rouhal. Sv.- Štěpán nedal se však zástrašiti, ale neohro
ženě kázal zaslepeným, ačkoli věděl, že ho usmrtí, vytýkal jim
jejich zatvrzelost, že protiví se Duchu sv. jak oni, tak i otcové
jejich, což- když slyšeli, »pukali se v srdcích'svých a .skřípěli zuby
na něhOc.. Neohlížeje se ale na vztek nepřátel, hlásal pravdu dále,
až »nepl'átelé obořili se jednomyslně na něho a vyvrhše jej z města,
[kamenovalin

»"Kdo mne vyzná před lidmi, vyznám i já ho před Otcem
svým, jenž je v nebesích; kdo pak mne zapře před lidmi, zapřu
i já ho před Otcem svým, jenž je v nebesíchc, tak *pravilKristus
Pán, ukázav nám, že hlavní pódmínkou k dosažení věčné spáSy
je" veřejné vyznání víry a _tím lásky k Bohu. Proto také sám před
cházel a vydal svědectví pravdě, kterou s nebe přinesl, životem,
utrpením a smrtí svou. Svatí apoštolové a první hlasatelé učenl
Kristova věrně následovali ježlše a beze všeho ohledu “na svět
a úsudek jeho, beze strachu a bázně hlásali učení kříže a veřejně
je vyznávali svým slovem, skutky, smrtí. Tak i všichni praví"$_.\
a věrní přívrženci Kristovi za nejsvětější vždy považovali povin- *
nost víru svou před celým světem vyznávati. A skutečně,—,jak
může křesťanem nazývati se tén, .jenž z bázně víru svou »zapírář
T

. .

.— 77—
Všude vidíme Krista bičovati, ve veřejnosti, v soukromí, na
ulicích, v divadlech, ve spolcích, ve školách, knihách. Jako židé
nespokojili se pouze pohledem na zbičovaného Spasitele, nýbrž
»ukřižuj ho, na kříž s ním, krev jeho na nás: ve své pomate
nosti volali, tak i dnešní nepřátelé chtějí spatřiti opět Krista
a jeho církev t. i. nás katolíky na kříži.Všichni k jeanmu smě
řují cíli: dílo 'Kristovo, církev jeho vyhladiti ze. země, zničiti
a jelikož to nemožno, tedy_ aspcň na dobro utišiti, učiniti ne.
škodnou. A co činíme my? Stále se ozývají s_tesky: Tak zle,
jako nyní nebylo .nikdy. Byly však doby, kdy křesťanům ještě
hůře se vedlo — ale jedno je pravda. Polovičatošti, neódhodla
nosti, podlézavosti, strachu a bázně. před světem,. před každým
nekřesťanem nebo špatným křesťanem, jako nyní,“ v řadách kře
sťanů nikdy nebylo, Ano, st'ali jsme se, my. vyznavači jediné
pravdy, pravdy božské, lidem, o který se každý dle libosti _otírá.
Ale my, my jsme vinni, póněvadž všechna bezpráví snášíme, po
něvadž se rozmýšlíme a zdráháme a světa se bojíme ,jako -dítě
ubohého slepýše a z Obavy, že bychom s 'ním nebyli za dobře,
zaprodáme náboženství. Ach jak veliké množství takových polo
vičních,.nerozhodných, podlézavých, "jejichž nůž-řeže na obou
stranách, jejichž mlýn mele při každém větru!
Bůh zajisté jest nejvyšším naším Pánem a proto lpovinni jsme
největší jemu vzdáti čest. Když ale z bázně nebo ze studu před
světem zapíráme jej a svatou víru jeh/o, zda ctíme jej? Není to
zneuctění Boha, když více na svět se ohlížíme než na něho a více
lidí si vážíme, než Boha? Častokráte jsme hrdí na věci nepatrné,
vynášíme se, žepocházíme z té neb oné rodiny, z toho neb onoho
bohatého domu, pyšní jsme na svůj stav, titul, jméno, vědomosti,
bohatství, že ale nosíme, jméno Ježíše Krista, že jsme křesťany,
členy církve katolické, za tuto důstojnost svóu největší bychom
'se měli_styděti, měli bychom, ji takořka nohama- šlapatiř Špatný
by to byl služebník, který by se styděl za' svého pána v jehož
službách stojí a jehož chléb jí, špatný by 'to byl vojín, kterýby
se'styděl nositi znak—svého zeměpána, jemuž věrnost přísahal._
Podobně špatný, prašpatný by to byl křesťan, který' by se za
svou víru styděl, který by se styděl za to, že-je katolickým kře
sťanem."A proto: »Jen veřejně s baťvou ven!: a s básníkem si
nadšeně zvolejme:
Jsem křesťan, věrný katolík
a svatá církev má jest máti,
a vzdávám B_ohu čest a dík,

že synem jejím smím_se\zváti;
k ní před, světem se celým znám
a na jevo svou víru dám .
a, slavný dávám Bohu dík,
že křesťan jsem a katolík.
Když se židé jednomyslně na 'sv. Štěpána obořili, byl jako
mistr jeho pokojný a dal se jako beránek obětní „namísto obětní
,
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vléci. Pravdu kázal, pro pravdu horlil, pro pravdu bojoval a proto
také pokojně smrt očekával. Byl první, který smí-t mučednickou
pro víru podstoupil, nemaje před sebou žádný vzor mimo Pána
svého, Ježíše Krista. Předcházel na popraviště apoštoly, on, učed
ník jejich, stal se svou smrtí jejich vzorem, jejich učitelem. Chce
zemříti pro toho, který za něho zemřel, chce vyznávat toho, jehož
apoštolové ze strachu před židy'opustili. Vidí před sebou katany,
. jejich křik dorážína jeho ucho, na mysli mu tane jejich nespra
vedlnošt, srdce jeho ale nezná hněvu, nezná pomsty, srdce jeho
naplněno jest jen láskou. Vrhá' se _nakolena, spíná ruce k nebe
sům, modlí se za sebe, modlitbu vysílá k Bohu i-za své nepřá
lelyj: »Pane, nepokládej jim toho za hřích.:
"Mohl-li sv. Štěpán odpustiti nepřátelům svým, proč bys ne
mohl ty tak učiniti? Jiným se mstiti není. dovoleno. Tak mluviti .
je snadno, ale tak činiti je nesnadno, řekne si mnohý z nás. Vím,
jak nesnadno je člověku nepříteli svému odpustiti & s ním 'se
smířiti a jak si mnohý libuje, může-li se pomstíti. Nuže, nejmilejší,
i vy můžete se mstíti i vy můžete jako nepřátelé po sv. Štěpánu,
po svých nepřátelích kameny házeti. Ale jakými? '
Pohanský mudrc Diogenes tázán, jak by se mohl někdo nej
lépe svému nepříteli vymstíti, pravil: »Chovej se vždy a všude—
poctivě a vymstíš se nejlépe svému nepříteli, protože nebude
míti záminky proti tobě.: Učený kardinál Belarmin' píše: »,Nej
lepší a nejprospěšnější způsob pomsty je tento: Spílají-li ti la
komců, hříšníků, chovej se naopak, bud štědrým, svatým. Nadají-li
ti nestřízlivýoh, chovej se naopak, buď střídmým a ukaž, že
i postiti se umíš. Nadají-li ti lenochů, dobře, bud' pilným a hor
livým, čímž zlé napravíš dobrým a pomstíš sefnepřátelům svýma“
Toť jeden ,kámen. Dobrým,poctivým chováním omráčíš mnohého
nepřítele, že na vždy umlkne.
'
Plníš věrně své povinnosti, ničeho špatného nejsi sobě po
vědom a přece pokoje od lidí nemáš; tu radí ti—s'v;JanZlat; —
abys mlčel, lidských řečí si _nevšímal a si pomyslnl: Kdo do nebe
plvá, na něho to'padá. Stává se, že kámen, kterým nás chtěl ne—
přítel uraziti, jej :samého raní.
.
Velmi příhodný kámen na nepřátele je modlitba za ně. Tímto
kamenem porazil sv. Štěpán jednoho ze svých největších odpůrců
— Šavla. Praví sv. Augustin, že by církev sv. neměla apoštola.
Pavla, kdyby modlitba sv.“Štěpána nebyla přispěla k_jeho obrá
cení. Proto poručil nám Spasitel, bychom se nemstili, nýbrž mi
loVali nepřáter své, 'a modlili se za ty, kteří nám protivenství
činí 3 'utrhaj'í nám a slíbil, že takto činíce, staneme se syny Otce
nebeského. Modlitba za nepřátele je _kámen, kterým člověk i ne
besa prorazí a Bohu se zalíbí. _
Nepřáter Římanů byli Samnité, lid zmužilý a bojovný. Těmto
podařilo se v 'jedné válce _vojsko římské obklíčiti, že nemohlo ni
žádným způsobem uniknouti. Vítězní Samnité vyslali posla k mou
drému a "váženému kmetu Herenniovi, aby jim poradil, co by
měli se zajatými Římany" učiniti. Heronnius vzkázal: »Nechte Ří
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many v pokoji odejíti.: Této odpovědi podivili se „vůdcovéSamnitů
a proto vypravili druhého posla, aby se ještě—_
jednou otázal. Tomu

řekl Herennius: >Pobijte všechy Římany do posledního muže.:
Této radě podivili se Samnité ještě více a _tudíž vyslali třetího
posla pro' jasnou radu. Tomu pak Herennius zřejmě pravil: >Za
bijete-li zajaté nepřátely, ovšem zvítězíte nad nimi; darujete-li jim
však život a svobodu, zvítězíte nad nimi způsobem lepším, jelikož
si učiníte přátely z nepřátel a získáte si pravou slávu..
Tak .smýšlel moudrý pohan. A svatý apoštol Pavel totéž nám
nám odporučuje: »Lačnl-li nepřítel tvůj, nasyt jej, žízní-li, dej
mu 'píti, nebot to číně, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho. Nedej
se přemoci zlému, ale“ přemáhej zlé dobrým.: (Řím. 12, 17.)
Čínský ňlosov Laotse říkával: »Spíácej bezpráví laskavostí.: In
dický učenec Budha říkával: »Zášť se nikdy záští“neupokojí, ale
láskou seupokojí zášt, to. je staré pravidlo.c Dr. Foersterve
spise »Sebevýchova mládežec praví: »Když vám kdo ukřivdil je
to zlé, ale, to zlé je jenom v jednom srdci, v srdci vašeho-pro
tivníka; když jste se pomstili, je zlo ve dvou srdcích, v jeho
i ve vašem.: Dobrodiním, které nepříteli prokážeme, nejdříve jej
porazíme, skrotíme a k poznání přivedeme, že nám křivdí a že
nezasluhujeme, aby nás nenáviděl, nýbrž miloval. Za zlé dobrým
se odměniti jest pomsta křesťanská.
.
'
Svatý Štěpán nehledí na nepřátely a katany, sv_é,hledí jen
k nebi, doufaje, že brzy brána jeho se mu otevře. »Pane Ježíši,

přijmi ducha méh0c, tot jediná jeho prósba. 0 nic jiného nedbá,
o nic jiného—se nestará, _nicnemá na svědomí, vždyt byl ctnostné,
svaté živ a proto nestrachuje se soudce věčného, vždyt chce pro
pravdu a- Krista zemříti.
aUsnul v_Pánuc, praví o sv. Štěpánu Písmo sv. Prosme Boha,
aby i nárň dopřál jednou tak tiše usnouti „vPánu, aby srdce
' naše naplněno nadějí svatou těšilo se na nebesa otevřená a na
Syna božího, stojícího na pravici »božía jeho slávu věčnou. Amen.
Frant. Carla.

Neděle po narození Páně.
Pr—očjest Kris-tus položen ku pádu mnohými>
»Aj, položen jest tento ku pádu ._. .
mnohýmc.
Luk. 2, 34.

Báje vypravuje o královské dceři Atalantě, která vynikala
tělesnou krásou, silou a zvláště rychlostí nohou. Spoléhajíc na
tuto rychlost svých nohou, učinila podmínku, že jen tomu ruku,
svou podá, kdo ji v běhu přemůže; zůstane-li ona vítězkyní, má
nápadník ze_mříti.Již mnohý nápadník žádost svou smrtí zaplatil,
až se Hippomonovi podařilo lstí cíle svého dosáhnouti. Házel
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totiž při běhu zlatá jablka, Atalanta je sbírala a tím čas ztratila
a za nápadníkem 'zpět zůstala. Tak- lest. zvítězila nad silou.
I my máme cil svůj zde na .zemi, a tu nám pokušitel hází
do cesty zlatá“ jablka, abychom cíle nedošli. Co jsou to zlatá
jablka? Jsou to všemožnáj lákadla k odpadu od Boha a jeho
zákona. Adam a Eva'sáhli po zlatém jablku pýchy, chtěli býti
jako. Bůh a_anděl je potom—zráje vyhnal. Mnozí lidé'shýbají se,
aby sebrali zlatá jablka, kte'rá cestou životem v rezličné podobě
'se naskytují, a zlý anděl ruší. "potom rajský pokoj srdcí jejich.
Jidáš sáhl po zlatém jablku peněz, zlý duch ho pak k zoufalství
přivedl. Kolik lidí zaprodává právo, spravedlnost, přátelství a _věr
nost, krev a. život, Boha a: lidi za mrzký peníz, zlý duch pak
je --k zoufalství vede. Moudrý král Šalomoun sáhl po zlatém jablku
smyslnosti, „stal se pošetilým ..a říše' jeho byla“ rozdělena. Kolik

lidí následuje ho ve“ smyslnosti aco za to mají? Říše jejich,
bohatství, Zdraví, čest jejich se rozpadává a ztráta cíle, věčné
blaženosti, jest konečným údělem jejich.
'Tak se život náš podobá běhu. Rychle se tento běh končí.
Istařec ti řekne, že dlouhý život jeho rychle uběhl jako sen.
A tento životní běh vede ke hrobu, jak“ sv. Augustin dí: »Co
jest život lidský než vyschlý běh k smrti Pc Denně umíráme,
každý den přivádí nás blíže ke hrobu. Když. nám to každý den
připomíná, otím více nám to v pamět přivádí konec roku.
Neboť konec roku*jest předobraz a posel blížícího se večera ži
vota našeho. již jen několik hodin uplyne, tu o půlnoci úder
hodin nám řekne, že' opět uplynul celý rok, 'že jsme zase v životě
učinili notný kus běhu ku předu. Bezděčné díváme se' nazpět
na cestu, kterou jsme urazili. Proto jsme. se dnes zde shromáž
dili, .aby'chom_Bohu' díky vzdali za všechna dobrodiní nám v uply-_
nulém roce prokázaná. A tu slyšíme v dnešním evangeliu vážná

slova: »Aj, položen jest tento (Kristus) ku pádu aku povstání
mnohým.: Kristus Pán nám pro běh životní cestu ukázal, sám
-jest cesta, pravda a' život a přece mnozi v běhu klesají, upadají;
Proč? Proč jest Kristus položen ku pádu mnohým? Tuto otázku
chceme si dnes .zodpověděti, abychom si z ní vzali výstrahu,
abychom. vše činili, by Kristus nám nebyl ku pádu, nýbrž ku
povstání.
..tl

P'ojednánjl
I.Víra.

'
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V Písmě svatém čteš paměti hodná slova: »Není jiného
jména pod nebem daného lidem, „skrze kteréž bychom měli býti
spasení mimo jména Ježíš.: (Sk. ap. 4. 12) a jinde: »Nikdo ne
přichází k Otci leč skrze Syna jeho.: 'ježíš jest tedy světlo, které
osvěcuje každého člověka; jest nebeský chléb, který nás živí
k životu“ věčnému;' jest naším rádcem ve spletitých otázkách
tohoto života, jest vůdcem naším na cestě spasení, otevírá nám

brány nadzemskěho života, soudí a rozhoduje, potom o našem
věčném osudu. Tento Kristus tedy, který zde na světě žil a nyní
sedí na pravici Boží, má .pro nás důležitý význam, jen v něm
.spasení dojíti můžeme. A v jakém vztahu, v jakém spojení mu
síme s ním býti? Která jest. nejpevnější páska, která nás s ním
spojuje, ;: bez níž jsme od _něho odloučení? ]est to víra viněho,
víra, že jest pravý Bůh a pravý člověk, že jako taký nás svou
smrtí na kříži vykoupil. Sám praví: »Kdo ve mne věří, žití bude..
A sv. Jan (3, 18.) dí: »Kdo věří v něho, nebývá souzen, ale
kdož nevěří, již jest odšouzen, nebo nevěří ve jméno jednorozeného
Syna božího.: Jasně vychází z těchto slov na jevo, že víra Je
žíše Krista první a nevyhnutelná podmínka naší spásy jest.
“Kdo by také mohl pochybovati o božství Ježíše Krista, když
pozoruje nesčetné zázraky, které koná, když bouři a živlům po
roučí, nemocné všeho druhu uzdravuje, mrtvé k životu probouzí,
když vidí zázraky při jeho smrti, jak se slunce'zatmí, země puká,
hroby se otvírají, tak že i pohanský setník zvolal: Vpravdě syn
boží jest tento! Kdo by mohl pochybovati, když vidí jeho vzkří- _
šení za tak podivuhodných okolností, jeho na nebe vstoupení
v také oslavě! Kdo by mohl ještě pochybovati, když pozoruje,
jak se církev přese všechny překážky podivuhodné rozšiřuje,
okršlek zemský mravně obnovuje a stále pro blaho lidí pracuje!
Bezděčně musí činiti závěr: Ano, Kristus jest Syn boží, a pravda
je proto vše, co nám zjevil.
'
Ale byt i to tak jasné bylo přece člověk této jasné pravdě
může odporovati, „poněvadž má svobodnou vůli a není nucen
pravdu přijati. Také víra by byla bez zásluhy, kdyby byla nu-_
cena. Svoboda jezt drahocenný statek člověka, ale může ji zne
užíti 'a—tak si záhubu připraviti. Proto také vídáme, že mnozí,
Krista přijati nechtějí. A poněvadž první a nejnutnějšípodmínku
spasení neplní, nevěří, proto jest jim Kristus položen ku pádu,
kterým jsou vlastní vinou, nevěrou vinni. První příčinou pádu
mnohých jest tedy nevěra.

II. Prostředky ke spasení.
Jiná příčina, proč jest Kristus ku pádu mnohých položen.
jest ta, že nepoužívají řádně prostředků ke spasení, které Kristus
ustanovil.
,
Mnozí věří, ale dle víry .nežiií a proto jest jim Kristus po.
ložen ku pádu. Víra naše musí býti živá, musíme ji skutky do
kazovati. Věřící mají také konati, co Ježíš přikázal, učení jeho
má všechno jejich smýšlení říditi. Nestačí v pravdě Krista 'jen
ústy vyznávati, ale skutky zapírati, nic nám nepomůže víra bez
dobrých skutků. »Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde
do království nebeského.: (Mat. 7. 21.) Nemá-li nám býti Kristus
ku pádu položen, musíme nejen věřiti všemu, čemu učil, nýbrž
i konati vše, co poručil. »Kdo svá přikázání má a zachovává
je, ten! jest, kterýž mne miluje.: (Jan. 14. 21.) Máme—tedy také
Rádce duchovní.
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,píti z kalicha, ze kterého on nejdříve pil; musíme vstoupiti do
stop, které nám tu zanechal, musíme .ho následovati, musíme
křížrsvůj nésti, který on sám nejdříve nesl, musíme nastoupiti
dědictvl, které nám zde zanechal. Toto dědictví jSou zkoušky ži
votní, záleží .—v
tom, abychom v utrpení trpěliví byli, ve strastech
nezoufali, v pronásledováních při Kristu věrně vytrvali, v kříži
a starostech neklesali. »Zdaž nemusil Kristus trpěti a _tak vjíti
do slávy svéřc (Luk. 24. 265) Také pro nás není jiné cesty
k oslavě s Kristem Pánem než cesta kříže a utrpení.
A když nám Kristus veškerou životní cestu určil, musíme
'takě užívati prostředků k tomuto životu nevyhnutelně potřebných.
A ty prostředky .sám ustanovil. K těm náleží nejprve modlitba,
a to vřelá modlitba. Ježíš Kristus výslovně přikázal, abychom se
modlili a nás příkladem svým modliti se "učil, a bez modlitby
nedosahujeme potřebných milostí, bychom bohumile žili a v do
brém až do konce vytrvaliý Modlitba jest předmětem, který nás
k nebi pozdvihuje, jest vítězným mečem Gedeonovým, který ne
přátele spasení našeho bázní naplňuje. Modlící se duši _jest anděl
na blízku, modlící se duši jest nebe otevřené. Z toho vidíte také,
co jest vlažnost v modlitbě; to. jest ' počátek záhuby, první
krok k zatracení, smrt duše“a počátek všeho zla.
Jiný, ještě působilejší, Kristem ustanovený prostředek ke
spasení jsou sv. svátosti. jsou rukojemstvím našeho vyvolení a pro
středky, kterými zásluhy ]ežíše Kristav duši naši tekou. Bez křtu'
sv. není možno dojíti spasení, bez biřmování ' nemáme síly po
třebné, abychom životní běh řádně konali, bez posledního po-
mazání nemůžeme řádně v“posledním, rozhodném boji obstáti.
Bez častějšího přijímání svátosti pokání a oltářní také nemůžeš
v životním boji obstáti ; nebot když jsi byl raněn smrtelně těžkým
hříchem, máš jediný prostředek opět se smířiti .s Bohem jenom
ve svátosti pokání. jinak kdybys v těžkém hříchu zemřel, jsi ztracen.
A"jako potřebuješ pro život pozemský pokrmu a nápoje, tak po
třebuješ k životu křesťanskému nejlepšího pokrmu a nápoje, těla
a krve Pána ježíše. Nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti jeho
krve, nebudete míti v sobě života.: (jan 6. 54.)
jest tedy marno dojíti spasení bez prostředků, Kristem usta
novených. A tu mnozí modlitbu zanedbávají, svátosti zřídka při
jímají, někteří ani ve velikonoční době. Těchto prostředků všichni
fádní křesťané užívali a jen jimi svatosti a věčně blaženosti došli.
K záhubě spěje, kdo těchto prostředků- řádně nepoužívá, pak
jest mu Kristus“ položen ku pádu.
' Má-li nám položen býti ku povstání, musíme v něho pevně'
věřiti, jeho vůli plniti, přikázání zachO'vávati, kříž svůj snášeti,
modliti se, sv. svátosti častěji přijímati, užívati“řádně prostředků
Kristem Pánem ustanovených. A to bude naším předsevzetím na
konci roku; chceme tak žíti, jak Kristus od nás žádá. jestliže
jsme byli vl'ažní v"modlitbě a službě boží, slíbíme mu, že všechny“
dni života svého ke cti a chvále jeho věnovati chceme..]estliže
jsme zanedbávali povinnosti stavu svého, slíbíme mu, že lépe ku
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'blahu svému a ku blahu blížního používati chceme času, který
nám ještě pro život ustanovil. jestliže nám Kristus v uplynulém
roce byl ku pádu, že jsme jeho volání neslyšeli, dle přikázání
jeho nežili, čiňme pokání a napravme sel
'
Vzpomeňme také dnes všech těch, kteří se v tomto roce
s životem rozloučili„ modleme se za ně, by jim Bůh dal lehké
odpočinutí. Nebude snad tento rok 1917 pro nás poslední? Ne
víme, ale'žijme )! něm a dále tak, jak Pán Ježíš přikazuje, a pak_
nám nebude Pán Ježíš ku, pádu, nýbrž ku povstání. Amen.
>

_

l_7an Nap. 703. Holý.

Neděle po narození Páně.
Cesta za Ježlžem.
;Aj, položen jest tento za znamení,
kterémuž bude odpíráno.: (Luk. 2,35)

Písmo sv. nás učí, že Bůh stvořil první dva lidi, ráj daljim
za příbytek, aby tu prosti'všebo toužení v nejužším spojení _aobec
vání se svým stvořitelem žili život štatnýa blažený! To naplnilo
nepřítele člověka, padlého anděla, závistí, i umínil si, že je při
praví nejen o, tuto časnou blaženost, ale i věčnou; že je svede
k neposlušnosti a vzpouře proti Bohu. jak se mu to zdařilo, víme
všichni ze zjevení božího. První lidé zhřešili, odpadli od Boha,
byli vyhnáni z ráje,. a od té doby jest člověk každý vyhnancem
na této zemi, cizincem, poutníkem, hledá ztracené stěstí, a spo
'léhaje "na zaslíbení a zásluhy svého Vykupitele, cestuje za Ježí
šem'do ráje věčného. Cesta však na této pouti jest nebezpečná
“a namáhavá; kdyby nebylo spolehlivého průvodce, nikdo by ne
zůstal na cestě pravé, ale zahynul by na scestí, jichž tolik jest
na tomto světě, a všecky vedou ku zahynutí a zavržení věčnému.
Proto pcslal dobrotivý Bůh svého jednorozeného Syna na svět,
aby nám nejen cestu ukázal, ale i po ní' vedl. »Aj, položen jest
tento na znamení.: Dvě nejbezpečnější cesty ukazuje nám novo
rozený Vykupitel o vánocích, a_dnes ku konci roku máme se
vážně zamysliti, zdali se nalézáme ještě na pravé cestě za Ježíšem,
abychom zítřejším dnem, novým rokem, kráčeli věrně za nejlep
ším průvodčím a přítelem "cestou, kterou nám v jeslích,.ukázal,
cestou chudoby a pokory.
'

Pojednání.
1. Nejbezpečnější cesta, jež vede ku ztracenému ráji, jest
„cesta chudoby. »Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest
království nebeské.: (Mat. 5, &) Syn boží opustil slávu věčného
Otce, narodil se v místě chudoby, _vchlévě betlémském, „zavinut
v chudé plénky, leže na chudičkém lůžku, v jeslích,. na trošce
*
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slá'my, volá k sobě skrze nebeské posly chudé pastýře; a sám
pak jako chudý pastýř dobrý hledal ovečky zbloudilé, mezi chu
dými, chudé apoštoly posílá do celého světa, 'a na oltáři stále
přebývá mezi námi v chudičké způsobě chleba, aby své věrné
v chudobě těšil a posiloval. Učil nás, že jsme tu na světě všichni
poutníky, že jen chudí duchem, kteří si na bohatslví nezakládají,
aneb se ho dobrovolně zříkají, a chudí, kteří na chudobu ne
reptají, vejdou do královsťví nebeského. Varoval před nezřízenou
žádostí věcí pozemských; bohatství zaslepuje a otupuje, kdo ho
neumí řádně použíti, -a svádí na scestí. Varoval před přílišnou
péčí o věci toho světa, o něž nás smrt jistě olou'pí. Jak pošetile
by jednal poutník, který by si nahromadil na cestu veliké množ
ství peněz, a- věděl, že bude na cestě přepaden a o vše oloupenl
Jak ubohý jest.křesťan, který jenom po penězích se shání, ač
vidí, že ti nejbohatší & nejslavnější, kteří na světě oplývali vším,
po-smrti odpočívati musí vedle nejchudších a- nejopuštěnějších.
Proto volal zbožný Job: »Nabý jsem vyšel ze života matky své
a nahý zase se tam navrátím.: (1, 21.)
'
Jsouli cestující na moři v nebezpečí života, vyhazují z lodě
nejtěžší a nejvzácnější věci do moře, aby život zachránili. Cesta
naše tímto světem jest,takovou jízdou po moři plnou nebezpečí.
Abychom se zachránili před zahynutím a loďce ulehčili v plavbě,
třeba odhoditi vše, co jízdu stěžuje a k záhubě vede. Chudobu
nám odporučuje božský Spasitel jako nejjistější cestu k nebesům.
Chudým může býti i nejbohatší, když nezakládá si na svém jmění,
ale používá ho ke slávě boží, spáse duše a prospěchu bližního;
považuje se za správce svěřených hřiven, z nichž musí jednou
počet klásti. Jak velikých zásluh může si získati každý, komu
Bůh více svěřil, zvláště nyní, 'v této době válečné, kdy opravdově
chudí musí zakoušeti chudobu v celé trpkosti! Co jest tu příle
žitosti ku konání šlechetných skutků ve jménu Pána Ježíše, 'buď
domácím chudým, bud vojínůmjivot za nás nasazujlcím, bud' ra
něným __čizmrz'ačeným, buď osiřelým po, vojínech, bud zajatým
vojínům, bud mrtvým, v boji padlým. Zivým pomocí hmotnou,
mrtvým zásluhami almužny a obětí mše sv.
Sv. Petr. Damiani vypravuje o králi škotském, který po smrti
—svého otce nastoupil trůn, a byl příliš mladý. Zhrozil se velikých
"povinností a zodpovědností, jež naň čekají; i zřekl se trůnu a ode
šel na samotu, kde žil v chudobě, když podíl 'svůj rozdal dobro
činným ústavůml pro chudé a nemocné. Když pak po letech
onemocněla na smrt se připravoval, zvolal: »Pane Ježíši, já jsem
tebe následoval v chudobě, kterou jsi nám doporučil; vyplň nyní,
co jsi nám za- to přislíbil.: Těšil se právem na stonásobnou od
měnu za každý i nejmenší dobrý skutek, který za života svého
vykonal. Až jednou budeme zápasiti se smrtí, bude nás nejvíce
blažiti vzpomínka "na vykonané skutky" milosrdenství; pochopíme
pravdu slov Kristových: »Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich'
jest království nebeské.: »Kdo se ujal jednoho z nejmenších, mne
se ujal; co jste učinili jednomu z"nešťastných, mně jste učinili.:
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»Stokráte více vezmete, životem věčným budete vládnouti.c —
Kdo však maje všeho hojnost zatvrdil se ku svým bližním, až
bude zápasiti se smrtí, pozná, že honil se celý život za stínem,
který nyní mizí ;"na věčnosti pak že bude volati o krapet vody,
0 nepatrné občerstvení v souzení velikém, ale té se mu nedostane.
»Mezi námi a vámi je propastc, bude mu .odpovídáno, jak Pán
Ježiš v podobenství o bohatci a Lazaru jasně naznačil.
Cesta chudoby je cestou nejbezpečnější za Ježíšem k nebe—
sum, nebot udržuje nás v kajícnosti a pokoře. Čím chudší na
statky s'věta, tim bohatší máme se státi na statky duše, svatost
a zásluhy dobrých skutků. Sv. Vincenc Paul. říkával: »Tím bo
hatší jsme, čím více rovni jsme chudému Ježiši.: Chudoba jest
převýhornou cestou k spasení, pravi sv. Bernard, ona jest poklad,
o němž Kristus- praví, že skryt jest v poli.
2. Cesta chudoby k nebesům vede na cestu pokoje a pokory.
»Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůlec,
pěli andělé nad Betlemem, oznamujíce světu, že s chudobou Je
žíšovou přichází pokoj lidem dobré vůle. Chceme-li míti pokoj
s Bohem, žiti v lásce k Bohu, nejvyššímu Pánu a dárci všeho
dobra, musíme se zbaviti v duchu všeho co pokoj ten ruší a ničí,
hlavně nezřízené touhy po věcech světa; chceme-li míti pokoj
se svými bližními, a sami sebou, musíme se cvičiti v pokoře,
odříkání a chudobě.
Sv. Pavel ze žaláře zapřísahá své věřící: »Prosím vás, já
vězeň ': Pánu, abyste hodně chodili v povolání, kterým povoláni
jste, se vší pokorou a tichosti, s'trpělivostí; snášejíce se vespolek
v lásce, usilujíce zachovávati jednotu ducha ve svazku pokoje..
(Efes. 4, l.) Tedy povoláním našim jest, abychom milovali a za
chovávali pokoj na zemi; abychom byli pak hodni pokoje věč
ného, kde neni aváru a nepokoje. Výslovně napomíná sv. apoštol,
abychom zachovávali pokoj se vší pokorou, tichosti a trpělivostí.
A zajisté právem; nebot kde_neni pokory, tam není také pokoje.
Pýcha bývá příčinou nepokoje. Nepatrné nedorozumění, nejmenší
urážka, popudi hněv pyšného, rozpálí ohněm nenávisti, že hledí
se pomstíti a za nepatrnou domnělou křivdu žádá desateru ná
hradu. Pokorný snáší mnoho a rád k vůli pokoji, a raději trpí
bezpráví, nežli aby pokoj hájením práva byl porušen.
:
K zbožnému a_pokornému poustevníku thebajskému přišel
muž, který si umínil, že poustevníka pokorou všudy _známého
popudi ke hněvu a spíláni, »Ty jsi pokrytecc, zvolal na světce.
»Ano, jsem: pravil tento; »pokrytcem jest, kdo jinak se staví
zevně nežli jest uvnitř. Nejsem ještě tak svatým, jak dle šatu
svého bych svatým býti měla: »Ty jsi zloděje, zvolal útočník.“
,'Ano, jsem, nebot často již jsem připravil Boha o povinnou po
slušnostc »Ty 'jsi zrádce., dotíral.stále pr'udčeji útočník. »Také
zrádce jsemc, praví světec, >nebot „co na křtu sv. jsem přislíbil,
nedodržel jsem „vždycky přesně.: »Ty jsi opilýc. aAno, pil jsem
dnes více vody; nemohu už za sehen »Ty jsi vrahc, křičel útoč
ník. »Také jsem vrahemc, pravil světec, »nebot i nejmenší hřích
1.

5.5,
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pomáhá vraždit duši.: Útočník dorážel ještě hrubšími slovy, ale
světec mu na-vše přisvědčoval; až útočník odzbrojen padl k zemi
a prosil za odpuštění. »Blahoslavení tišic, pravil Pán Ježíš, »neboť
oni zemí budou vládnouti.: Pokornýa tichý křesťan odzbrojí
největšího nepřítele, získá nejsnáze Boha, bude vládnouti jednou
i královstvím božím. Co hněvu, 'různic a svárů, nepřátelství po
vstává mezi lidmi pro nepatrné Slovo ! -Už pohanský filosof Seneka
pravil: »Naši předkové byli toho mínění, že špatně žil, kdo,nežil
k užitku svého bližnlh0.c Přirozený zákon velí, abychom žili ku
prospěchu jiných.- Hřeší těžce, kdo škodí blížnímu způsobem
jakýmkoli, poněvadž tím uráží Boha samého.
'
O vlku Se vypravuje, že napadne—li dva koně při sobě, ne
od-váží se útokem na oba najednou, ale skáče kolem, doráží, až
je od sebe oddělí. Pak jednoho po druhém zardousí. Podobně
činí zlý duch, nepřítel a vrah lidí; chce-li se zmocniti dítek božích,
rozdělí je nesvárem, učiní z nich nepřátele, a pak se stávají snadno
jeho kořistí. »Aj, položen jest Pán Ježíš na znamení pokoje a pokory.:
— »Blahoslavení pokojní, nebot oni synové boží slouti budou.:
Važme si ípokoje'a pokory, toť nejbezpečnější cesta za Ježíšem.
Dnes na konci roku ohlédněme se zpět a uvažme, zdali jsme
kráčeli za Kristem cestou odříkání, pokoje 'a pokory, cestou nej
jistější a nejbezpečnější; cestou'sice úzkou a trnitou, ale cestou
s Ježíšem. Jestliže jsme kráčeli bez Ježíše, .za věcmi toho světa,
za svými cboutkami nezřízenými, nalézáme se na scestí, jež vede
do záhuby. Ijeohlížejme se na soud toho světa.
Chudoba a pokora byly příčinou,-že ]ežíš měl také nepřátele,
kteří se nad tím horšili, že nežije dle zásad světaa nesphvalujex
jejich jednání. Půjdeme-li za 'Kristem v chudobě a pokoře, bude
se svět nad námi horšiti, ale Pán Ježíš ztoho radovati, poněvadž
to bude jenom ku „prospěchu našemu nejen časnému ale zvláště
věčnému. Amen.
'
V.Strh.

\

Svl Sylvestr.
>Léta naše jako pavučina počtěna..bu
.douc.

(Žalm 89 v. 9.)

Slova vzata jsou z modlitby Mojžíše, muže božího, který na
sklonu 40 let putování na poušti, na pomezí zeměízaslíbené a na
sklonu vlastního života ve věku 120 let, žalm skládal, kterýž
označil lid vděčný jako modlitbu Mojžíšovu, muže-božího, v níž
vzpomíná krátkosti života lidského a soudce božího. Z tohoto
žalmu béřu dnes předmět rozjímání v poslední den v roce, ježto
celý žalm dává hojně myšlenek, které na sklonu roku' srdce
mohou zkrušiti. V modlitbě své srovnává životní práce s pavu
činou, rozjímejme, co vedlo muže božího k tomuto porovnání a
co dává trvalosti '.našemu životnímu dílu?

.-— S'l—

Pojednání.
I.

Když druhý rok po vyjití z Egypta ocitli 'se Israeliti “na hra
nici hananejské, pošlal Mojžíš vyzvědačedo Zaslíbené země pód
'vedením ]osue a Káleba; Za 40 dnů vrátili se a podali zprávu,
v níž ,líčili nebezpečí země i lidu tamnějšího, ač Josue a Káleb
ukazovali

k očividné pomoci boží; Lid

začal se bouřiti a' __žádal

jiného vůdce a návrat do Egypta. Modlil se Mojžíš za lid a roz
_Sudek „boží zněl, že zemrou všichni muži na poušti od 20 let,
kdož reptali proti Bohu a tak se také stalo: denně viděl muž
boží na 50 mužů umírati _na poušti z pokuty -za reptání proti
Bohu. Zemřeli kolem, kdož vyšli s ním _zEgypta a do konce
40. roku putování načítal Mojžíš'l million mužů, který se vrátil
v prach pouště a neviděl země zaslíbené a modlil .se za odvrácení
.trestu božího i za obrácení srdcí lidských řka: Pane, _outočiště
učiněn jsi nám od národu. do národu. Prve než 'učiněny byly
hory a než způsobena byla země a okršlek zemský, od věků .až
na věky jsi ty Bůh. Neodvracuj člověka v úplně zahynutí, který
jsi řekl: obraťte se__
synové lidští,.nebo tisíc let před očima tvýma,
jako den- včerejší, kterýž pominul a jako jediná stráž noční . . .
Jako prchavý dým jsou léta člověka. Lidstvo jako vadnoucí tráva.
Ráno jako bylina zachází, ráno kvete a uvadá a večer opadá, „tuhne
a' uschne, nebot tak jest souzeno od Boha za trest pro hřích.
Ta siova modlitby Mojžíšovyívidíte na sklonku každého dne na
plněna. Tisíce se jich rodí jako květ a jedni usychajízránavv dět
ství svém a jiní'za poledne v mládeneckém věku a všichni k ve
čeru_svého života tuhnóu naůdech svých a jsou křehcí jako do
zralá bylina, která tuhne a se sklání k zemi a rozpadá.
,
Tot obraz rozsudku božího, který' můžete denně viděti se na
plňovat. Na sklonu roku z matriky lze dáti vždy číslice určité a
z celé říše lze viděti cbraz,'jak lidstvo odchází a přichází jako
tráva na poli.. My raději jednáme jako pavouk, který plete své
sítě jako něco velmi trvalého a důležitého „a zapomíná, že první
zavanutí větru _božiho mu c_elou stavbu sítě roztrhá, ač na ni vě
noval sílu.životní. Léta naše jsou jako pavučina, postavená ve
mnohých starostech _a obětech ale nestáláv trvání svém jako vítr.
Jak vidíme tuto pravdu znázorněnou v millionech případů
v přítomném bouřlivém roce válečném, který millionům'mladých
mužů, otcům a manželům plány jejich života zmotal —aroztrhal
jako pavučinu. Zapomínají, že všichni žijeme jednomu králi: Bohu..
Jemu sloužiti jest náš úkol, naše štěstí a blaho. Volám na sklonu
roku: Králi, jemuž všichni žijeme, pojďte a klaňme se' jemu, dokud
čas, nebot jako pavučina jsou životní plánya běda člověku, když
život nebyl posvěcený Bohu, jeho cti aslávě, pak nejsou ani nám
k spasení a blahu. Celé zástupy národa nedochází cíle svého proto,
že nepamatovali na svůj jediný a první cíl: Boha a spásu duše
své. Ta myšlenka dá trvalosti našemu životnímu dílu.
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Změna života a jeho prchav'ost nám ukazuje ku nezvratněmu
rozsudku božímu: Umřeš, nebo jsi prach a v prach se navrátíš.
Tot rozsudek boží za jediný hřích prvního—člověka. Podrobení
se božímu rozsudku a'zařízení se dle něho dá nám: život věčný.
'Prach jest začátek a prach jest konec těla, ale člověk není
jen tělo, jest také duše, kterou vdechl Bůh tajemným způsobem
v prach těla. »Odplata za hřích těla je smrtc, jest rozsudek spra
vedlnosti boží, trest uraženého Stvořitele. Má každý člověk jako
každý den: své ráno, své poledneasvůj večer. Vychází jako květ
— dítko nevinné, žije dobu krátkou, kterou naplní mnohými sta
rostmi jako pavouk“ pletoucí sítě a tuhnou údy jeho jako dozralá
bylina a rozpadá se v'hrobě v sedmi letech v prach. již prorok
Isaiáš (40 v. 6.) to krásně líčí slovy: Hlas řkoucího: volej. I řekl
jsem: co budu voLati: Všeliké tělo jako tráva jest a všeliká sláva
jako květ polní. Uschla tráva a padl květ, protože duch Hospo
dinův povanul na něj . 7. ale slovo Hospodinovo zůstává na věky.
Čím vyšší tráva, tím bližší jest kose. Nic jistějšího než smrt a
nic nejistějšího než hodina smrti, která jako vanutí H03podinovo
strhá pavučiny plánů člověka,. Každý okamžik života jest jako
krok k márnici a každý úder naší tepny jest jako klepání zloděje
kladivem, aby se vloupal v hodinu. když nejméně se nadějeme.
Jako Mojžíš ve svámodlitbě pravil: Zhynuli jsme od hněvu tvého,
tak denně vykonává se úradek boží.
“ _
O této pravdě nikdo dosud nepochyboval, ale mnohý po
chybuje prakticky o slově knihy Kazatele (12 v. B): »Půjde člo
věk do domu věčnosti svéc. Žitot minul jako noční stráž, rychle
a jde do domu, který si připravil. Každý z nás si jej staví ne
vědomky a jistě. Staví si dvojí dům: jeden jako z pavučin, na
který mnoho síly vyplýtvá, druhý, který.bude trvalý a ani naň
nevzpomíná. Jak pavouk člověk pilně plete své časné sítě a ne
vzpomíná, že plete současně \dům své věčnosti nezměnitelný jako
boží slovo a nezrušitelný jako život věčnýl ó Bože, učiň z nás
duše poučené, abychom nenáviděli hřích a zlomili osten smrti
její v čas a proměnili ji vživot. Smrtelné lůžko promění sevko—
lebku života nového, smrt jest dnem narození nesmrtelnosti, neboť
smrtelné lůžko Pána Ježíše sv. kříž vylévá na naše lůžko smrtelné
svůj balsám milosti ve sv. pomazání a mění smrt v život věčný.
Prchavý jest život, ale vede k bráně věčnosti, kde si každý ži
votembud
svýŽn
postaví dle
vlastní
svůj
dům:
skutků
boží
vůle,
e'skutk'ů
vlastní
vůle,
bud bud'
blahazebuď
běd. dle
:Každá
duše „jest jedna věčnostc „(sv.Terezie). Ubohý člověk, který život
vezdejší béře jako by věčný byl, a věčným životem pohrdá, jako
by v bec nebyl. V tomto bludu žijí přemnozí. Kdyby nám dnes
na sklo ku roku dobrotivý Bůh ukázati ráčil, jak dalece postaven
jest dům naší věčnosti_ajaký jest, jak bychom se mnozí zhrozilit
Učinil tak—Bůh -——\jak
praví legenda ze zvláštního milosrdenství
hříšníku jednomu ve snách. UkáZal mu dům věčnosti jeho; upro—
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střed jiných nedostavených stál v ohni celý dům takřka hotový,
jen několik málo cihel 'scházelo. Cd jest to za budovu? táže se
anděla strážce. Toť budova tvé věčnosti. C0 znamenají scházející
tašky a cihly? Ještě několik hříchů a bude vyčerpán poklad sho
vívavosti. Andělé nosili nové a nové cihly na různé domy. Hříšník
procitla viděl, že sen jest skutečným poučením. Ze skutků našich
stavíme si dům věčnosti, z práce naší e\avíme si životní dům náš.
jeden pro čas, druhý pro věčnost. Na jednom pracujeme jako
pavouk na pavučině, pilně, ze všech sil svých, druhého si nevší
máme jako pavučiny.
'
Půjde člověk do domu své věčnosti a tu si připravujeme vě
domkyanevědomky. Mnohá námaha bude jako pavučina počtem
a mnohá pavučina — jako kalich vody ve jménu Páně podaný
neztratí. odměnu svou. Skončili jsme rok bouřlivý, skončí sei boj
náš vezdejší a prosme Pána Boha, aby dům“ naší věčnosti byl do
konán zbožným přijetím Těla Páně, zpovědí \a odevzdaností do
vůle boží.

Amen.

Fr. Vaněček.

Kázání na Nový rok.
Uživejme dobře času; nebot čas jednou uplynulý již nikdy
více se nenavrátí.
'
Synu, šetř času. (Sir. 4, 23.)

Ač slavnost dnešní zasvěcena jest předevšim památce obře
zání Páně, přece mysl- všech obrací se dnes více ku společen
skému životu, a my navzájem přejeme sobě: Štastný nový rokl
poněvadž dnešní den je zároveň počátkem nového občanského
roku. K přejícím přidružuji se dnes i já, a přeji vám všem, drazí
v Kristu. šťastný nový rok, a to tím více, poněvadž uplynulý
rok 1916 byl pro mnohé rokem strádání, jež přivodila válka,
v níž naši otcové, synové a bratři vlasti mnohé toběti, přinesli.
Než ještě více než štěstí pozemské důležito jest štěstí věčné, jež

více duše nežli těla našehose týká, a poto volaje k vám: Štaštný
nový rok! mám toto štěstí duše na mysli, jehož vám v tomto
novém roce 0 zvláště přeji. A tohoto štěstí 8 pomócí _boží jistě

dojdete, budete-1 toho drahocenného daru božího, času svého
života-, dobře, to jest dle vůle boží užívati. Abyste tak učinili,
chci vám dnes na mysl uvésti jednu velmi důležitou pravdu, která,
ač každodenní zkušeností potvrzována, často přehlížena bývá.
Proto volám: Synu, šetř času; nebot čas jednou uplynulý nikdy
více se“ nevrátí.

“

Ještě včera psali jsme léta Páně 1916. Zdali pak budeme tento
letopočet ještě jednou psáti? Drazí v Kristu! O přítOmnosti již
nikdy více; letopočet ten patří již minulosti. My shromážděni
jsme k službám božím na tomto posvátném místě, a já stojím na
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kazatelně, abych vám kázal, a vy nasloucháte mým slovům. Jest
asi deset hodin prvního ledna 1917. Kdypak navrátí se okamžik
tento znova? Kdy opět na Nový rok 1917 o desíti hodinách ráno
budete poslouchati kázání. již nikdy více. Léta dni. hodiny, mi
t'nuty,i které jsme jednou prožili, nevrátí se nikdy více; jako v by
strém proudu řeky vlna vlnu neodolatelně dále pudí, tak stíhá
.a ku předu žene hodina hodinu, minuta minutu; a jako nikdo
neviděl aby se vlnka i jen jedna tokem “svým byla zpátky obrá
tila, tak také nikdo neslyšel a neuslyší nikdy, že by minuta
jednou uprchlá, se byla vrátila nazpět. Okamžik, jejž jednou byla
'polkla a v svých útrobách pohřbila minulost, ten světla božího
neuvidí více;' pro ten není žádného vstání z mrtvých!
Za všechno na světě lze obdržeti náhradu: ztracená věc může
býti opět nalezena, aneb může _senám za ni dostati věci jiné,
která by měla stejnou aneb podobnou cenu.“ Ztratíme-gli ku př._
zdraví, můžeme je pomocí léků_ opět nabýti; poškodili-li jsme.
sobě šat, můžeme si jej dáti zpraviti, aneb si koupiti nový; zni
"čí-likrupobití úrodu na 'poli, zbývá nám naděje, že nám Bůh
snad příští rok na- témže poli požehná. Zcela jinak tomu s časem;
ten, jakmile jednou uplynul, nedá se všemi poklady světa zpět
vrátiti. Tu pravdu měl na mysli papež Klement VIII., když slyše
některé naříkati"nad ztrátou svých statků pravil: >Ustaňte naří
_kati nad ztrátou věcí, které mohou opět býti nahraženy. Já mám
-za největší-ztrátu ztrátu času, ježto se nikdy nedá nahraditi.é']est
ovšem pravda, dokud'žijeme, můžeme vynaložením dvojnásobné
píle. dohoniti, co jsme zanedbali, ale času, který jsme promrhali
nepřivoláme již nikdy 'zpět, abychom ho lépe užili. Všechny týdny
a léta, které jsme ztrávili, aniž jsme co dobrého učinili, zůstanou
na věky prázdnými abudou vždy tvořiti prázdné mezery v našem
životě.

' , Abyste, drazí v- Kristu, lépe poznali, co znamená, .že uply
--nulý čas nikdy více se nevrátí, pozorujte ty, kteří již .žádného
času nemají: svaté v nebesích a zatracence v pekle. Svatí zajisté
dobře používali dnů svého pozemského života a hospodařili dobře
3 hřivnami, které jim hospodář _nebeský svěřil. Svatý Anselm,
biskup kanterburský, velice spořil časem;. celý den radu dával,
dítky vyučoval, dohlédal -a jiné práce povolání svého konal; v noci
se modlil a studoval, nebo své duchovní spisy skládal; obyčejně
chodíval spát teprv po půlnoci, ano někdy anirnespal po celou
noc. — Svatá Františka Římská, pečovala o to, abyani jedin
kého okamžení, nezmařila. Povždy zachovávala. pořádek svých za
městnání. Na otázku, proč by tak velmi pilná byla, odpověděla:
»Pokládala bych to za krádež,"kdybych' toliko jednoho okamžení
času daremně ztrávila.: — Svatý. Karel Boro'm.„již-jako pacholík
šetrně zacházel s časem, rozděliv jej tak k práci a modlení, že
každou hodinu celého dne svědomitě vynaložil. A když se mu
pravilo, aby přecezdraví svého šetřil, pravil: »Tělo si dosti od
počine až budu nemocen, jistě pak v hrobě.: Kdo nepracuje pro
-ne_be,nadarmo ho očekává. Práce a modlitba největší jest potřeba
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pro člověka. — Svatý Vojtěch rozdělil opatrně veškeren čas svůj.
Jednu částku měla zaujímati'modlitba a rozjímání, druhou služby
boží a třetí práce úřední v povolání; hodiny potom vybývající
byly určeny kvyučování mladšího duchovenstva. Každé okamžení
mělosVatě tráveno býti. — Než i oni nechali snad některý oka
mžik svého života uplynouti, aniž ho použili ku konání dobrého.
Sv. František Sal. často naříkal: »Ach, když přemýším, jak až
„posud času jsem použil, velmi se bojím, zdali radosti nebeské
dosáhnu, kteréž jen tím 'obdržeti můžeme, pakli času dobře po
užijeme._c— To platí obzvláště o svatých kajícuících, kteří ztrá
vili i celá léta ve hříších než uposlechli hlasu milosti boží a _pra
covali na spáse svojí. Škoda, kterou tím utrpěli, jest dosti značná.
Ač-radují se ve slávě věčné, přece nedosáhli onoho stupně bla

ženostifkterého mohli dojíti, kdyby ztraceného času svědomitě
byli použili. Sv. Alfons Liguori přaví: »V nebi není sice—žádného
pláče, ale kdyby blažení mohli plakati, pak jistě by 'plakali nad
ztrátou času, v-němž mohli ještě větší slávy sobě vydobýti; ale
toho času nemohou nikdy více získati.:
"
A pohlédněme na zatracence v pekle; ti ještě lépe poznát
vají, co to znamená: čas jednou uplynulý již nikdy více se ne
vrátí. Trpí nevýslovná muka, úpíce v ohniv'ém žaláři, kde jen pláč
a skřípění zubů, kde věčný zármutekazoufání, kdežto,jak'Kristus
Pán praví, »červ jejich neumírá a oheň nehasnec'. (Mar. 14, 43.)
Ach, co by dali tito nešťastníci za to, kdyby třeba za tisíce' a ti
síce letmohli z tohoto místa utrpení býti vysvobozenil Co by

dal onen boháč, který oblékal sevšarlatana každý den skvostné
bodoval, nyní však v ohni pekelném se trápí, za to, kdyby jen
jeden z oněch dnů, které na zemi zle ztrávil. se navrátil. Co by
dal Herodes, kterého žádná vilná tanečnice více neokouzluje,
jehož však temná ,propast pekelná ustavičně v zoufalství uvádí,
co by dal za -to kdyby jen na hodinu mohl zpět na zemi. Co
by dal ]idáš,. ten nevěrný apoštol, který nyní za svou ošemet
nou .zradu mezi zavrženci strádá, za to, kdyby muka jeho jen 'na
několik okamžiků ustala a on muhl na svět, aby pokání činil za
svůj hřích. Tito a všichni, kteří s nimi týž osud sdilejí, obětovali
by nejen své plné stodoly, skvostné hostiny, zábavy, nýbrž vše
co měli, všechny poklady světa, kdyby za to mohli získati jen.
okamžik, jehož dobrým použitím by mohli zhladitisvůj "hřích,
čímž by se jim dostalo vysvobození z věčného trápení. Ale toho
okamžiku nedostane se jim již'nikdy; s_posledním vzdechnutím
uplynul pro ně čas, a oni přešli do věčnosti, nad" jejíž branami
stojí nápis: :]iž více času nebudem: (Zjev. 10, 6.) Čas 'jest poklad,
jehož nalézáme toliko v-tomto životě; v druhém ho nenaleznem,
'ani v pekle ani v nebil (Sv. Alfons Liguori.)
Nyní chápete, drazí v Kristu, co to znamená: čas jednou
uplynulý již nikdy více se nevrátí? A jestliže se nevrátí, *jest
ztráta jeho nenehraditelná; jestliže se nevrátí, tu nebudou oni
neštastníci, kteří pro nekajícnost svpji zahynuli, nikdy vysvobo
zeni, ale zahynutí jejich bude věčné;
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A tu hýste chtěli zůstati tak zaslepenými, že byste chtěli
tím drahocenným časem mrhatiř Chtěli byste býti tak zpozdi
lýmí, že byste s péčí o spásu svoji chtěli odkládati do budouc
nosti, kdy snad již pro vás času nebude a kdy minuty času ani
za celý svět nebude vám lze vykoupiti. Kdyby. nějaký bohatý
pán své drahocennosti, prsteny, zlaté hodinky 'oknem vyhazoval,
každý by řekl: »Ten pán se zbláznili: Tolik jest však jistě, že
jediný den za 'více stojí, nežli sáček plný dukátů aneb nežli zlaté
hřídelní hodinky.
Ve sv. evangeliu čítáváme o pěti p_ošetilých pannách, které
nezaopatřin sobě zavčas oleje do lamp. Když pak o půlnoci
nastal křik: >Aj, ženich přichází, vyjděte mu naprotic, tu byly
pošetile panny na rozpacích a prosily opatrné své družky: »Dejte
nám z oleje svéholc I dostalo se -jim za odpovědi: »Jděte ku
prodavačům a kupte sobě.: Mezi tím, co takčinily, odešel ženich
s opatrnými družkami a pošetile nalezly dvěře ženichovy zavřeny.
A když prosily: -»Pane, Pane, otevři námlc slyší s hrůzou od
gověď
5, 12.)ženichovu: »Amen, pravím vám, neznám váslc (Mat.
Dejž Bůh, aby žádného z vás nestihnul osud podobný! Kdy
byste však nepoužívali dobře času přítomného a nenaplnili lampy
své olejem dobrých skutků, pak snadno by\se mohlo přihoditi,
že by vás božský Soudce nalezl nepřipraveny, a pak by bylo
ztraceno všechno, ztraceno — na věky, nebo vězte, že uplynu
íého času nelze zpět přivolati, aniž lze dohoniti, co jste zameškali,
a napraviti zlé, které 'jste spáchali.
Proto používejte, drazí v Kristu, dobře času, vědouce, že
uplynulý čas nikdy již se nevrátí. Nedělo-li se tak vždy dosud,
snažte se dvojnásobnou pílí alespoň poněkud škody vynahraditi.
Nechť nemine ani jedinký den, v němž byste neučinili něco do
brého; pracujte ustavičně na posvěcení svém. Pak stane se tento
nový rok pro vásv pravdě šťastným nejen pro čas, nýbrž i pro
věčnost. A takový štastný'nový rok přeji vám dnes ještě jednou
z hloubi srdce. Amen.

\

Alm Sládeček.

Nevý rok. Obřezáni Páně.
Komu přinese nový rok štěstí.
»Ukázala se milost Boha, Spasitele na
'šehOc. '

(Tit. 2, 11.)

Když národ vyvolený ubíral se pouští do zaslíbené země,
poručil Bůh Mojžíšovi, aby zřídil svatostánek 'a přinášeny byly
oběti, jež předobrazovaly budoucího Beránka božího, který své vy-_
volené a věrně uvede do zaslíbeného království nebeského.
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Ve svatostánku, ve svatyni stál zlatý stůl s 12 posvěcenými
chleby a zlatý sedmiramenný svícen se světly. Chleby měly dva
nácterými hlasy volati k vyvolenému lidu: »Bůh váš nenechá vas
zde hladověti, otvírá ruku svou ze svatyně svatých, aby vás na
sytil chleby nebeskýmic. A světla zlatého svícnu tajemnými hlasy
-měla těšiti lid bázní před nejistou budoucností zmítaný: »Bůh
váš nenechá vás v temnotách, osvítí vás světlem svého zjeveníc.
Chléb a světlo, to jsou nejvzácnější dary v říši přírody 'a říši
milosti. Kdekoll jen se utišuje hlad dítek lidských, bud tělesný
či duševní; počínaje mlékem mateřským na kolébce až k poslední
posile chlebem na věčnost na smrtelném loži a dále až k věčnému
přijímání na nebesích, to vše jest chlebem \z' rukou božích.
A kdekoli paprslek světla vniká do života lidského buď ze
srdce mateřského nebo ze srdce božského Spasitele, od svíce
křestní až ku svíci na smrtelném lůžkua dále ještě až ku světlu
věčnému: to vše jest světlem z očí' prozřetelnosti boží. Chléb a
světlo přinesl nám novorozený Vykupitel, chléb sváto'stný a svaté
evangelium, nejkrásnější a nejvzácnější dary, jaké jen nevýslovná
láska boží vymysliti mohla a které jediné. mohou člověka oblažiti
a učiniti šťastným.
Pán Ježíš stále jest mezi námi na oltáři, dává se námlza po
krm a osvětluje světlem pravdy; posvěcuje život rodinný ačetbu
rodinnou, přináší pravé štěstí všem, kdo po něm touží.
\

Pojednání.
Požlvání beránka starozákonního bylo rodinnou slavností, do
mácí bohoslužbou. Když pak pravý Beránek boží, Miš Kristus,
za nás se obětoval a ustanovil nekrvavou oběť mše sv. a požívání
svého těla doporučil jako nejlepší prostředek proti hříchu a za
hynutí věčnému, otevřely se opět příbytky křesťanských rodin,
dokud nebylo ještě kostelů .po čas pronásledování církve svaté a
v rodinách scházeli se tajně věřící, kde slavilo se podivuhodné
tajemství, proměňoval se chléb v nejsvětější Tělo Páněa všichni
přítomní přijímali nebeský pokrm, posilu. proti hříchu a záruku
života věčného. Když pak mohli první křesťané víru svou veřejně
vyznávati a kostely stavěti, stal se katolický chrám rodinným do
mem všech. Odtud Kristus v nejsvětější Svátosti rozdává své mi
losti. Jeho tělo nejsvětější přináší jednotlivým rodinám zvláště.
čtyrnásobné požehnání.
1. Nejsvětější Tělo Páně jest především vysokou školou víry,
v níž učí se oko naše ve způsobě viditelné opatřovati věci. nevi
ditelné a božské. Může-li ,bystrozrak věřícíduše ve způsobě chleba
poznati svého Pána Boha, pochopí také snadno tajemstvísvátost
ního manželství před svatostánkem uzavřeného, jež jest obrazem
dvojnásob. svatého svazku mezi Kristem a jeho církví; pozná snadno
v pokřtěných dítkách z toho manželství dítky nebeského Otce,
korunní prince nebeského krále, bratry a sestry Kristovy, chrámy
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Ducha sv. Pochopí snadno, že vykonávání domácí práce byť sebe
jednodušší a'prostší, že prokazování lásky vzájemné jest jen plně
ním závěti Kristovy, jeho vlastní krví zpečetěné; Kdo se spojuje
u stolu Páně se svým Bohem a Spasitelem, uvidí také v každém
nemocném, chudém a nešťastném spolubratru svého Spasitele
křížem stíženého a ve všech hořkostech a protivenstvích života
vycítí pozdravy a návštěvy dobrotivé prozřetelnosti boží.
Ve škole nejsvětější Svátosti oltářní učíme se pravému názoru
světovému, pohlížíme jinak na věci a události tohoto světa, učíme
se měřiti vše měřítkem věčnosti. V rodině, kde vládne. sám Kristus,.
tam jest štěstí a požehnání boží; tam jsou všichni za jednoho a'
jeden za všecky. I domácí čeleď jest členem rodiny; hospodář
vidí'v ní své pomocníky a spolubratry, a čeleď vidí v něm svého
„přítelea spolubratra, který jménem Kristovým vše řídíaspravuje.
To jest první požehnání rodině z nejsvětější Svátosti.
'2. Nejsvětější Tělo Páně jest nejen vysokou“ školou pravého
názoru světového, jak na vše _pohlížeti máme. ale i hlavním oltá
řem milosti a síly. Vykoupení lidstva a obnovení světa musí se
nejprve ukázati v rodině křesťanské, jež jest zřídlem společnosti
_lidské. ]aká- rodina,.taková celá společnost. Spo'řádané rodiny
tvoří spořádanou obec, spořádaně obce spořádanou společnost.
Hlavním oltářem milosti bud'e velebná Svátost rodině, když dítky
poprvé přijímají Tělo Páně a rodiče naposledy před svou smrtí;
když rodiče při prvním přijímání dítek opět naleznou cestu ku
svému Spasiteli, a když při posledním přijímání rOdičů na smrtel
ném lůžku promění se příbytek jejich v předsíň chrámovou, jejíž
chrám nenalézá se více na téte 'zemi.
Hlavním oltářem bude velebná Svátost rodině, budou li ro
diče a dítky' společně přistupovati ke stolu Páně a jako doma
u jednoho- stolu požívají chléb života, u společného přijímání,
u stolu Páně, budou jednoho srdce a jedné mysli.
3. Tajemství oltáře jest dále jakožto oběť i jako přijímání
mravní obětavosti a proto požehnáním a štěstím rodiny.
U této výhně rozpaluje se nezištný obětavý smysl rodinný,
který nejprve chce .učiniti šťastným jiné a pak teprve šťastným
- býti; který hledá štěstí více ve vyplněných povinnostech než've
splněných přáních, umí obětovati osobní zájmy, aby jen pokoj
nevyhasl ve svatostánku rodiny.
Chce-li namahavá práce, úděl muže, otce shroutiti, s oltáře
přichází mu síla, umí-li se jen ke chlebu života věčného přiblížiti.
Chce—lisoužení, úděl ženy, matku shroutiti, přichází jako po
zdrav ze svatostánku: »BUď zmužilou, moje dcero; buď hodnou
svého mistra! Ty musíš ukázati sílu sv. přijímáníc. U pramene,
—zněhož mučednice čerpaly hrdinnou sílu před smrtí, najde tak
slabé pokolení ženy křesťanské, posilu/k hrdinným skutkům pro
domácnost. U stolu Páně, zřídlaobětavosti a sebezapírání, rozpalují
se ohněm rekovné lásky k potřebám vezdejšího života. Z této
výhně velebné Svátosti srší jiskry do jednotlivých domácností a
ani největší přívaly soužení, nedovedou jich- uhasiti.
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_ 4. Velebná Svátost konečně pomáhá a sílí v práci vychová-"
telské udávajíc směr a účel výchbvý.
'
_
Matka Samsonova dostala zvláštní pokyn od anděla J—Iospo-f
dinovaz. »Nebudeš píti nic opojného a jísti nic nečistého. neboť
dítě,. jež porodíš, bude nazirejským, Boh'u „zasvěceným“ (Soudc.

13, 4.
\
jediném slově Písma sv. zde naznačeno jesttajemství, že
posvěcení matky může býti posvěcením dítkaještě pod srdcem
matky.

Jak mnohem více "prospěje sv. přijímání,. požívání nebe—

ského Malá“Marie
chleba ise sarany
matkyz Pazzis
také dítěti
pod srdcem
je
jím!
agdalena
tulí jejímu
se k matce,
když .tato
vrací se od stolu Páně: »Matko, dóvol, abych blízko hodně mohla
býti*u tebe, abych hodně blízko byla svému Spasiteli.:
Jiné, šestileté dítko, pohlíží sůctóu posvátnou na svého otce,
nebot přichází z kostela, kde přijal nejsvětější Tělo Páně. Oči
dítka vidí jasněji než oči naše, vidí zářící kříž, jímž božský-Spa
sitel poznamenal čelo otcovo. Tak.ozařuje sw přijímání vážnost
rodičů av tom spočívá neocenitelný výchovný. poklad, požehnání
výchovy.

—

A když odcházejí dítky z _domu otcovského do světa, .kde
hrozí" nebezpečí jejich nevinnosti a'boží milosti, tu vědí dobře vě
řící rodiče, že mohou od'stolu Páně poslati za dětmi celé legie
dobrých _duchů, kteří je budou chrániti na všech cestách jejich.
Neznám pro mladíka-jinOcha v cizině silnějšího prostředku proti
hříchu nežli myšlenku: »Tělo, jež ti matka dala, jež tvůj Spasitel
ve sv. přijímání posvětil, to tělo nesmíš vydati hanbě a hříchuc.
Neznám pro matku krásnější modlitbičky při sv.'přijímání, nežli:
„Pane Ježíši, nedopust, aby dítky, jež jsem bolestně vychovala,
jež jsi přesvatým tělem svým a krví živil, nedopusť, aby byly
zhanobeny. »A odchází—lirodičese světa, staví-li se rozhraní smrti
mezi rodiče a děti, jest zásadou dobrých dítek v den jmenin a
den úmrtí rodičů přistupovati ke stolu _Páně. Ustupuje opět roz
hraní, dělící rodiče od dětí, pokrm života věčného spojuje záse,
co smrt rozdělila. Hle, jak velebná svátost jest výchovným pože
hnáním rodiny již od narození _dítek & ještě po smrti rodičů.
__ Pazn'ali jsme, že tajemství oltáře je posvěcením života rodin

ného, od kolébky až ku hrobu vysokou školou víry, hlavním oltá
řem
výhní mravní
obětavosti a požehnáním výchovy ro
dinnémilosti,
.
'
Zbývá ještě ukázati na světlo, jehož se nám dostává z nej
světější Svátosti. Abych dlouhou řečí neunavil, budu pokračovati
o štěstí, jehož se nám nebeským světlem dostává, o slavnosti Zje
vení Páně,'svátku sv. Tří králů, kteří. za světlem hvězdy kráčeli,
aby nalezli světlo světa, narozeného Vykupitele a v něm všechno
štěstí, všecku svou radost.
_
Slavíme dnes nový rok, přejeme si vzájemně samé štěstí.
*Kde se to štěstí nalézá, poznali jsme z dnešní úvahy. Kdyby lidé
všickni poznali,-kdo se nalézá na. oltáři, proč tu d'neminocí mezi
námi přebývá, že volá všecky k sobě, kd0' jséu obtíženi, aby je'
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občerstvil; kdyby věděli, že týž Kristus na oltáři bude jednou
naším soudcem a připomene. nám, co jsme vše mohli dobrého
vykonatj za jeho pomoci; co „jsmevše promeškali ku vlastní škodě;
kdyby to _vše lidé věděli a věděti chtěli, nebylo by tolik zla na.
světě, nebylo by svarů a nenávisti, nebylo by hrozných a vra—
žedných válek: žili by" všichni spokojeně jako spořádaná rodina,
jejíž hlavou, otcem jest Ježíš Kristus a matkou církev sv.
Pravé stěstí a spokojenost nalezneme jenom u Ježíše v lůně
matky __církvesv.

“ Sv. Basil vděčně vzpomínal dnů svého dětství, jež ztrávil za
vedení výtečných rodičů _asvětice, své báby. Čisté a svaté ovzduší,
v němž se pohyboval, pořádek a pokoj, jež panovaly v domác
nosti, nauky nebeské moudrosti, jež duši naplňovaly útěchou a
klidem; to vše bylo silným protilékem ve zkaženém a jedovatém
ovzduší škol athénských, jež později navštěvoval. Rodiče položili
základ štěstí do jeho srdce, Ježíše Krista, jeho jménem syna vy
chovávali, Bůh jim žehnal; byli při tom štastnýmia šťastným učí-'
nili i svého syna; a největšího štěstí požívají nyní a budou poží—
vati na věčnosti u zřídla nejvyššího štěstí, Ježíše Krista. —- (Hat
tenschwiller: Aus Zeit und LebenL)
_
' Kéž nám všem popřeje Bůh šťastnější nový rok, abychom
u svatostánku hledali a nalezli pravé štěstí a jednou dosáhli štěstí
nejvyššího na věčnosti.
7. M. Váchal.
!

Zjevení Páně.
Kristus s oltáře posvěcuie četbu rodinnou.
»Aj, hvězda předcházela je.: _(Mat.2, 9.)

Když se narodil Spasitel/Světa, oznámil to anděl Páně nej
prve pastýřům, kteří po Vykupiteli toužili. Najednou stál před
nimi a jasnost boží obklíčila je. Oznámil jim, kde se nalézá a podle
čeho ho poznají. Ale i na dalekém východě oznámeno bylo na
rození Páně pohanským mudrcům,-hvězdářům, skrze hvězdu, nebot
itito Vykupitele toužebně očekávali. Byli to králové menších
kmenů Arabských, znali proroctví Bolaama o Vykupiteli, že vyjde
hvězda z Jakuba. A když spatřili na obloze hvězdu neobyčejného
lesku, a slyšeli vnitřní hlas že jest to hvězda oznamující narození
ode všech očekávaného Vykupitele, vydali se nacestu, nelekli se
překážek, nedbali úsudků lidských, neustali, až šťastně Vykupitele
v Betlemě nalezli. Ve světle, neobyčejné jasnosti, oznámili naro
zení Páně andělé pastýřům, světlo hvězdy neobyčejné vedlo mu
drce k narozenému Spasiteli, který jest světlem světa, osvěcuje
nás všecky přicházející na tento svět. »Já jsem světlo světa:, pravil
o sobě, :kdo mne následuje, nechodí ve tmách, ale bude míti
světlo života.: (Jan 8, 12.)
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Před oltářem svítí věčné světlo hlásajíc, _že ve svatostánku
přebývá světlo světa, jež nás osvěcuje a předchází na cestách
toho života. Pán Ježíš na oltáři jest stromem života a spolu stro—
mem poznání; potvrzením slov Písma sv., že povoláni jsme z te
mnosti v přepodivné světlo (1. Petr 2, 9.), stvrzením přirozené naší
touhy po světle, vědění. Malé dítě mučí matku sterými, otázkami,
chce věděti vše, co jest mu záhadným, a když dospívá shání se

po knihách, aby nalezlo světla ještě jasnějšího. Tato zdravá touha
po vědění jest darem nebeským, který dal Otec nebeský dítku
již na kolébce s heslem: budiž světlo, aby temnoty ducha ná
sledkem prvotního hříchu duši obkličující zmizely a Bůh v pra
vém světle byl poznán.

_

Ale tato touha musí býti moudře" mírněna a vychovatelsky
řízena. Bylo by svatokrádeží', kdyby toho daru božího nebylo
řádně využito;. ale bylo by hrozným zločinem, 'kdyby ho bylo
zneužito a četba přinesla duši zkázu časnou i“věčnou. >Aj, hvězda
předcházela je..
Pán Ježíš na oltáři jest naší hvězdou, posvěcuje četbu ro—.
dinnou, "ukazuje, jak máme čísti, co nemáme a co máme čísti,
abychom ho nalezli zde na zemi a shledali. se s ním na věčnosti
ve světle slávy. —- A to bude předmětem dnešní promluvy.

Pojednání.
1. Abychom věděli, jak máme -čísti,'k tomu jest třeba 'rOz
umného účele a sebeovládání. jedni čtou z pouhého ukrácení chvíle,
jiní, aby rozšířili své vědomosti, jiní aby se stali lepšími.
etba
má ducha povznášeti a "zušlechťovati a ne —“rozčilovati, drážditi

; kaziti.
'
Čtenář nesmí se dáti ovládat knihou, ale sám ovládat knihu.
»Aj, hvězda předcházela je.: Pán Ježíš na oltáři má býti
cílem četby, nebot jest světlem světa, vědou nejvyšší _a- nej
přednější.
Požívání nebeské manny, těla Páně, znechutí ihned četbu, jež
vede k záhubě. »Tomu, kdo zvítězí, kdo se přemůže, kdo jde
jen _zasvětlem, tomu „dám jísti se stromu života.: (Zjev. 2, 7.)

Nežlivezmeme knihu do rukou, pomodleme se, a není-li více
PánJežíš v srdci, přistupme ku stolu Páně aneb aspoň vzbudme
upřímnou touhu po něm,-a prosme, aby nás. neopouštěl, ale před
cházel světlem nebeským, bychom nezbloudili, ale více ještě k „cíli
svému se přiblížili.
\
2. ,Co pemáme čísti? I ďábel má své apoštoly, kteří rozsívají
koukol zla mezi pšenici pravd nebeských. Za peníze jsou lidé
schopni všeho, obchodují i se zájmy duše, rozněcují nejnižší pudy
lidské, aby jen vydělali peněz. Nakladatelé knih vydržují si řady
spisovatelů, kteří musí psáti, -_abyse četba zamlouvala vášním lid

ským, a aby šla na odbyt, platí si novinářské reklamy, křiklavé
plakáty nalepují na místech veřejných. Touha a hlad po mamonu
Rádce duchovní.

7
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zaslepuje je, nedbají, že tisíce mladých obětí hyne mravně, že děti
odcizuií rodičům vlasti) církvi a Bohu. Špatný tisk více řádí než
nejhroznější nakažlivé nemoce, a vraždí mnohem více životů, nežli
nejkrvavější války. Kdybychom na hřbitovech kráčeli od hrobu
ke hrobu a tázali se jednotlivých, _kteří se tam nalézají, co jim—
připravilo předčasnou smrt,a kdyby mohli mluviti, žasli bychom.
kolik oběti bylo sem zavlečena jen následkem špatné knihy buď
nemravné aneb _protináboženské: Až po smrti na věčnosti po
známe nepřehledné řady svedených a zničených duší „špatným.
tiskem, ataké' hrozný osud těch, kteří zneužili od Boha svěře
ných hřiven ku zkáze duší'lidských.
Napoleon na válečném tažení do Egypta přistihl na lodi svého
pastorka, \Syna Eugena Beauharnaise' při čtení románu »W„erthers
' Leidcnc, od Goethea. Vzal mu knihu. »Kniha ta není pro tebeo,
a dal mu Homera. »Ten je pro tebe zdravým . . .: Věděl Napo
leon, kolik mladíků již pobláznil a zničil onen román, jak mladí
lidé jako beze smyslů—napodobovali potrhlého Werthea nejen ve
_skutcích ale i v módě, šatech a každém pohybu.
.
Bedřich Leopold, hrabě Stolberg napsal: :jak podivuhod'ná
věc je knihal Spatřím li knihu na stole, _a nevím, čího ducha jest,
bývá mi vždy úzko; buď -z ní věje 'vůně života či zápach _smrti.
Spí v ní začarovaní duchové, buďto-dobří či zlí; jakmile“ otevřeme
knihu' a probíráme. se jejími listy, oživují duchové a konají své
dílo. Jsou li to duchové dobří, okře,e duše v jejich přítomnosti
a bývá zušlechtěna. Jsou-li tam duchové zlí, běda čtenáři. Nej
lepší povahy bývají otráveny a zničeny.
Před nedávnem zemřel v Mnichově úředník Maier, který dříve
ve veřejném životě všudy ukazoval se jako věřícíneohrožený ka
tolík. "Navštěvoval služby boží, přijímal svaté, svátosti, bolelo ho,
kdykoli slyšel rouhavé a protinábožedské řeči. Ale jednou se mu
dostal do rukou nevěrecký pamflet; četl ho s odporem a odložil;
druhý den četl znovu a přečetl celý. Byl tak ďábelsky sepsán, že
méně vzdělaný musel býti chycen do pasti nalíčené. Od té doby“
vyhýbal_se kostelu, nepřijímal svátosti, chodil do schůzí. nevěrců,
ale šťastnější nebyl. V nemoci poznal pak propast, kam zabloudil,
vrátil se kajícně k Bohu;_a když byl zdráv. k náboženskému ži
votu, v němž pak setrval až do_ poslední chvíle.,
Nejlepší dítky, chlouba rodičů, staly se špatnou četbou ne
tvory a ztrpčin život nejen svým rodičům ale i sobě.
Proč může tak daleko zapadnouti křesťanské dítko dříve
vzorné a zbožné? Mračna špatné četby zastínila mu světlo Ježíše
Krista; přetrhlo spojení s Bohem, přestalo se modlit, přerušilo
spojení s Ježíšem, nepřijímala svatých svátostí, netoužilo po četbě
dobré a ušlechtilé,\za to však hltalo nezdravé a jedovaté výpary
špatného tisku, jež omamují, otupují a. ducha mrzačí.
Mnoho zavinily matky dítek, mnoho mohou také zachrániti.
Ženám vložil Bůh do srdce ošklivost před všelikou sprostotou
a neslušnosti,.a větší útrpnost s obětmi špatné četby. M_atkamusí
v prvé řadě býti na stráži. Matka jest zodpovědnou knihovnicí,
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ministerkou vnitra, 'musí pilně bdíti nad četbou dítka. Mládež
umí zakázané knihy velice obratně ukrýti před zraky matky, ale
matkarmá býti jestě obratnější v hledání'jich, aby jí nezničily
poklad od Boha svěřený, z něhož musí jednou vydati 'počet věč
nému soudci.
.Pán ]ežíš postavil svůj svatostánek v blízkosti našich pří
bytků; matky musí především dbáti, aby' pifjby'tky jejich stály
v ovzduší svatyně, aby byly příbytky božími, aby v nich byly
knihy, které k Bohu vedou.
.
3. Co máme čísti? Rodiče mají dětem zaručiti dobrou četbu;
zříditi domácí knihovnu, lékárnu duchovní, jak staří Řekové knihy
nazývali. Už v IX. století nalézáme list markraběnky .Dhuody,
tedy před tisíci léty, v němž napomíná syna, aby si hodně do
brých-knih opatřil. "
Kdyby každoročněkladli rodiče pod stromek .vánoční ně
jakou dobrou knihu místo zbýtečných .tretek, měli by za krátký
čas slušnou knihovnu. a potomciustavičné domácí tiché missio
náře: Peníze, které jsou v dobré knize uloženy, nejsou ztraceny,
ale kapitálem, který dětem přinese bohatých úr'oků..Co peněz se
vyhází během roku při různých příležitostech na věci nejen ne
potřebné a zbytečné, ale“ i škodlivé, které už jsou dávno poho
zeny aneb velikou zhoubu dětem přinesly; dobrá kniha —má-stále
velikou cenu, udržuje nás v blízkosti s oltářem, *posiluie v neho
dách a utrpení, povzbuzuje k novému životu. “
_ Které knihy mají býti uloženy do knihovny domácí? 'P'ře'
devším "takové, které .isou náboženského ducha a ze zábavných,
jež psány od spisovatelůznámých a zbožnýcb. Duchovní správce
osady jest strážcem nejsvětější svátosti oltářní, tam směřovati
mají ustavičně všecky naše myšlénky, tužby a snahy; dá také
nejlepší. radu, které knihy zušlechtl a povznesou a které by při
nesly záhubu.

\

\

Velice dobré knihy vydávány jsou v dědictvíc'h maličkých,
sv. jana Nep., sv. Prokopa, sv. Cyrilla a Methoděje, katol. tisko
vém spolku a jiné. Pro dítky časopisy Rajská zahrádka, Anděl
strážný, eucharistické časopisy;_pro dospělejší Ludmila, Večerní
zábavy, Naše knihovna, Eva, Vlast, Náš domov, Poklad věřících
a t. d. Toýjsou knihy a časopisy v duchu katolickém, které ne—
zavedou na scestí, ale udržovati budou neustálé spojení se svato
stánkem.
'
Nejlepší knihou jest Písmo sv., kniha kněh, knihovna boží,
psaná krví Beránka božího, stvrzena pečetí Ducha sv.
jako u stolu Páně všichni členové tutéž manu nebeskou při
jímají, tak má býti Písmo sv. duševní stravou všech .domácích.
Vedle Písma svý velice se doporučují postilly, výklady e'pištol
a.evangelii, zlatá kniha: "»Násjedování Kristac, »Filotheac 'od sv.
Frant. Sales., katechismus, bibl. dějeprava, kniha evangelií a ].
Dvě věci jsou k životu nevyhnutelně potřebnéz- světlo a chléb;
slovo boží a nebeský chléb v nejsvět. sváto'sti oltářní.
*
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Slovo boží jest svící nohám našim, jak žalmista Páně praví,
a světlem' stezkám našim. (118.) »Každý, kdo slyší slova mác, volá
Pán Ježíš s oltáře, »a plní je,-podobá se muži moudrému, který
vystavěl dům svůj na skálea (Mat. 7.)
Slovo boží a dobrá kniha budou nás držeti ustavičně .vblíz
„kosti božského Spasitele, a jeho tělo ve svátosti oltářní bude
vždy naším životem pravým, zvláště pak zárukou života věčného.
»Kdo jí mé tělo, má život věčný a já jej vzkřísím v den nei
poslednější.'c

V. M. Vdrňal.

Neděle po Zjevení PánevNeisvětějšiho
Jména Jezís.
\V VI

V

VV

v

'V Jezísn máme vsecko, bez Jezíse ztraceno vsecko.
»V' žádném jiném není spasení, leč'
v Kristu Ježíši, Pánu našem;
(Sk. ap. 4, 12.)

Když po zmrtvýchvstání Pána Ježíše apoštolé kázali osvícení
a posilnění Duchem sv., a hned první den seslání Ducha svatého
pokřtili tři tisíce lidí'a brzy na to po uzdravení chromého od
narození pokřtili nových 'pět tisíc, sešli se'nepřátelé Ježíšovi, vele
_ rada židovská, aby se poradili, co by se _mělostáti, aby o jménu
]ežíš nebylo více mluveno a památka jeho byla.co nejdříve vy
hlazena sesvěta. Poněvadž se báli lidu, dali zatím zatknouti Petra
a jana a ptali se, proč se opovážili jménem ježíše uzdraviti chro—
mého. Tehdy Petr odpověděl: >Knížata lidu a starší, slyšte! Po
něvadž dnes souzeni jsme pro dobrodiní na člověku nemocném
skrze koho tento zdráv učiněn jest, známo buď všechněm vám \
i všemu lidu israelskému: Ve jménu Pána Ježíše Nazaretského,
kteréhož vy jste ukřižovali, jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze
toho stojí tento před vámi zdráv., To jest ten kámen, který za
vržen jest od vás stavitelů, který učiněn jest hlavou úhelní, a není
v žádném jiném spasení, nebot -není jiného jména pod nebem,
skrze kteréž bychom spasení býti měli.: Pohrozili apoštolům bi
čováním, žalářem a smrtí a propustili je. Ale apoštolé více po—
slouchali'Boha, ježíše Krista, nežli lidí; neustali kázati' a křtíti,_
až vydali život za svého mistra. Marné bylo pronásledování,
marná zloba nepřátel, ]ežíš Kristus včera, dnes a na věky. Jménu
Ježíše klanějí se duchové nebeští, věřící pozemští, i duchové pe
kelní. Není jiného jména pod nebem, skrze kteréž bychom spa—í
seni býti měli.
Dnes oslavujeme jmeniny Ježíšovy. „Aby jméno nejsvětější
a nejmocnější nikdy nevymizela ze srdcí našich a my hledali
v něm všecku svou útěchu, všecko své štěstí a věčnou spásu, při
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pomeneme si dnes, čím jest pro nás ježíš Kristus, a čím jsme
bez Ježíše Krista.

_

Srdce ježíšóvo, plné dobroty a lásky, dej nám k tomu svého
požehnání!
'
'

Pojednání.
]. »Maličký narodil se nám, Syn boží dán jest náma, tak
oznamovalxpřed sty lety prorok ,Isaiáš národu israelskému Vy
kupitele. Přišel na svět chudičký, a přece jest naším králem.
»Plesej, dcero' Sionská', vesel se dcero ]erusalemskác, těšil prorok
Zachariáš národ vyvolený, raj, král tvůj přichází k tobě, spra—
vedlivý, Spasitel-. (9, 9.) »Král nesmrtelný, král všech králů,“ při
chází a ke komu? K člověku, svému poddanému, který jest mu
dlužen deset tisíc' hřiven a nemá ani penízku, jímž by. zaplatil.:
(Mat. 18, 24.)
Král nebeský přichází, nikoli, aby ubohého služebníka prodal
a všecko jeho jmění pobral, ale aby tělo své a_krev svou mu
daroval, cenu nekonečně větší než celý dluh, který má zaplatiti.
Co máme učiniti jiného, nežli padnouti'před Ježíšem na kolena
a zvolati: »Poshov mi a všecko zaplatím tobě.: (Mat. 18, 26.)
Čím splatíme svůj dluh? Odvrzmež skutky temnosti, zbavme
se hříchů ve sv. pokání, a oblecme se v Pána našeho Ježíše Krista,
budme dítkami božími, věrnými poddanými svého nejmilóštivěj
šího krále, milujme Boha“nade všecko, milujme bližního pro Boha
samého a-posvěcujme sebe.
_
_
,»
Přichází k nám Ježíš, Pán náš, přináší .jho sladké a břímě

lehké, svá přikázání a spasitelné rady, maje na mysli jediné štěstí
naše, a za nepatrnou a lehkou a kratičkou službu slibuje nám
slávu věčnou. A co činí člověk, služebník? Ve vzdoru volá: »Ne
budu sloužiti.: (Jef. 2, ZO.).Raději“ slouží nejúhlavnějšímu "nepří
teli, ďáblu, snižuje Sebe, zapomíná své důstojnosti a klesá i pod
nerozumného tvora. A co činí Pán jeho? Podává ruku člověku,
aby ho vytáhl z osidel pekla, vyprostil ze jha vášní a uvedl ve
svou služebnost, jež činí-člověka opravdu“ šťastným; nebot Bohu
sloužiti — jest kralovati.
'
. Co učiníšř Padni na kolena a zvolej: »Odkud mi to, že Pán
můj přichází kemněř Pán můj a Bůh můj! Pane ]ežíěl'"do po-
sledního dechu svého života budu sloužiti jenom tobě; v tobě
jsem živ, v tobě umírám, tvým chci býti na věky. Dej mi jen
milost, abych se i nejmenšího hřích'u bál jako největšího neštěstí
a miloval tebe nade všecko..
Přichází Ježíš, přítel nejlepší, nabízí přátelství upřímné a trvalé,
a abys“ se o jeho lásce přesvědcil, trpí .pro tebe už v jeslích zimu
a nedostatek, bude trpěti celý život, až na kříži do poslední krů-_
pěje krve za tebe vykrvácí. Přichází k tobě, příteli' věrolomnému,
ku zrádci, který tak často pohrdnul jeho přátelstvím, tak .často
hříchu dal přednost před jeho milostí, který raději trávil čas
v zábavách prázdných a'hříšných nežli v důvěrném styku a blíz
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kosti nejlepšího přítele. Přichází ne aby ti dělal výčitek, ale abys
v“něm nalezl poklad, pravé přátelství; pomoc ve všech potřebách
a spojil se s ním láskou nejněžnější. Co učiníšř Přiviň se k bož
skému příteli, drž se ho pevně a nespouštěj se ho více; je-li přítel
poíovicí duše, pros Ježíše, aby byl tvou-duší celou v životě, ve
smrti a po celou věčnost.
.
Přichází Ježíš, nebeský pastýř, který zná ovečky své a, život
svůj dává za ovce své. Přichází, aby hledal ztracenou ovečku
a„nalezna ji, vložil s radostí na ramena .svá, svolal anděly a—
svaté
a řekljim : »Radujte se se mnou, neboť jsem nabyl ztracenou'ovečku. :
(Luk. 15, 5.)
'
Přichází k __tobě,ovečce zbloudilé a bláhové, jež bloudí pouští
toho světa, a snadno se může státi kořistí pekelného vlka, a snad
už se nalézá v jeho spárech a smrt věčná, plná hrůzy může jej
překvapiti každé chvíle.

_

_

Co učiníš? »Zbloudil'jsem jako ovce, která se ztratila, volej
se žalmistou Páně, :]ežíši, hledej služebníka svého. nebot na při
kázání tvá jsem zapomenul.: (118, 176) Nepřestaň volati, až ve
svaté povědi vezm'e tě na ramena svá a odevzdá péči nebeského
Otce, uvede na pastvu nebeské pravdy a tam občerství tě pře
drahým tělem a krví svou, a tak posilní prOti nepříteli spásy
a udrží na pastvě nejvzácnější, nebeské pravdy a milosti.
Přichází k nám Ježíš, náš Spasitel, který vykoupil nás ne
věcmi pokušitelnými, zlatem a stříbrem, ale předrahou krvl'svou.
»Přich'ází, aby se smiloval nade všemi-nepravostmi duší lid
Ských, aby uzdravil všecky nemoce jejich; aby osvobodil od za
.hynutí' věčného a korunóval je milosrdenstvím a mnohým slito
váním.<-(Zal.

102, B.) '
'
.
,
»Přichází k tobě, zajaté dceři Sionské, jež při řekách baby-'
lenských, v údolí slzavém sedí, vzdy-chá a pláčen (Ž 136) Co
učiníš? Žádej za milost, abys pochopil lásku svého Spasitele, lásku
Boha Otce, který neušetřil vlastního Syna, ale za nás všecky
vydal, abychom měli život věčný; a až pochopíš lásku boží,
a lásku Spasitelovu, volej často: »Hospodin jest síla má, v něho
budu doufati, a nebudu zahanben.: (Is. 12) »Nejsvětějši Srdce
Ježíšovo, dejž, abych tě vždy více miloval. Nic mne neodloučí
od lásky .Kristovy, ani meč, ani smrt, ani cokoli jiného. Ježíš jest.
mé všecko.:

.

_

Před léty odsouzen byl v Turíně v Italii zločinec/ do žaláře
a na smrt. Před Smrtí přišel k němu kněz, aby ho připravil na
odchod se světa.
\
'
Zločinec klečel na zemi, svíral pravicí kříž, líbal a plakal
hlasitě, a když spatřil kněze před sebou, \zvolal: .Nepláči, že
musím zemříti, nebot smrt zasluhují. Ale to jest mi'»-,_líto,
že jsem
čtyřicet let nepřetržitě'svého nejlepšího přítele, Ježíše Krista, urážel
a zarmucoval.-' Pro pomíjejícl radosti světské zapoměl jsem na
toho, ,který připravuje radost věčnou. A nyní opuštěn ode všech,
nenáviděn a vyloučen ze.společnosti lidské, poznávám tak pozdě,
co jsem mohl dobrého za celý život ',svůj vykonati. Nemám více
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nikoho, leč Pána Ježíše; jestliže ten —mneopustí,.jsem ztracen na
věky.: _Kněz ho potěšil, rozhřešil, dovedl na popraviště, a dal
naposledy políbiti nejlepšího přítele, Pána Ježíše na Kříži.
Važme si Pána Ježíše, vzývejme často' nejsvětější jeho jméno,
čiňme všecko ve jménu Pána Ježíše ku slávě boží, spáse duše
.a blahu\ blížního, nosme Ježíše ve svém srdci, a Ježíš, náš nej
lepší přítel a pastýř duší našich, náš přelaskavý Spasitel prová—

zeti nás bude po cestáchnašehoživota. a po smrti uvede do slávy

věčné.

.

2. V Ježíši máme všecko, ale bez Ježíše ztraceno všecko. —
Abychom to pochopili, představme. si palác plný klenotů a bo
hatství, ozdobený nejvzácnějším nábytkem, nejskvostnějšími mal
>bami a obrazy, palác plný pokoje a radosti, lásky a_věrnosti.
A najednou to sídlo krásy a dobra je zachváceno ohněm, Černý
kouř šlehá ze všech otvorů, trámoví praská, jiskry srší kolem.
Král utíká z místa hrůzy, a nastává pravé „spuštění. Co se ještě
dá zachrániti vynáší se chvatem. Vzácné obrazy trhají se se stěn,
nábytek drahocený hází se oknem', skříně, šatníky a bedny se
otvírají, přehazují a vybírá Ee z nich to, 'co jest nejcennějšího.
Vše přebíhá a volá zoufale, a kde byl před chvílí milý pokoj
a vzorný pořádek, tam je -nyní děsný hluk a zmatek. Zatím oheň
opanoval celé stavení, stropy se řítí a plameny šlehají okny a brzy
černé zdi a kouř zřícenin označují míSto, kde stál před chvílí
nádherný.

palác.

_

_

'

Nádherný palác, drahý křesťane, jest tvoje duše, příbytek
nebeského krále, Ježíše Krista, který ve svatém pokání vešel do
tvého srdce, aby tu vládl a řídil tvé myšlenky žádosti a skutkyl'
Jak skvostně jest palác vyzdoben milostí posvěcující, dokud zde
bydlí Ježíš. Co tu pokladů, zásluh, dobrých skutků, jež byly jmě—
nem Ježíšovým ku slávě boží vykonány! Zde jest pokoj, radost,
nebeský klid,.pravý ráj. _— Aje najednou vznikne v domě požár
zlé žádosti, a ty bys mohl hrozící nebezpečí z počátku snadno
odstraniti. Ale v lehkomyslnosti nedbáš, a z jisker povstane pla
men, těžký hřích opanovaí tvé srdce. Nebeský král, který dosud
v srdci tvém vládl, štěstím a radostí-naplňoval, opouští hned tvou
, duši,.a s ním mizí z“duše všecka krása, všecky ozdoby a po
klady, radost a pokoj. Ztrátou Ježíše všecko ztraceno. Srdce hří
chem spustošené, plamenem zlé žádosti spálené, stalo se zříce
ninou, rejdištěm zlých duchů, a meč hněvu božího visí nad tebou.
Jak jest. pravdivým, čím hrozí Bůh skrze Mojžíše, an praví:
»Opustím lid-svůj a skryji tvář svou před ním„ a bude stráven,
přijdou na něj všecky zlé věci a soužení, takže'zvolá v ten den:
V pravdě, že není Bůh se mnou, přišly na mne tyto zlé věci.:
(5..Mojž. 32, 17.)
Jak dlouho chceš, drahý křestane, bez Ježíše ještě zůstati?
Když Panna Maria a Josef zpozorovali, že Ježíš není s nimi vra-—
cejíce se. z pouti Jerusalemské, vstali hned, aby ho vyhledali.
Hledali tři dny a neustáli, až ho nalezli. Hledej Ježíše, dokud
nalezen býti může. Volej ho zpět do—svěhosrdce, neboť není da
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leko ještě od tebe, stoji blízko a čeká, až zavoláš a kajícně vy
řkneš; »S bolestí jsem hledal tebe, ujmi se mne a neopouštěj.:
R. 1902 byla v jedné obci u Vídně zvláštní slavnost; nesli
obraz Bož. Srdce Páně z kostela do blízkého lesa a zavěsili na
stróm u cesty. Dříve tam býval obraz sv. Leopolda, 'ale bezbožná
ruka často obraz znesvětila _a zohyzdila. Jedna zbožná paní kou- 
pila obraz Božského Srdce- Páně, s úmyslem, že ho dá na místo
poškozeného obrazu; obrazu Pána Ježíše -že snad přece nikdo
neznesvětí. Obraz zavěšen a pod ním umístěn nápis: »Všichni
dobří lidé se žádají, aby šetřili obrazu a oznámili, kdo by ho po
rušil.: A doleji bylo napsáno: »Poíd'te ke mně všichni, kdo jste
obtiženi, a já vás občerstvim.: Od té doby nikdo obrazu ne
ublížil, každý uctivě smekl a chvíli se pomodlil. Přišel i mnohý
bez víry, přečetl nápis, padl k zemi, zaplakal a od té doby stal
se novým člověkem. Takovou moc má srdce Ježíšovo, pramen
lášky a milosrdenství.
_Volá tě k sobě stále, snad naposledy, nezatvrzuj srdce svého,
volá tě Spasitel, přítel nejlepší, aby nemusel býti přísným soud—
cem. — V"jednom městě Štýrském kázal při missiích kazatel
o posledním soudu, dojemnými a mocnými slovy, jak úzko bude
lidem, až žaslechnou hrozná slova Spasitelova: »Odejděte ode
mne, zlořečenílc Vykládal, co to znamená, býti zavržen' od Boha
nejvýš dobrotivého. Přestávákocbrana andělů, přestává přímluva
Panny Marie a svatých, přestanou prosby a přímluvy matky církve
svaté a naposledy zvolal kazatel: »Není tu již ani žádného Srdce
Ježíšovac Mezi posluchači posluchači ozval se hlasitý pláč, takže.
kazatel musel na chvíli ustati. Všichni pocítili co _to znamená,

,není už ani žádného Srdce Ježíšova. Po kázání odešel kazatel
do zpovědnice. První přistoupil muž, který již'dlouhá léta nebyl
-u Správy boží a vedl život pohoršlivý. Se slzami vyznal se ze
svých hříchůf-a když se ho kazatel ptal, co ho po tolika letech
přivedlo ke zpovědnici,-odpověděl: »Po celé kázání byl jsem klidný,
ale jakmile jsem zaslechl 'slova, že při posledním soudu nebude
více žádného Srdce Ježíšova, žádného milošrdenství, jakoby meč
prošel mou duší; býti bez Srdce Ježíšova — to jest věčné zoufalstvím
Ano, bez Ježíše všecko ztraceno. Nového roku občanského
slíbili jsme, že chceme s Ježíšem počíti,.s Ježíšem. všecky povin
nosti konati a s.Ježíšem život svůj dokonati. Obno'vme dnes svůj
slib, zasvětme se božskému Srdci Páně, a pamatgjme stále, že
s Ježíšem máme všecko, bez Ježíše však všecko jest ztraceno.
Držme se pevně svého nejlepšího přítele, svého Spasitele, svého.
pastýře božského, svého Pána a krále nejvyššího, bude nás říditi
a. chrániti před nepřítelem spásy, ozdobí příbytek naší duše vzác
nými ctnostmi, naplni nejdražšími poklady' dobrých 'skutků, a až
jednou uzná za vhodné a odloučí duši od těla, zavede do stanů
věčných, kde nám bude odměnou nevýslovnou a nehynoucí.
»V žádném“ jiném není spasení, leč v Kristu Ježíši, Pánu našem.:
V. M Váchal.

—105-1

Neděle první po Zjevení Páně. Slavnost
sv. Rodiny.

S_v.Rodina příkladem dobré'křestanské

výchovy dítek.

»I sestoupil s nimi a přišel do Naza
reta abyl jim poddán. (Luk. 2, Sl.)

' Úvod dle evangelia.
Pojednání.
1. Štěstí,sv. Rodiny; základem štěstí v rodi
nách křesťanských dobrá výchova dítek. Tak si přeje B. Spasitel.
2. Co náleží k dobré výchově? a) Příklad rodičů, b) láska a pe
člivost rodičů, c) kázeň.
Závěr. Užitek dobré, křesťanské výchovy.

- -'
—

Krásný a dojemný obraz předvádí nám dnešní sv'. evangelium.
Dvanáctiletý ježíš putuje se svou matkou, Pannou Marií, a svým
pěstounem, fsv. josefem, na slavnost do chrámu .jerusalemského
Kristus -Pán zůstává _vcbrámě,aniž by to Panna Maria a sv. Josef
zpozorovali. Až na zpáteční cestě poznají, že není mezi _nimiJe
žíška, a proto plni úzkosti vracejí se do Jerusalema a zde pilně
jej hledají, až jej_naleznou ve chrámě mezi učiteli a- zákoníky,
kteří žasnou nad jeho moudrostí a načrjeho odpověďmi. I vrací
se pak šťastně do svého domova, do Nazareta.
V Panně Marii a sv. josefu podává Písmo sv. vzor, jak ro
diče mají své dítky vychovávati, o'ně se starali. Bůh jim svěřil
dítky, z rukou jejich bude těž jednou žádati počet za jich vycho
vání. V dítkách dán rodičům drahý poklad, v dítkách jest jejich
budoucnost. A na dvanáctiletém Ježíši mají dítky příklad posluš
nosti. Vždyť praví o něm Písmo sv.: »I sestoupil s nimi doNa
zareta a byl jim podána. (Luk.2,_ 51.) Jednorozený Syn boží po
slouchá Pannu Marii, je poddán svému pěstounu, sv. Josefu a tak
nejvíce přispívá k požehnání _rodiny nazaretské.

Pojednání.
Jak štastná byla rodina v-domku nazaretskěml Vládla tam
požehnání, mír a spokojenost; všechny spojovala tam vzájemná
láska. Když se však dnes rozhlédneme po rodinách křesťanských,
tolik jich najdeme nešťastných.

_Místo lásky jest tam“ nenávist —a

nesvornost, místo pokoje hádky a různice, místo požehnání kletba.
Tážeme-li se, proč tomu tak jest,_musíme doznati, že je to ne
dostatek dobré, křesťanské výchovy. Proto je tolik 'rodin nešťast
ných, proto z takových rodin odchází božský Spasitel :; s ním
i jeho požehnání. Jako ta květinka potřebuje pečlivého ošetřování
od zahradníka, který jf musí zalévati, opatrovati a' zhavovati "ško
dlivého plevele, aby neuvadla, ale vypučela-v krásný, nádherný
květ, tak i dítko, obraz boží, potřebuje něžné, pečlivé výchovy.
Tose z dítka stane, co z něho vytvoří-výchova. Dobrá výchova
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— toť základ a „pramen štěstí rodinného; na dobré výchově zá
leží budoucnost dítek_l
Dobrá a křesťanská výchova dítek je též dle vůle božského
Spasitele. Vzpomeňme jen, jak miloval Kristus Pán dítky. Když
apoštolé je odháněli, řekl sta/krásná slova: »Nechte dítek při'jíti
_ke mně a nebraňťe jim; neboť takových__je království nebeskéc.
(Mat. 19, 14.) Takovou láskou lnul božský Spasitel k dítkám,
protože se mu líbila jejich nevinnost a upřímnost, jejich čistá duše.
Proto též přísnými tresty hrozí tomu, kdo by kazil dítky. _Praví
výslovně: »Kdo by pohoršil jedno z maličkých těchto, kteří ve
mně věří, tomu by lépe bylo, aby žernov osličí zavěšen byl na
hrdlo.. jeho a on pohroužen byl do hlubokosti mořské. Neboť
pravím vám, že andělé jejich v“nebesích stále patří na tvář Otce
mého, jenž jest v nebesíchc. (Mat. 18, 6 a 10.) Hle, tak se za-'
stával náš milý Spasitel 'dítek. A tentýž Spasitel i vám. drazí ro
diče, svěřuje dítky k vychování. Jako po svém zmrtvýchvstání
k apoštolu PetrOvi řekl: »Pasiž beránky mé! Pasiž ovce méic'

(jan 21,15 a 17), tak ik nám volá: Paste ovečky mé, vychová
vejte dítky mé, aby byly dobrými a zbožnými, veďte je'ku po
znání Boha, cvičte je ve sv. víře, aby byly hodnými mými učed
níky. Vždyť oco prospěje člověku, kdyby celý svět získal, na duši
své však škodu trpěch (Mat. 16, 26.) Kristus Pán tedy vybízí ku
svědomité výchově.
' \
Co však patří k dobré, křesťanské výchově? Je to předně
příklad rodičů. Rodiče již záhy, hned od malička mají vésti dítky,
aby milovaly Boha, aby věrně zachovávaly jeho přikázání. A-to
se jim jistě bude dařiti, když budou dbátidobróho příkladu, když
sami budou dle s_v.víry. živi, když sami budou míti v úctě všechny
příkazy církve sv. Rodiče přísně musí se, toho střežiti a varovati,
aby v ničem nedávali dítkám' špatného příkladu. Vždyť dítky
jsou tak odkázány na příklad. Co vidí na druhých, též samy činí,
a ve své nezkušenosti a nevyspělosti nemohou rozpoznati, c0'jest
dobré a co zlé. A tu velice mnoho záleží na dobrém příkladu.
Špatný příklad rodičů šmahem kazi, ničí a maří blahodárné účinky
výchovy. Nic nespomáhá sebe lepší výchova, nevidi-li dítky do
brého příkladu u rodičů. Je to smutné,_když dítě hned od mládí
musí doma stále slyšeti klení a rouhání otcovo. Zdaž nabude tak
úcty ku jménu božímu, zdaž'bude je pak s uctivostí vyslovovat?
jak zhoubně to na dítky působí, vidí-li, že otec tak často při
chází pozdě domu, slyší-li, jak se vadí s matkou, jak jí nadává.
Jak" navykne a oblíbí si dítko choditi do kostela, když rodiče
po celý čas do kostela nejdou, za celý boží rok 0 chrám neza

vadíi', Jak nabude dítě lásky'k modlitbě,' když rodiče sami se
nemodlí, ani dětí k modlitbě-nevedou? Tažte se pak dále dítka
ve. škole: umíš- se modlitiř uslyšíte odpověd: neumím, my se
doma nikdy nemodlíme. A jak má si dltk'o osvojiti přikázání:
nepokradeš, když doma otec nebo matka se chlubí, jak se jim
krádež podařila. Podobně tomu jest u všech přikázání. Mizí kře
sťanský .duch z rodin, mizí dobrý příklad rodičů a tím ubývá
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dobré výchovy dítek. patnou _výchovou uplétají si .rodiče sami
na sebe bič, neboť dítky špatně vychované, až vyrostou, stanou
se' vzdorovité, odmlouvačné, zpurné a neposlušnéý Pak se nedivte,
když odrostlý syn, napomíná-li jej matka a praví: tak se mi od
sluhuješ za všecku mou lásku a.,_s_tarostřodsekne matce: jak jste
si mne vychovali, tak mne mátef. Pak se nedivte, že takové dítky
\'proklínají otce, matku, že je špatně vychovali. „Dobře praví moudrý

Sirach: ':Kůň nezkrocený bude tvrdoústý a syn rozpustilý bude
opovážlivýc a na jiném místě: »Hanba otcova"jest ze syna-ne
zvedeného; dcera pak ke“škodě bude:. (Sir. 30, '8 a 22, 3). Za
to dobře vychovadé dítky jsou požehnáním pro rodiče ve stáří,
jich útěchou, podporou, radostí, od a pýchou.
K dobré křesťanské .výchově náleží dále láska a pečlivost ro
dičů. Popatřme na sv. Rodinu. Celá nešťastná byla Panna Maria
a sv. Josef, když ztratili božské dítko. S jakou láskou a jak pe
člivě ho hledali, 'až konečně je nalezli! Též rodiče při vychování
. má vésti láska. Zhoubně působí na něžnou duši dětskou,.když
otec stále na děti'křičí, stále je bije, když -.děti nikdy nepocítí
hřejivé lásky mateřské. Na druhé „straně nesmí ovšem láska býti
přílišná. A takovou je, když rodiče vychvalují přespříliš své dítě,
když chyby a poklesky jeho před ním omlouvají. Děti dobře si
to pamatují, hřeší na neúmornou lásku rodičů a chyby jejich
s věkem se zvětšují a rostou.
Křešťanskou výchovu má provázeti také kázeň. Bez kázně
není bázně. Rodiče musí proto pečovali a na tom pevně státi,
aby dítky ve všem a na slovo poslouchaly. Nynější svět nenávidí
poslušnostfnynější doba ji zavrhuje a považuje za slabost. Tu
i dětí zmocňuje .Se taková _nepodajnost, tvrdohlavost, že nerady
a s nechutí konají, c_oseAjim káže a'poroučí. Pak nezbývá pro
rodiče nic jiného, než' aby přísností a'—íresty vedli dítky k po
slušnosti. Vždyť! čteme v Plsmě sv.: »Neodnímej od pacholete
kázně; neboť budeš-li je trestati metlou, duši jeho Z pekla vy
svobodíšc. (Přísl. 23, 13—14). »Trestej syna svého včas, abys
pak nemusil zoufati nad nímc, a opět: >Kdo šetří metly, nená
vidí syna svého, ale kdo ho miluje, včas jej trescec. (Přísl. 19,
18_a 13, 24) Sv. Pavel pak vybízí-a volá: .»A vy, otcové, nepo
puzujte ke hněvu“ dítek svých, nýbrž vychOvávejte je v kázni a
trestání Páněc. (Efes. 6, 4)
Toť tedy, drazí rodiče, základ dobré výchovy. Plňtesradostí
své povinnosti k dětem. Odměna a odplaía vaše bude hojná již
zde, ale obzvláště na věčnosti. Vaše svědomitá, pečlivá, v duchu
křesťanském vedená výchova zjedná vám mnoho radosti. Tou
bude vděčnosta důvěra vašich dítekfl když vás Pán Bůh povolá
a, vy dlímati budete na _poli božím tichý sen, i tam vás bude
provázeti vděk hodných dětí. Ony na vás nezapomenou, ale při
jdou na hřbitov, aby na vás v lásce a modlitbě vzpomínaly, aby
i vám po smrti odměnin vaši péči, starost a námahu. Hledte si
proto zdárnou výchovou zasloužiti této vděčnosti. \To pakbude
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život podle sv. Rodiny. Následujme vždy sv. Rodinu, utíkejme se
do její ochrany, prosme 'ji _opožehnání, bychom též došli štast
ného s ní shledání v radosti nebeské. Amen.
Fidelir.
)

Válečné kázání P. Gebharda Erůhlicha S. ].
Píše ían lap. los.. Holý o. Praem., 'farář v Holišově. — (Dokončení.)

Ill. Naše smíření dle zákona Páně. Při smírné oběti ve Sta
rém Zákoně bylo třeba'vyznati se ze hříchů. V Novém Zákoně
jest jen jedna obět. Jak tu třeba Boha smířitiř Spasitel to ve své
moudrosti snadno zařídil. Dal apoštolům a jejich nástupcům moc
hříchy odpouštěti ve svátosti pokání.
2. Zpověď je velikým dobrodiním božím, nebot:
a) že ve svátosti pokání .hříchy odpouští, je skutkem božího
milosrdenství ;
Tu se nám odpouští vina, vlévá se milost posvěcující, od
pouštějí se věčné a část časných trestů, zásluhy „dobrých skutků
obživují. Postačí, bys doznal, že jsi hříšníkem, bys se stal spra
vedlivým. Jaké to milosrdenství! Tolik dobrodiní za tak malou
námahu._ K židům 4. 16.
'
“
b) Ze- Kristus při tom požaduje vyznání hříchů, je skutkem
Boží moudrosti. Moudrost Boží se jeví tím, že k vznešenému cíli.
užívá nejvhodnějších, nejjednodušších prostředků. Tak jednoduchým
prostředkem jest vyznáníhřícbů zároveň nejvhodnějším prostřed
kem Boha smířiti _ačlověku "pomoci. Boha smiřujemc pokorou.
Vyznání pokořuje. Boha smlříme lítostí. Každé vyznání vzbuzuje
lítost. Boba smiřujeme' dostiučiněním. V každém vyznání viny
spočívá dostiučinění. Tedy ve zpovědi spočívá vše, co dle vůle
Kristovy Boba smířiti může..
"
_ _Vyznání viny jest také nejvhodnějším prostředkem pomoci
člověku. Mimo odpuštění hříchů dociluje zpověď mnoho jiných
cílů pro jednotlivce, pro rodinu a pro celou lidskou společnost.
Jednotlivci přináší zpověď poučení rozumu, uklidnění srdce,
sílu\ pro vůli. Rodině přináší štěstí. Co přináší rodině štěstí?
Svornost a láska manželů, ctnost dětí, věrnost služebnictva. Tyto
statky zajištuje zpověď. Bdí nad manželskou věrností a všemi
ctnostmi, které manželský život pravým životem obapolné lásky

a úcty činí. Jak výchovný vliv má zpověď naděti a'služebnictvol
Z rodiny přechází požehnání na celou společnost, která se z ro
din tvoří. Kdo se řádně zpovídá, nedělá revoluci, nedopustí se
zrady, nebude špatným vojínem, soudcem, _úředníkem. Zkrátka,
katolík, který se zpovídá, zůstane jistě dobrým poddaným, dobrým
občanem. Nebot kdo ve zpovědi poslouchá autoritu Boží, po
slechne i autoritu lidskou.
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_Když o .všech těchto dobrodiních zpovědi uvažujeme, uznáme,
že to není dílo lidské, nýbrž dílo Boží, dílo Božího milosrdenství
a moudrosti. Má-li však svátost pokání tyto účinky míti, musíme
jí skutečně a hodně přijímati. Bohužel katolíci před válkou tohoto
prostředku buď vůbec nepoužívali nebo špatně. Ještě dosud míní
mnozí, že nepotřebují si v této vážné době tuto oběť uložiti.
Kéž _je Bůh osvítí, aby se s ním smířili. My však chceme se
s ním smířiti, aby_ nám byl milosrdný a ukrátil dobu zkoušky.
Předslov: I. Jan 1,

. -

“

Páté kázání: Manna na poušti. Nejpodivuhodnějším dílem
Božské prozřetelnosti nad lidem israelským bylo, jak je na poušti
mannou živil. Předslov: Kniha moudrosti 6, 20.
I. Manna ve starém Zákoně. Provádí obšírně.
II. Manna v novém Zákoně: Eucharistie. '
1. Její zaslíbení: Jan 6, 32.
:
2. Ustanovení

při poslední

večeři.— _

_

_.

3, Eucharistie jest mannou duší. Kristus jest chléb nebeský,
který denně na zemi sestupuje za pokrm našich duší, pokud
putování po této poušti života trvá. Bílá jako manna je nejsv. hostie,
obraz čistého Těla Páně. Manna byla zázrakem na poušti, eu
charistie jest památkou všech zázraků Božího milosrdenství, vše
mohoucnosti a lásky." Manna na poušti byla pokrmem těla, eu
charistie jest pokrmem duší. Tento pokrm udržuje, rozmnožuje
život duše, léčí malé rány duše, oblažuje duši, dodává jí'sily
a chuti k novým sku'tkům, Eucharistie má pro spravedlivé všechnu
sladkost,. původce všech milostí, plnost útěchy_a duševních ra
dostí. Jeden dostává rozmnožení víry,- jiný naděje, třetí lásky,
jeden osvícení, druhý sílu. Každý dle své potřeby dostává pokrm
na svou cestu po této pouští. Manna přestala padati, když vstoupili
židé do země zaslíbené, eucharistie přestává na hranicích věčnosti.
Manna nemohla zachrániti před smrtí tělesnou, eucharistie po
chovává život duše a klade v ni zárodek budoucího vzkříšení.
Dříve přistupovali křesťané často ke_stolu Páně,- Pius X. vybízel
k častějšímu přijímání. Sv. přijímání budiž nám nejkrásnější zá

rukou,pravé důvěry v Boha'. Kdo Pána eucharistii přijal, může
s největší důvěrou potřeby své „Bohu přednášeti a vyslyšení
očekávati.



III. Jak se chovali katolíci k eucharistii?
—1.Mnozí poslechli

sv. Otce.

f

„ 2. Ale větší část 'měla- nechuť k ní, od školy, od sňatku
neviděl jsi je u stolu Páně; had k nim přišel, pokousal je po-'
chybováním, vlažností, bázní lidskou smrtelně. Jak je ve válce?
Vojíni přistoupili ke stolu Páně, ale jak mnozí doma ještě ne.
Chceme vstoupiti do řad těch, kteří se hgdnými vyslyšení ukazují
sv. přijímáním. Učinímerli to, splnili'jsme další podmínku pravé
důvěry v Boha: živá víra, zachovávání mravního zákona, snížení
pro naše hříchy a přijímání chleba pravého života.
Šesté kázání: Prameny Spasitelovy. Předslovš Isaiáš, 12, 3.
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Svátek pod zelenou u' židů mělo zvláštnost, že se voda
čerpala z rybníku Siloe. Byl to předobraz čerpání milostí z pra
mene nového zákona: ze srdce Páně.
,
1. Tajemný předobraz. l. Vypravuje, jak se voda čerpala.
Rabíni říkali: »Kdo neviděl radosti při čerpání vody, neviděl nikdy
pravou radost v životě.:
2. Byla to'památka na pramen skalní na poušti. Ehop. 17, 2.
3. Poukazovaío to na spásu, kterou od Spasitele očekávali.
(Isaiáš 12. 1 d) Též jméno Siloe poukazuje-na Spasitele.
4. Sám Spasitel odvolával se na tento obřad: Jan 7, 37.
To nás 'vede;
,
'
II. k milostné skutečnosti. Těmi slovy u sv. ]ana označuje
se Pán za pramen milostí. Vidí se již na kříži, kde. poslední krůpěj
krve a_vody vyteče. Vidí proud milostí, který z otevřeného boku
jeho poteče a celý svět obživí. Proto ' zve,- abychom k němu šli
'a pili. Posud čerpali z rybníka

Siloe, vylili to opět & nepili, po-—

něvadž to byl jen předobraz; nyní však počíná splnění a skutečnost.
Pramen Siloe jest otevřený bok, otevřené Srdce Páně. O něm
platí skutečnost. 'Jsaiáš 12. 1.

„

"Srdce Páně jest stále tekoucí, bohatý, uzdravující pramen

milostí.

-'

l. Srdce Páně jest stále tekoučí pramen milosti, 'to_ nám
ukazují dějiny pobožnosti k Srdci Páně.
_
\

již vevžmgeliu nás Pán natento pramen upozďrňuje: Mat.
'9. 29. Při poslední večeři spočíval Miláček Páně na prsou svého
Mistra, ze Srdce Páně: čerpal lásku\k Bohu a k blížnímu, která
ho přede všemi jinými vyznávala. Když Pán na kříži bok otevřel,
chtěl nám .ukázati svou lásku, abychom z tohoto pramene čerpali.
Tak tomu sv. otcově od počátku rozuměli. Origenes: »Jan spo-_
číval na prsou Páně, hledal tu poklady moudrosti a vědy, které

v Kristu ukryty byly.: Ambrož: »Z tohoto Těla tekl život-všech,
' nebot vytekla krev a voda. Voda očišťuje, krev přináší spásu.
Aug.: »Kristus jsou brány. A tobě se otevřely brány, když jeho.
bok otevřen byl.: Anselm: ':Sladký jest—ježíšpři otevření boku;
nebot otevření otevřelo nám bohatství dobrotivosti, totiž lásku
Srdce jeho k nám.:
_
I ve středověku čerpali mnozí svatí ze Srdce Páně sílu k svým
ctnostem, tak sv. Methildis, Bonaventura, Anseln, Bernard. V nové
době: sv. Frant. Sales., Petr Canisius. Teprve v nejnovější době
obdržela pobožnost ta veřejný karakter (Alacoque) — Jest tedy
od časů Pána Ježíše až po naše časy Srdce jeho stále tekoucím
pramenem milostí pro lidstvo.
2. Jest také velikým, bohatým pramenem. To nám ukazuje
povaha této pobožnosti: předmět a cíl.'a) Předmět: »Viz toto
srdce, které lidi-tak milovala.: Pán jmenuje dvojí předmět: Tě
lesné srdce a. neviditelnouilásku.
b) Učel: též dvojí dle předmětu pobožnOsti; veliké a ne
uznalé lásky: opětovaná láska 'a náhrada. Tu lásku chceme mu
budoucně věnovati a náhradu učiniti za nevděk.
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3. Je také sílícím, uzdravují'cím pramenem ; to ukazují účinky
této pobožnosti. Tyto účinky rozšiřují se od jednotlivce ve vždy
větší kruhy.
.
Které milosti slibuje jednotlivci? Hříšníku milost obrácení,

spravedlivému vytrvalost v dobrém, vlažní budou horlivými, hor
liví horlivějšími. O:.l—jednotlivců

vychází požehnání

na rodiny.

Vždyť sám Spasitel v lůně sv. rodiny mládí prožili Chce-rozdvojené
rodiny spoiiti, ve starostech těšiti, domům 'požehnati, v nichž
obraz Srdce jeho se-luctívá.

'

_

Z rodin skládá se obec a stát. Těm také“Srdce Páně žehná.
Garcia Moreno a stát Ecuador. Tyroly r. 1796. Nyní Benedikt
XV., rakouští a němečtí "biskupové.

_

Postavme tedyi pod ',ochranu srdce Páně sebe, naše rodiny,
naše vojíny a svou vlast!
„
Sedmé kázání: Znamení Páně. Předslov: Zjev; sv. jana 12. 1,
Vedle vnitřního posvěcení vírou,_mravní čistotou, smířením
a posilněnírn pokrmem duší musíme i zevně pomocníky hledati
v našich strastech, by nám důvěry dodali. Takým pomocníkem
jest pobožnost 'k Srdci Páně, takovou prostřednicí jest Panna
Maria; Podivuhodné jest postavení jeji v království Božím: ]est
postavena za znamení vítězství v celém zjevení; lidu israelskému
v zaslíbení pro budoucnost, lidu křesťanskému ve skutečnosti
pro všechny časy, To jest útěchy plná pravda právě pro naše dny.
Proto má býti právě nyní naše modlitba _k PanněMarii důvěrná.
Uvažujme o PanněfMarii'jako vítězném znamení-ve Starém a novém
zákoně.

.

'

I. Maria se svým Božským Synem-zjevuje se jako znamení
vítězství domu 'Davidovu v celém, starém zákoně. '
Král Achaz a znamení jemu lsaiášem .(7. 14. d.) dané cf Mat.
(1. 22.) Luk. (1. 31. d.) Panenská matka jest podivuhodné znamení.
je to Panna, která v Betlemě (Micheáš 5 2. a 3—.)Spasitele
porodí. Je to podivuhodná žena, na kterou Jeremiáš (31. 15.) po—
ukazuje.

_

,

Je to Matka Spasitele, zaslíbená v proto-evangeliu. Ona
jest hořícím keřem, holí Aaronovou, kůží .Gedeonovou, jest mrá
čkem nad horou“ Karmel, který na nebi zjevení vyšelxa ve svém
lůně Spasitele nesl, který přinesl déšt milosti. Zkrátka: od počátku
v ráji až do konce starého zákona jest znamením„ které lidu
israelskému dáno bylo 've dnech bídy a strasti. ]iž domu Davi
dovu byla Maria hvězdou naděje, že žezlo nebude odňato od
Judy. dokud Emanuel nepřijde.
_
Il. I v novém 'zákoně jest Maria znamením boje a vítězství.
Byla vzata do nebe a jest jako královna nebeská mocnou ochrán
kyní díla Kristova, církve sv. -a všech její dětí, jak spolupůsobila
při díle Vtělení.

Tak na ni pohlížel sv. jan ve Zjevení (12, 1.). Tato žena v nej-

plnější záři nebeské pronásleduje knížete tmy a'poněvadž jí nemůže
nic učiniti, počíná drak- bojovati proti jejím dětem, které přikázání
Boží zachovávají a svědectví Kristovo

mají. Toto „znamení jest—

—

—112—
pro nový zákon znamením vítězství, které Bůh na nebeufsvatých
pbstavil. Sv. Bernard: Maria, jak jsi šťastná. Připravuješ Bohu
šat ze svého těla a on tě šatí nádherou své velebnosti. Šatíš
slunce\ mrakem a on tě zdobí právě tímto sluncem. Nechala jsi
ho korunovati (trnovou korunou) a jsi od něho korunována (ko
runou hvězd). Vzhůru tedy, dcery ]erusalemské, pozdravte svou
královnu a podívejte se na diadem její hlavy, kterou ji její Syn
uctívá. Obdivujte tuto bohatou korunu . . . Proč by neměla no
siti korunu hvězd, když samo slunce jí za plášt slouží.: Plášť
slunce-„jest jí znamením její důstojnosti jako Roďlčky Boží, ko—
runa'hvězd na hlavě jest znamením její předností, měsíc'u nohou
její _povznesenosti nade vší nedokonalost a vratkost světa pod
měsícem se nalézajícího.
'
Maria v pravém smyslu Rodička Boží, to jest celá důstojnost
její. Jako před sluncem všechny hvězdy zblednou, tak mizí všechny
jiné důstojnosti před touto vznešenou důstojností.
Koruna dvanáctihvězd. Dvanáct je úplné číslo; to znamená,
že Bůh všechny ostatní přednosti Marii propůjčil. Marie bez po
skvrny hříchu počatá, bez hříchu do nebe vstupuje. milosti plná,
plná bolesti, stále panna, panna a matka zároveň. Maria s tělem
i duší do nebe vzatá, královna nebeská. Tu musí měsíc, znameni
pomíjejícnosti, přijíti pod nohy této vznešené ženy.
Maria, matka Spasitele, jest však též matkou všech spasených.
matkou všech nás. Matka, která nás miluje a chrání, která za
nás u Syna se 'přimlouvá. Ona jest ,velikým znamením nového
zákona, jak je sv. 'Jan viděl.
III. Ai v našich dobách opět se 'toto znamení objevilo.
Sotva čtyři leta po prohlášení jejího neposkvrněného početí ob
jevuje se v Lourdech. Ona jest podivuhodným znamením _naší
doby se svými zázraky, uzdravo'váním, obrácením a milostmi
v Lourdech. Jest tedy Maria skutečně velikým znamením nebe
ským pro království—Božípozemské, znamením, že toto království"
trvati bude až do konce časů: A brány pekelné je nepřemohou.
IV. Jinak je tomu se světskými říšemi, ty nemají jistotu
stálého trvání, ty musí své trvání takořka si zasloužiti._To platí
"i o- naší říši; ale 'můžeme s velikou důvěrou v budoucnost „hle
děti, nebot i nad naší říší září znamení, o němž 'jsme dnes uva
žovali. I zde bděla ochrana Boží na přímluvu této silné ženy od
počátku až dosud v nejtěžších dobách zřejmě.
1. Rudolf Habsburský volal 'r. 1278 Pannu Marii o pomoc.
2. R. 1365 vzal Ludvík Veliký obraz Panny Marie, který
dosud v Maria Zell se chová, do boje proti Turkům a zvítězil.
3. Ferdinand II. chráněn byl Pannou Marií.
4. Ferdinand III. při vpádu Švédů do Dolních Rakous utekl
se k Panně Marii.
,
Po vítězství 18. května '1647 slavnostní služby Boží 'před
mramorovou sochou Neposkvrněné Panny před ]esuitským ko
stelem, kde před sv. přijímáním učinil císař slavnostní Sllb. Tak
zachráněno bylo náboženství katolické tehdy v Dolních Rakousích.

.
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5. Rovněž tak r. 1683 před Turky: Jména Panny" Marie.
'6. Princ Eugen_ dobyl 1718 pod Ochranou Panny Marie
Bělehradu.

_

7. Ký div, že první bataillon každého pluku od dob Fer
dinandallI. a- Leopolda I. —.napraporu“ nese obraz; Rodičky Boží,
která našim vojskům tak často vítězství vyprosila.
Vřadme se i my ve vojsko modlitelů, modleme se doma _svo
jiny v příkopech růženec. jako vojínům obraz Matky Boží má
býti znamením vítězství, tak 'i nám budiž' znamením vitězství
a_ochrany v této těžké zkoušce.
_
Osmé kázání: Konečné vítězství. Předslov: Jan' 12, 32.
Na konci svých promluv díváme se do budoucnosti. Zvítězímeř
Které jest znamení vítězné? Kříž. Uvažujme o něm v předobraze,
ve skutečnosti 'a v obraze.
I. Předobraz: Měděný had. Vypravuje dle bible.“

1. Toto postavení měděného hada proti smrtelnéu kousnutí,
jakož i rozk'az důvěrně "k němu pohlížeti byl pro židy zajisté ta
jemným. Vždyť Bůh zapověděl obrazy. Had byl od ráje obrazem
hříchu, židé věděli, že má býti Spasitelem přemožen. Kniha mou
drosti nazývá měděného hada »znamením spasení: (16. 6. Ano,
]osue vzal jej do Kanaan,—teprve dal jej \král Ezechiáš .(737. před
Kristem) zničiti, když židé počali se'řnu klaněti. _
2. Vážný smysl jeho otevřel Kristus teprve NikOdemovi:
jan '3. 14. Byl _tedy "předobrazem Ukřižovaného;
II. V Novém zákoně zdvihá se skutečnost na hoře Kalvarii.
Tu dobývá dvojího vitezství: nad svými nepřáter a nad svými
přátely.
'
_ 1. Jan 12. 31. Kníže. světa, satan, tím jest přemožen. Nyní
může každý věřící s pomocí Páně ďábla přemoci. Všichni ne
přátelé spasení jsou nyní přen'aóženi. To 'jest veliké vítězství na
Golgotě.
'
,
2. Ukřižovaný jest však: také vítězem nadsrdcem všech 'ne
přátel. »Až budu od země povýšen, potáhnu všechno k sobě.c
Ano, zde nás naučiltrpěti s _ním, bychom _s_ním ustanoveni byli.

Tak nebudeme dbáti strastí našeho pozemského putování, re
ptati o strastech válečných, nýbrž s_důvěrou ;pohllžeti k 'obrazu
Ukřižovaného, to'rnuto ipravému znamení spasení a ve všem se
přemáhati k _vůli Tomu, který nás' miloval a vše pro nás .dal.
Pak. vejdeme do _země zaslíbené.
Má-li však ukřižovaný nad námi, _-nadnaším srdcem zvítěziti,
musíme z něho odstraniti čtyři příčiny, které Benedikt XV. ozna—
čuje za poslední důvod odvrácení tak mnohých od Boha.
Tyto příčiny jsou:
.
a) Nedostatek lásky k _blížnímu,tato národní nenávist, která
právě i ve válce v. časopisech tolik se pěstuje.
b) Pohrdání autoritou. Počalo- to zlehčováním duchovní auto
rity, pokračovalo _seodporem prot-i světské autoritě, ano i proti
autoritě

rodičů v. rodin .

Rádce duchovní.

—
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c) Nespravedlnosti ve společenském životě. Kapitál bez srdce
chCedělníka využitkovati hejnespra'vedlnějším způsobem, socialismus
"chce úmyslně roztržku mezi bohatými a chudýni vždy více roz
šiřovati, místo aby působil k sjednocení srdcí a zájmů.
' d) Lakomství a ponoření v pozemské věci. Při tak mnohých
jen snaha po pozemském blahobytuibez ohledu na věčnost.
Když tu nasadíme a boj s .vojskem tímto počneme, zvítězíme
nad sebou, pak nás Ukřižovaný k srdci. svému přitáhl.
,
III. Co máme říci o' obraze Ukřižovanéhoř Kříž stojí na
našich oltářích a září s věží našich svatyň, zdobí naše domy
a cesty, září 'na koruně císařově a růženci žebrákově. Ve znamení
kříže přisluhuje se nám. Znamení kříže tak často děláme na čele,
ústech a prsou. Kříž nám budiž znamením vítězství 'v životě
i smrti.
1. Císař Konstantin: In hoc signo vinces.
I my máme bojovati proti mocným nepřátelům. Ale netřeba
se báti, nebot kříž jest naší mocnou ochranou. Jen důvěřujme,
neboť i pro nás platí: iV tomto znamení zvítězíšc. Kde je- boj
nejtužší, dívej se ke kříži, označ se tímto znamením, a milost ti
nebude nikdy scházeti. I ty můžeš sapoštolem zvolati: »Všecko
zmohu v Tom, který mne sílíc.
2. Brzy přijde pro nás též rozhodný boj, hodina smrti.
I v tomto boji zvítězíme ve znamení kříže. Sv. Frant. Xav. vzal
v tomto boji kříž, který tak často kázal, přitlačil je na umírající
ríy a zvolal pln důvěry: »V Tebe, Pane, jsem doufal, na věky
nebudu zahanbenc. Kéž by se nám podobně dělo v tomto roz
hodném okamžiku. Kéž i my vítězně své pozemské putování
skončíme, kéž kříž na našem hrobě jest znamčním našeho slavného
z mrtvých vstání, kéž i slavně z hrobu povstanem'e a k nebi se
díváme, když se kříž, znamení Ukřižovaného, na nebi objeví,
konečné to vítězné znamení pro všechny vyvolené. To bude po
čátkem ke slavení konečného vítězství.
Ale nyní v naší válce s nepřátely naší vlasti? Zvítězí'me-li?
Nemůžeme to s určitostí říci. Chceme však to důvěrně očekávati
a za to se modliti._ Ale *splňme také všechny podmínky pravé
důvěry v Boha. Vzbuzujme v sobě živou víru, jakou měl Abraham;
zachovávejm'e mravní zákon, který Bůh za bromu a blesku dal;
usmiřme Boha za své viny, jak On chce; poží'v'ejme velmi čast'o
'r'nan'nupouště; čerpejme z pramenů Srdce Páně-; shromažďujme
se _vzástupech kolem znamení Páně, kolem praporu Bohorodičky,
zvítězí'me v kříži Kristově-! Pak zaplesáme radostněv den soudný,
nepracoýali jsme nadarmo. Kříž bude nám napřed svítiti k cestě
do nebe s Pánem a se všemi milovníky kříže.
Jak. vidno, pojednává P. Frohlich o hlavních požadavcích
křeStahského života a to se zápalem, jdemu o spasení duší. Hodí
se naším kazatelům v této válečné vřavě k rozličným promluvám,
zvláště cyklickým, které účinku Se hemihou.
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Reči příležitostné.
Před snímáním zvonů.
»Vivos voco, mortuos plango, fulgura
frango; živé svolávám, mrtvé oplaká
vám, mraky rozhánim.:

Toto motto uvedl slavný německý básník v čele své velké
básně o zvonu, v níž sleduje osudy zvonu od počátku až ku kon_ci,
od nalití žhavé massy do formy až k slavnému vyvěšení zvonu
a sleduje jednotlivé události lidského života od kolébky až ku
hrobu, při nichž zvon spolupůsobí, od sňatku až k pohřbu, při
němž člověka na poslední cestě doprovází. Zvonu hlas svolává
věřící lid k službám božím, napomíná k modlitbě denní, probouzí
k denní práci a zve k odpočinku a proto umísťuje se na věži
chrámu, aby hlas jeho, "jako hlas boží, s výše mluvil kovovým
srdcem svým k srdcím lidstva. Proto zvonívalo se druhdy na
mraky, aby jednak lid křesťanský byl upozorněn na blížící se
nebezpečí a proti němu se dle možnosti chránil, jednak aby obra
cel mysli k Spasiteli a Pánu přírody, jenž může, jako druhdy na
jezeře genezaretském, pouhým slovem utišiti každou bouři a od
vrátiti živelní pohromu. jak viděti, zvon hraje v životě lidském
vážnou úlohu a je také přirozeno, že si osadníci vždy dávali na
svých zvbnech záležeti, zvlášť když příjemně zladěny a harmo
nicky uzpůsobeny rozléhaly se' v šitý kraj a mluvin k srdcím
lidským; proto tolik národních písní a popěvků na zvony, proto
tolik zkazek a pověstí, v nichž zvonům přidělena hlavní úloha;
proto za dob starších, kdy náboženství bývalo ctěným a vše co
s ním a s kostelem souviselo váženým, obětovali zámožní jedno
tlivci stříbro, aby je vlastní rukou. mohli v rozžhavenou massu,
z níž měl býti pro jich osadu-ulit nebo přelit nový zvon, protože
je pak hlas zvonu ocelového, jakých užívá se dnes v Německu
a u protestantů, jasný, ale nevyniká tou měkkostí a lahodou,
jako u starých zvonů našich, katolických, k nimž přidáno bylo.
i kovů ušlechtilých.
Převážná dnešní doba vyžaduje na každém z nás vážných
obětí bez rozdílu, at je to_zem nebo jen okres, město nebo obec,
at je to jednotlivec neb spolek a korporace vůbec, at osoba fy
sická- či mravní, obětí na krvi, penězích, válečných potřebách,
strádání, sebeobětování neb odříkání a je naší povinností jako
příslušníků tohoto státu, jenž napaden jest tou" dobou nepřáteli
se,)všech stran, aby přinesl tomuto státu v oběť všecky prostředky
jež má po ruce a jichž zříci se je mu možno a to tím více, že
.tím nekonáme jen svou vlasteneckou povinnost, ale zároveň spolu
rozhodujeme touto svou spoluobětavostí o budoucích osudech
říše a o svém vlastním osudu, který bude 'zajisté tím, příznivější,
čím čestněji stát náš vyjde z této světové války. Mohou-li tisícové
a' tisícové obětovati své životy a své zdraví, tím spíše je povin
'

-

s
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nosti každého,_od koho se tak mnoho nežádá, aby přispěl svou
hřivnou na zlepšení osudu bojujících, zvláště však jejich rodin
a pozůstalých. I na kostely, jako držitely zádušního jměnl- činí
se jistý nárok, jenže vojenský erár nežádá oběti těchto zadarmo,
nýbrž je hotov přiměřený obnos do kostelní pokladnice složiti,
aby v'přiznivějšl době, až vzejdou zase dnové miru, z. fondů
těchto a z kovového materiálu. jejž dá k disposici, mohly na
opuštěné věže nové zvony býti zavěšeny. Z rekv'isice vyjmuty-jsou
zvony ze XVII. stoleti, jakých je ovšem málo a na naší osadě pouze
jediný; z ostatních maji býti obětovány dvě třetiny a budou to
snad dnové nejbližší, kdy se s nimi bude nám loučiti _akdy na
posledy všecky zavzni svým velebným chorálem, aby Sobě od
zvonily hrany a nám dali poslední pozdrav. Dej Bůh, aby to byla
oběť poslední a aby ty, jež nám _zbudou, rozezvučely se v píseň.
míru a to brzkého a čestného miru. Amen. .
.J, Kamala

"WV

ČÁST PASTORAČNÍ.
NáVstěva chrámu v poslední době..
Podává A. o.

Smutný zjev: Sejde-li se několik duchovních, hned z nich ně
kteří si stěžují, že v poslední době u nich návštěva chrámu po
klesla. Služby stejně snad i horlivěji se konají,—kázánídobře pro
pracovaná se přednášejí, zvláštní i dojemné pobožnosti se zavádějí,
zajímavé předměty v cvičeních se konají, hodina mše svaté dle
pohodlí věřících se upravuje, binuje se, voláni jsou cizí kazatelé
a podobně, a přece poklesla návštěva chrámu v neděli a v dnech
svátečních.

_

_

'

_

“

Už ani v pondělí posvícenskě, na zádušní mši sv., na pohřbu
po hřbitově není. takový nával. 1 o Dušičkách, kdy bývalo plno
v kostele ina hřbitově, četné mezery. Leda“ že děti naplní ko
stelní stolice.
'
"
Věru smutný zjev.

_

.

jsou. snad posuskpsady, kde není těchto zjevů, těChto nedov
statků; „vyskytují se obce, k'de zůstalo i nyní při starém, kde se
, jenom něco málo \změnilo, ale vyskytují se též politováníhodné
případy, že stížnosti jsou oprávněny a vyhlídky do budoucnosti
značně smutně.

_
Pátrejme po příčinách, abychom mohli _čeliti zjevům- těm.
Lékař musí dříve nemoc rozpoznati, než podá léku, než počne
-s prospěchem léčiti.
'

Pravda, nemohou nyní nepřátelé 'tolik ostře vystupovati proti
víře tiskem, nedovoluje se ono štvaní, které do války v 'mnOhých
listech buj'elo,má prý býti pokojno, nesmí se drážditi; také není
bouřlivých schůzí, kde oheň a síra byla vrhána—na katolíky; ale
nepřátelé neusnuli, pracují dále, podrývají při osobních stycích,
vnášejí mezi- lid heslo že není Boha, jenž člověka Opatruje, že ani
vlas s hlavy bez jeho vůle nesejde, štvou proti“ řízení božímu,
proti všemohoucnosti a spravedlnosti-.
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Takové pokoutní a tajné podrývání—zhoubné působí, lid se
odvrací od kostela, kde se něco jiného. káže a učí, kde se Bůh
jako nejvýš moudrý říditel světa velebí, kde se na Prozřetel
nost Páně poukazuje, kde se utěšuje, že Bůh dopouští, ale ne
opouští. '
Mezi lidem občas kmitne zpráva, že tu a tam kazatel chválil.
co se nyní posluchačům nelíb'í. Tu se hned horlí a bouří proti
kněžím jako původcům 'zla, jako spolupůsobícím na lidských bě
dách, a chrám se prázdní. Proto třeba veliké opatrnosti, když
nyní lid nakvašen a hned se všeho chápe.
_
T_ěžnoviny rozviřují, uveřejňujíce, co by se mohlo utajiti,
co uvádí v rozmrzelost, když se chrámům něco odnímá, něco
neobvyklého se \nařizuje, zavádí, když se ujme! v tom a onom
přikazuje. Proč hned, se vším naíbuben veřejnosti, k čemu denně
ony zprávy v listech, které si dříve kostela a života náboženského
málo všímaly. Nač to veřejné loučení 9 předměty odváděnýmiř
To roztrpčuje, zatvrzuje a lid chrámu odcizuje. A farní úřady
mnohdy samy takové zprávy do novin dávají a \zasílají.
Nesporno, želetní doby uškodil návštěvě kostela nový čas.
V neděli si lidé rádi déle pohoví, musejí se pečlivě mýti, stro
jiti, to a ono v, domácnosti zaříditi, než se vypraví do chrámu,
mnohdy-dosti vzdáleného, cestou se zastaví. popovídají si —-a-tu
pojednou byly služby boží o hodinu dříve. Přicházely pozdě a ne
přicházely vůbec. .Kdo jednou takové lenosti přivykne, ten ne
snadno se napraví, i když čas změněn. Hned prvý měsíc—bylo
viděti úbytek, zvláště tam, kde" se lidé déle strojí, .kde potřebují
k úpravě svého zevnějšku více času._»Když je to nyní tak brzo:
stěžovali si mnozí, at právem či neprávem. Snad mnoho také na
_nový čas jenom svedli.

Chatrnou návštěvu kostela zaviňuje sháňka životních potřeb.
Jindy se všecho nakoupilo v sobotu v jediném obchodě, ted nutno
daleko docházeti, čekati, děti rozeslati. Na venkověwozy pro
mouku vypraveny jsou mnohdy v neděli, kdy hospodáři potahů
jinak neužijí, jakmile se vrátí, všichni se vrhají na prodejny, mají
strach, mnohdy zbytečný, že se na ně nedostane, „že-se všechno
vyprodá a rozdělí. Ta sháňka \po životních potřebách, dlouhé če
kání před obchody, docházení daleko do prodejen zaviňuje, že
do kostela nejdou ani dospělí ani děti. Jeden čeká na mouku,
druhý na tuky. třetí na kávu brambory, cukr.
jiní v neděli nejdou do kostela, že se rozjedou ní venek,
aby něco shledali a "nakoupili. Dělají návštěvy u známých, obchá
zejí vesnice a potom hledí něco dostati do svých domovů. Vy
jedou časně, kostel omeškají. Podnikají výlety po venkově, na
vštěvují mlýny, statky, obchodníky. Ne ze zlé vůle nejdou do
kostela. Snad někde na venkově na chvíli se zastaví ve chrámě,
„aby zase pokračovali v zásobování svých domácností.
Zásoby dojdou v sobotu večer, tu už nelze prodávati; na
pondělí nemožno odkládati ty, kteří toužebně, na ně čekají. Vta
kovou neděli se to v kostele velmi cítí, prodejny jsou naplněny,

/

-—119—
ale chrámy poloprázdná. Prodává a rozděluje še i na nádražích,
dojede li vůz se zásobami v neděli, aby se nemusilo platiti skladné,
aby se včas vůz vyprázdnil a nebylo třeba k němu dávati hlídače.
Lid se na všechno vrhá z obavy, že nebude zásoben. Ne
dočkaví konsumenti přinutili uhlíře, aby rozvažoval a rozprodával
i uhlí. když se rozneslo, že bude nedostatek.
Táže-li se na venkově katecheta dětí, proč to a ono nebylo
-v kostele, většina jich odpoví, že" nemají šatu a _obuvi.Do školy
jakž takž se ustrojí, případně běží i bos, ale do koslela by se

styděl jlti ve špatnějším šatě, roztrhaný, v opánkách nebo dokonce
bos. Ovšem i tu bývá mnohdy' výmluva lichá a nesrovnává se
"s pravdou. Tak hlásilo děvče že nemá kabát, protože nebylo
v kostele. Ale lež byla brzo vyzraze'na, ostatní děti křičely, že
ona žačka kabát má v šatně. Hoch se vymlouval, že nemá boty,
katecheta si ho vyvolal a on 'vyšel z lavice v _notných botách.
jak denni listy nasvědčují, návštěva kostela se strany dítek
jest velmi chatrná; výmluvy mnohdy plané a stále se ještě čeká
prováděcího nařízení zemské školní rady, které jenom namnoze
rozvířilo prach, ale nepřineslo praktického výsledku.
\A jako děti, tak idospělí se vymlouvají, že nenavštěvuji
kostel pro nedostatek šatu a obuvi. Zde lze přidatí, že dospě
lejší mládež chce míti pro kostel šat nový, časem- nádherný, dle
mody upravený, aby se mohla ukázati. Některá“ dívka v zimě
nejde do kostela, pokud nemá kožešiny, v létě, pokud si nepo
řídi letní šat. V obuvi spravované a šatě vetchém se nikdo nechce
“ukázati', a nyní všechno tak drahé..Když si nemůže koupiti, raději
opomíjí v neděli služby boží. '

;

(Kde se nedbá \tolik mody, kde se nechce druh nad druha
vyvyšovati, kde panuje

přesvědčení, že Bůh nehledí *na šat, _ale

na srdce, tam drahota a nedostatek látek vlivu nemá na kostelní
návštěvu, ale není tomu všudy tak, v- malých městech _ai na
venkově šat hraje hlavní roli, a není-li něco nového, nikam s_e
nejde.
Nyní se mnoho cestuje, stále naplněné vlaky jsou _toho dů
kazem, ženy a přátelé jezdí za vojíny, konají se časté návštěvy
v Iazaretech u raněných a zpravidla se tak děje v neděli aby se
neprozahálelo. Tím ovšem trpí i kostel. Nelze jej navštíviti, když
se odjede. Mnohý pilný návštěvník chybí, odejel za raněným do
nemocnice. Jiný čeká až pojede vlak s vojíny, nebude-li mezi
nimi někdo známý. Když se očekávaly dříve vlaky s_raněnými,
celé obce shromáždily

se na stanicích.

—

——

Chrámy jsou málo naplněny, že hlavy rodin, dospělí synové,
manželé tráviÍmimo domov. Kázeň trpí, matka nemá tolik eneržie,
aby—děti ovládala, aby ji poslechli větši synové, když je do kostela
osílá.

.

'

*

'

_

p Nutno zmíniti se též o vystěhovalcích a zajatcich. Italové
z_našeho mocnářstvíípilně navštěvují kostel, 'vlastní duchovní jim
\
občas mší sv- slouží, kéž!--a
„it zpw'írlajf— Též iiní'přicházsli,

ano

i pravoslavní do katolických“ chrámů, než naši brzo je naučiii zne

—120—
svěcovati den sváteční, vedou je iv neděli do práce. Tito vidouce
vlažné“našince záhy jich následovali a na. služby boží nejdou.“ Až
se vrátí do svých domovů, budou vypravovati, jak se v Cechách
neděle málo světí, což nám ke cti neposlouží. Italové však zůstali
věrni a třeba nejméně z vystěhovalců rozumějí, přece nejpilněji
do kostela jdou. Ostatní aspoň ráno a večer ve svých jizbách se
modlí ano i Turci svoje pobožnosti konají. Haličti židé o svátcích
naplň'ovali synagogy, ale zdála prý se jim pobožnost našich židů
krátká, vytrvali mnohem déle v modlitebnách, ano někde si upra
vili světnice, v nichž celou noc obřady konali!
jak bude s návštěvou katolických chrámů po válce? Bůh to sud !

Dějin-ypřechovávání nejsvětější Svátosti.
Dle původních pramenů podává Drglosef Suchý, spirituál v Přestavlkách.
(Pokračování.)

Bez příčiny nebyla zajisté tato otázka projednávána na cír
kevním sněmu, nádoby dřevěné tedy udržovaly se do té doby,
ovšem jako řídké výjimky.
Jestli tak pozdě “užívali někteří dřevěných nádob k tak sva
tému úk_onu,snadno lze pochopiti, že prvotní chudá církev mohla
užívati _košíčku _zanádobu k přenášení nejsvětější Svátosti.
Ačkoliv věřicí za prvních dob 'byli po většině tísněni—chudo
bou, přece jeiznámo z církevních „dějin, že měla církev sv. i bo
hatější členy. Binterim 1) tvrdí, že_ ti jsouce hluboce proniknutí
náboženským cítěním a smýšlením, měly schránky pro nejsvětější
Tělo _Páně drahocennější.

.
Roku 1671 byly vykopány na vatikánském hřbitově dvě malé
zlatě"-“"
krabice čtyřboká, opatřené nahoře malým kroužkem. Na
jedné straně daly se otevřiti 'a byly ozdobeny podobou holubice,
tab. druhé
II. 2 )pak
. ,. byl . vryt, monogram" Kristův s písmeny A a „9 (viz
'na
2) Bottarius se domnívá, že krabic těch bylo užíváno k přená—
šení nejsvětější Svátoáti a srovnává je s enk'olpiemi Řeků.
'
__ Binterim 3) pak dodává: g]sem přesvědčen, že krabic těch
bylo jen k tomu'účelu (k přenášení nejsvětější Svátosti) užívánOc.
Opírá své mínění o důvody:
,
1._Vatikánský hřbitov jest největší v Římě; na němž nebyli
křesťané pochováváni, jakmile postavil Konstantin na hřbitově
tom basiliku.
'
2. Praví-li'Boldetus (Osservazioni sopra i cimet de Ss. mar-_
tirii, Roma 1720), že první křesťané od pradávna nosívali ostatky
1) Binterim op. cit. II. 2, 126.
2) C. Bottari, Sculture e pitture sacre. Roma- 1737-54.
3) Binterim op. cit, II. 2._127.

\

*
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svatých u: krku, pak —-praví 'Binterim — zvyk ten vznikl v šestém—

století.
3. A že byly krabice vloženy s mrtvolou do hrobu, dá se
vysvětliti tím, že i tenkrát jako nyní dávali 'nebožtíkům do hrobu
věci jim milé a drahé. Není třeba mysliti na známý v dávných
dobách zlořád pochovávati s_nejsvětější Svátostí.
'
Zdálo by se tedy, že krabic pravděpodobně bylo používáno
k přenášení nejsvětější Svátosti. -,

,

Než, možno uvésti výroky, které viklají bodem druhým.
_ Prudentius 1) posuzuje mučednickou smrt sv. Fruktuosa vSá
ragosse roku 259 a mluví o horlivosti věřících, s jakou snažili se
ostatky světcovy obdržeti a s sebou nositi.
Sv. Řehoř Nyssenský Sl)(zemřel r. 390) píše o své sestře Ma
krině (zemřela r. 379), že s prsou zesnulé sňal' prsten, v němž
byly uzavřeny- sv. ostatky.
Sv. Paulin- z Nolyís). nosil celou částečku sv. kříže,.aby mu
byla záštitou v přítomném životě a zárukou věčné spásy.
0 sv. Germánuf) jenž dosedl v Auxerre r. 418 na biskupský
stolec, píší Acta Sanctorum, že schránku s ostatky dal k očím
,dívky a zázračně ji uzdravil.
Z toho vyplývá, že nelze. s takovou jistotou mluviti o zrní
něných krabicích jako o schránkách -_pronejsvětější Svátost, jak
činí Binterim. Ovšem proti jehonázoru, že bohatší měli draho
cennější schránky pro nejsvětější Svátost,'nelze ničeho namítati.
Proto Kraus 5) právem dí :" »Zda názor Bottarri-ho a Pellicie,
jakoby některých enkolpií bylo užíváno jako schránek pro nej-—
světější Svátost, je“správným, nehodlám rozhodovati. Nepravdě'
podobným není, avšak není dostatečně odůvodněn.c
(šyxólmov, zb uólrrog, prsa, ňádra, protože krabice ty byly
nošeny na ňádrech, odtud bylo jejich pojmenování. Později šy—
xólmov bylo nazýváno vše, co věšelilna krk,

Kterak byla přechovávána nejsvětější Svátost doma?.
Zajisté, že připravili svému Pánu a-Místru.místo důstojné,
jak jen bylo možno. Jistě že -se vynasnažil každý, by byl druhým
1) »Fratrum tantus amor domum referreisanctorum cinerum dicata dana
aut gestare sinu pignus iidelec. Migne, patr. lat. sv. 60. Prudentius, Periste
phanon VI. v. 134.

tr. 421.



2).»Ecce . quale e collo sanctae monilis ornamentuní pendet et haec
dicens solutis vinculis praetendit manu ierreum crucis Signum et annulum
quemdam ex eadem materiac. Migne, patr. gr._sv'.46. S, Gregorii Nysseni de
\

vita s. Macrinae.

Str. 990.

— _

'

3) »In segmento paene atomo astulae brevis sumite, munimentum prae
sentis et pi nus aeternae salutisc. Migne, patr. lat. „sv.QL'S. Paulini Nolani
epistola

XX

[. Str. 325.

_

_

_



4).»Adhae_rentemlateri suo capsularn cum sanctorum reliquiis collo
avulsam manibus comprehendit eamque in conspectu'omnium puellae oculis
applicavitc. Bollandi, Acta Sanctorum julii Tom. VII. Antverpíae apudjaco
bum Moulin 1731_ Str. 213.

5; Kraus,-Realencyklopádie, Byxis 676.
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Zacheem. by, uchystal a přivítal Ježíše Krista svátostného co nej
vřeleji. pod svým krovem.
_
Nádoby, v nichž přechovávali věřící Spasitele, byly asi tytéž,
jako Ony, v nichž přinesli z kostela domů posvátný "chléb.
Slyšeli jsme výše slova sv. 'Cypriana,1) jenž praví: »A když . .
pokoušela se svou schránku, v níž bylo svaté Tělo Páně, nehod
nýma rukama otevříti, šlehajicím z ní ohněm byla zastrašena.:
Přidávaje »svouc schránku (»suam arcamc), chce světec naznačiti,
že schránku eucharistickou měl ?každý křesťan nebo jednotlivé
"rodiny.

—

“

'

V dějinách sv.“mučedníků Indes a Domny *) (IV. stol.) se
doěí'táme, že pohanský-soudce nalezl v domě, v němž bydleli,
mimo jiné, dřevěnou krabici, do' níž kladli Tělo Páně.
]e-li správným názor Binterimův, že nejsvětější Svátost byla
nošena v enkolpiích (šv zoZg šyxolníozg), pak zajisté bohatší opa
trovali v těchto schránkách poklad svůj a útěchu srdce svého,
jako zase ti, již schránek cennějších neměli, ve svých orariích či
daminikaliích..
,
Zmínky zasluhuje, zda věřící nosili domůi Svátost oltářní pod

'jednou či pod obojí. způsobou.
Ze slov Justinových (zemřel 'r. 166) zdálo by' se na první po
hled, že mluví apologeta před císařem o trojí látce oběti novo_;_
zákonní

—-—
víně, vodě a chlebu.

,

'

_

'

Než nesmíme přehlédnouti, že ]ustin,3) mluvě před poh'anem,
nezacházel do jednotlivostí a 'obřadů při sv. přijímání jem zdaleka

se dotýká.
Ostatně tu platí zásada, že temná :: nejasná místa nutno ob
jasniti místy jasnými a zřetelnými. .
“
Tertullián') (zemřel r. 240), vrstevník justinův, praví, že ten,
kdo po bohoslužbě chrámovou prostoru opouštěl, vzal jen chléb,
svaté Tělo Kristovo.
'
Tak mluví i na onom místě 5) tentýž učený kněz, když po
učuje manželku jistého pohana, jak při přijímání nejsvětější Svá—
tosti má si počínati, a výslovně činí zmínku jen o posvátném
chlebě.

'

Totáž dosvědčuje i Dionysius, o němž byla již výše učiněna
" zmínka. Kněz dává hochu jen Způsobu chleba, by nemocnému
starci ji přinesl.
'
1) »Eticum quaedám arcam 'suam, in qua Domini sanctum fuit, manibus
indi nis tentasset aperire, igne inde'surgente, deterrita est, ne auderet at—
ting'erec. Migne, patr. lat. sv. 4. Cypriani liber- de lapsis. Str. 501,
2) »Ficrile praeterea thuribulum et lucerna et liguea arcula, inqua re
posuerant sacram oblationem', „cuius íiebant participesc. Migue, patr. gr. sv.
.116.'Vita S'. Indae et-Domnae VI. Str. 1043.
''
3) Viz str. 2.



4) >Á'ccepto corpore _Domini et reservatec. Migne, patr. _lat.sv. 1. Ter

tulliani liber de oratiOne hl. 19., str. 1287.
' 6) »Non 'Sciet maritus, quid secreto ante omnem cibum gustes; et si
sci'verit panem, non ,illum credit esse, qui diciturc.
Tertulliani liber II. ad uxorem hl. V., str. 1408.

Migne, part.—"lat.sv. 1.
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Ve chrámech ovšem přijímali pod obojí způsobou, dítky pod
jednou, a to pod způsobou vína. A zajisté dá se praxe tato snadno,..
pochopiti. Na cestách snadno mohlo se státi zneuctění nejsvětější
Krve Páně, dítky pak snáze mohly nejsvětější Krev Páně přijati
než nejsvětější Tělo.
Tolik o přechovávání tajemné a zázračné hostiny v prvých
třech stoletích, aspoň několik to paprsků, jež vrhají světlo—do
prvotní církevní kázně v předmětu zajisté pro nás na výsost dů
ležitém, všem věřícímazvláště knězi na nejvýš milém. Tot osudy
»tajemství víry: v trudných——astrastiplných dobách, „které zdají
se býti dokladem ke slovům sv. Jana: »V něm byl život a Život "
byl světlem lidí a Světlo ve'tmě svítí a tma ho nepoja„lac'.'1)_

Pastoforla.
Smutné a trudné byly doby prvých tří století, v nichž sdílela
církev sv. plně úděl svého zakladatele ]ežíše Krista.
V strastiplných těch dobách nebylo možno tajemnou hostinu
slaviti a přechovávati tak veřejně jako v dobách pozdějších, ač—
přece, jak výše zmíněno, v delších přestávkách pronásledování
manna novozákonní prónikla z katakomb i do chrámů veřejných.
Než posléze přišla doba a lev z-pokolení_judova 2) měl zví
těziti. Církev vítězně vyšla z katakomb a římský _císařKOnstantin f
stal se křesťanem.

\

_

Nebylo již třeba nebeskou hostinu demů' nositi a doma pře
chovávati, ba církev počala proti dřívější praxi vystupovati.
. Celým listem velikého učitele církevního sv. Basilias) (330 až
379) prochvívá týž tón, t. j., jako něco mimořádného, vypravuje
světec, že mnichové na poušti egyptské sami doma nejsvětější
Svátost přechovávají, nemajíce na blízku kněze.
"
Ovšem sv. Basilius působil na dalekém východě a proto do
mnívají se mnozí, že v latinské církvi udržel se zvyk, doma nej—
světější Svátost přechovávati, až do sněmu v Saragosse4) r. 380
a v Toledu .5)r. 400.
Kdo však tak usuzuje, nepochopil smyslu dotčených kánonů,
-jakož_i neuvážil dějiny dotyčných sněmů.
Priscillianisté učili, že Kristus není Bohem a nemá pravého
lidského těla. Proto pohrdali „nejsvětější Svátosti a_n'epřijímali
ji. Chtějíce však skrytými kacíři zůstatila vyhnouti se pronásle
4) Evangelium ?, 4, 5.
1) Zjevení sv. Jana 5, 5.

2) »Omnes enim in solitudinibus monachi, ubi non est sacerdos, Com
munionem 'domi servantes, suis ipsorum manibus sumuntc. Migne, patr. gr.
S. Basil. s_v..32, p. 486.

3) »Eucharistiae graham si quis probatur acceptam in ecclesia. non
sumpsisse, anath'ema sit in perpetuumc. Mansi sv. llI. Str. 68_3; Concilium
Caesaraugustanum :. 380 c. 111.
'
4) »Si quis autem acceptarn a sacerdote eucharistiam non sumpserit,
velut saCrilegus propellaturr. Mansi, concil. Toletanum c. XIV. sv. 3, str. 1000.
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dování se strany věřících, přizpůsobili _se jim, když bylo sv. při
jímání,. avšak nejsvětějšího Těla Páně 'nepožili. Proto oba zmíněné
sněmy prohlásily vyobcování na toho, kdo by v kostele nepřijímal
a podvodné Tělo Páně domů nosil.
Z toho vidno, že svrchu naznačený závěr nelze nikterak či
niti, _nebot nikoli 2 nařízení, nýbrž sama sebou se vyvinula nová
praxe.

_

Jest' jisto, že přijímání v kostele stalo se časem zákonem,
nebot Eustasiusf) obžalovaný-“na sněmě v Cařihradě (359) mimo
jiné důvody, též „proto byl sesazen, že radil těm, kteří nechodili
'do kostela, aby doma přijímali. _
Již výše byla učiněna zmínka, že pravděpodobně před čtvrtým
stoletím andělský chléb byl v chrámech přechováván, kde byla
tak zv. pastoforia.
Co představovati si máme tímto výrazem.?
_ Někteří“) se domnívají, že slovem tím jest rozuměti bud ho
lubici, bud pyxis neb věžku (turris), zkrátka nádobu, v níž nej-'
světčjší Svátost byla přechovávána. Minění_své obhajují takto:
Pastoforion pochází od slova naazbg, pokoj pro ženicha neb ne
věstu. Již pohané nazývali toho, kdo obraz jistého bůžka pohan
ského nesl, naazorpógog. Tak zvláště druh „kněží nazýván, jimž
tento úkol náležel. Haarorpóng pak znamená to, co od nadto-.
tpógogjest nešeno. Neznamená tedy dle nich pastoforium zvláštní
místo, nýbrž schránku, kteréž jméno toto pro .vztah k nejsvětější
Svátosti bylo přikládána.
Pak by pastoforium bylo totožné s výrazem 'tabernaculum
Dei cum hominibusř)
_,
Binterim4) jest náhledu—docelajiného. Obhajuje názor, že místo

to bylo uvnitř i u. domu pohanského. odvolává sena—sedmdesát
vykladačů, kteří“ překládajíce Is. 2215 slovo ctěný-51.: přeložili
sig zb naazorpóng.
_
Mínění tóho jest též Kraus,-5)jenž praví, že bylo snadným,
jak pro pohanokřestany tak pro židokřestany jméno toto přenésti,
na místo, kde chléb života byl přechováván.
V' pohanském chrámu slulo totiž místo, jež bylo zábradlím
odděleno a kde pohanská modla byla umístěna, pastoforium. Bylo
tedy na snadě, že _pohanokřesťanétak nazvali také místo, kde Bůh
pod způsobou chleba zvolil s_vé_sídlo.

(Pokračovala)

' 1) »Illis, qui ecclesias a'versabantur, suasit, ut 'domi communicat-ento,

Socratis hist. eccl. ]. 2. c. 43, str. 156.

'

*

2) Studien 'iíber die Gesthichte des chr. Alíars, 'Fr. Laíb a Fr. Josef
Schwarz. Str. 39.
'
3)' Zjev.-sv. jana 21, 3.
4) Binterim, óp. cit. II., 2, 141..
'.
_
I5)Kraus, Realencyklopádie, Pa'stophorium ll. 588,-nogsóov s'íg ró naoza
tpógtov,Bibliae regiae Parisiensis A IV. Esaias c. 22 v. 15. str. 59. Lutetiae
Parisio'rum. excudebat. Antonius Vitré r. 1629.
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Domáci. hespodářství v míru a ve válce.
Koncem září 1916 přinesl německý tisk statistickou tabulku o domá
cím hospodářství 227 rodin z 10 německých velkoměst.“ Statistika se týká
měsíce dubna 1916 a 1914, a rodin úřednických s měsíčním platem od 100
do 600 marek. Celkové vydání těchto 227 rodin činilo průměrně měsíčně na
osobu 83'40 marek (= asi 107 K), a rozvrhuje se takto: potraviny 39 27 M,
nájemné 1015 M, 'oblek a' obuv 858 M, daně 259 M': ctop- a světlo 270 M,
prádlo a domácí náčiní 266 M, knihy a—noviny118 M, lékař a léky 1'37 M,
jízdné 1'34 M, pojištění a 'spolkové příspěvky 4'43 M, podpory a různá—vy
dání 913 M.

'

_„

Statistika dělí oněch 227 rodin podle příjmu v 5 skupin.
>
»
200—300
» rodin
»
72
2% s měsíčním
příjmem
100—200 M,
67

'

C)
D)
E)

»
»
'a

>
»
»

300—400 »
400—500 » '
přes 500 ».

».
>
>

63
13
12

Vydání na potraviny-činilo u těchto rodin měsíčně na“osobu v jedno—
tlivých skupinách marek':
.

A
B
C
D
B
v dubnu-1916 3040 3099 3691 4474 4594

v dubnu 1914 17'38 19'55 19'65' 22'79 25'08

' Podobný poměr jest ovšem také u jiných položek domácího hospo
dářství;
'
(Srv. Naše Doba XXIV., 58—59)

Uřední rozhodnutí,
Sdělujevdr, čihák:
!. Instrukce o biskupských reservátech.
—
S. C. Oťfnciivynesením ze dne 13. července 1916 mění dosavadní praksi

»decretorie omnino ac praeceptivec v tom smyslu,. že počet reservátů se
zmenšuje a pravomoc absolvendi se rozšiřuje. Tak nyní přestává ipso jure
biskupský reservát v případech: když nemocný se doma zpovídá, když snou
benci před sňatkem se zpovídají, když podle úsudku zpovědníkova nemůže
býti žádána íacultas absolvendi u zákonitého představeného bez velkých ob
tíží kajicníkových aneb bez ne'bezpečenství porušení zpovědního tajemství.
Rovněž přestává reservát v tom případu, když snad žádaná facultas absol
vendi bylaabsolvovati
'odepřena, aodto těchto
jen proreservát
tento 'případ.
mohouv vdobě
doběmisie.
ve
likonoční
, rovněžFaráři
misionáři
Důležito jest též, že kajicnlk může býti absolvdván od reservátu v cizí die
cesi,_kdež není reservátu toho, i když tam odešel praecise ad absolutionem
obtinendam.
(Acta Ap. Sedis 1916,pg. 313.) '
2. Nově-stanovy římské Akademle sv. Tomáše Akv..

'.
S. Congregatio .de Seminariis et de Studiorum Universitatibus — zří
zená ní./11.1915 motu propio »Seminaria clericorumc —, vydala dne 11. února
r. 1916 nové »leges Academiae homanae Sti Thomae Aquinatisď. Vedení
Akademie jestsvěřeno 3 kardinálům, z nichž první místo má kardinál prefekt
kongr. de Seminariis (t. č. kardinál Bisleti). a sekretáři. Počet akademiků
jest omezen na 40, z nichž 20 musí býti z Říma, 10 z ostatní Italie a—
102 ji
ných zemí a národů.
(Acta Ap. „Sedis „1916pg. 364—366.)
3. List Benediktaxv. blekupům německým,

Shromáždění biskupové německé říše ve FM“ 22. a 23. srpna 1916
poslali list sv. Otci, na který papež odpověděl .listem z -8_.září 1916. V listu
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chválí papež péči německého kléru o strádající válkou,-o zajatce, o mír;
připomíná své nestranné snahy o mír a povzbuzuje biskupy slovy: insistite,
ut facitis, divíham implorare opem, iterando etiam piocularia sacra et pueros
ad coeleste epulum invitando; plurimum enim posunt apud Deum humiles
supplicesque preces, .quibus poenitentia simul et innocentia suffragentur.
(Acta Ap. Sedis 1916 pg. 356—357).
4'. Zápis oduznánl manželského původu v matrlco.

_ C. k. krajský soud v T. zamítl návrh ]ana'Ž, aby mu na základě roz
sudku, jímž byl ne'zl. Pavlíně Ž. oduznám manželský původ, povolena byla
'exekuce a za tím účelem povoleno, aby v křestní matrice děkanství M. při
zápisu nezl. Pavlíny Ž. se poznamenalo, že jest nemanželská dcera Antonie Z.,
a že následkem toho jméno její jest Pavlína B., případně, aby mu ve smyslu—
5 353. ex. ř. bylo dáno zmocnění provésti Opravu vřečeně matrice. .podal
stížnost k c. k. vrchnímu soudu zemskému v království Českém, který stíž
nosti nevyhověl a uvedl, že veškeré záležitosti, pokud vedení matrik se tý
kají, do působnosti polit. úřadů spadají, a dle ustanovení posud platného
dekretu dvorní kanceláře ze dne 5. dubna 1844 čís. 10573 ob. z. s. č. 799
dodatečné opravy v matrikách ohledně původních formálně správných zá
pisů jen k nařízení c. k. místodržitelství jako nejvyššího zemského polit.
úřadu-provedeny býti mohou. — Rozhodnutí c. k. vrchního soudu zemského
v království Ceshém v Praze ze dne 12. září 1916 _č.j. R.-V. 236—16—12.
' '
(Právník LV. 791—2.)

.

/,

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti dra—.Člháka.

A) Iíamz'letz'ckáliteratura:
M e/d i t a c e p o d kříž e m. Inteligenci naší napsal Ph. a ThDr. Alois
Kudrnovský, professor a spirituál Akademie hrab. Straky. V Praze, V. Kotrba
r. 1916, v"80, str. 106, cena 1 K. — Slovutný pan spisovatel„ jako hluboký
theolog a fllOSOf,tak i obratný paedagog a psycholog, podává tu v úhledné
úpravě, s bystrým psychologickým rozhledem, a.. slovy k srdci mluvícími
věčné pravdy Boží k úvaze nejen svým chovancům Akademie hr. Straky.
nýbrž i naší mladé inteligenci vůbec. Pěkná tato knížečka hodí se zvláště
katolické akademické mládeži k četbě a úvahám, jakož i těm kněžím, kteří
chtí dávati inteligenci stručná duchovní cvičení v duchu sv Ignáce. Přejeme
róztomilé knížce s autorem (str. 6.): kéž mnohá ruka našeho vzdělaného
světa se těchto myšlenek chopí a četné oko, v nich často'čítá!

Spirago:Katholische

Volkspredigten.

Praha, 1907._Autor

„jest příliš dobře znám než abychom potřebovali up'ozorňovati na jeho vý
borné vlastnosti kazatelské.

Eser:' Eine Viertelstun

d e. Predigten auf die hohen Festtage

des. Kirchenjahres. (Paderborn 'u Schóningha, cena 1920 M.) — Tato práce
,dobře se řadí k jiným podobným, vydaným v posledních letech.

,

Scheer: Geleg'enheitspredigtep.

Vydányr. 19_15_u
Herdera

jako_8 svazek sbírky »Bibliothek íůr Predigerc. Cena 9 M. — Tato sbírka
kázání zasluhuje povšimnutí, budoucně se k ní ještě „vrátíme.
_
_
Kazatelské theorii jsou věnovány dvě pozoruhodné práce: Fragen
d e_r„Pr e d i g t-A u s ar b e i t u ng. Fr. Kruse. (V Innsbrucku u Raucha 19162),

a Theorie

des můndliche,n. Vortrages,

hesenders_íůr_R'edner

und Prediger, od Schůtha S. ]. (Ve Freiburku u Herdera. 191_5.)— Obě
tyto práce obsahují cenné pokyny pro kazatele, a — ačkoliv mají na mysli
hě'ineckou literární řeč, — hodí se velmi dobře i pro nás; doporučujeme
zvláště mladším dp. bratřím.
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B) Pastordlrzí literatura.

Duchovnísprávavůb'ec:

SwobodaHeinr.: Uni'v'ersalseels'orge

.

u. Weltfriede.

(Vídeň, _v_Reichspostu- 1916.) Známý autor a_velkoměstské duchovní správy:

gěnuje tu několik pěkných myšlenek duchovní správě v míru. Příště uve
eme posudek
ojínzch
ještě pracích
svobodových
za práce
nynějšíNiederovy;
války. —
Problém
velkoměsts
é duchovní
správy
jest obsahem

Grossstadtprobleme,

jež vyšlar. 1916 v Gladbachu;k'ní důstojně

'se řadí článek dortmundského kaplana Kalthoffa: System atische
Seels orgsarbeit,
v Theol. und Glaube r. 1916. Kalthofí uvádí ná
zorné příklady kartothěky katol. rodin a vřele tutéž doporučuje. — Spolko

vého životapo válcesi všímajípráce! Murbóck],: DieOrganisation
der jun gen Má nn erwelt v theol. prakt. Monatschriftu1916; Berger
Rich.dr.: Die háuslichen Dienstboten nach de ,Kriege;
Dienstbotenvereine.
V Gladbachu1916.Konečně hr G.: Seel?
s o rg c u_n d V olk sb ů h n e v Theol. u. Glaube 1916. Všechny tyto práce
jsou praktické a ukazují, kde, a jak nutno nyní organisovati.

Vychovatelství:

HoffmannJakob dr.: Werde

.

_ _

ein Maun! (Freiburg. Herder 1915,

váz. 2'40 M.) Zkušený mnichovský vychovatel líčí tu srdečným způsobem

změny,
jež přivádí
tělu-itělodnchu
dává ogokyny,
udržeti čistým
a svěžím
i dušipohlavni
a státi sedospělost,
výchovou asilnou
obností.jak
—
Nábožensko-mraVní výchově věnuje krátkou studii Kůhnel Jos. článkem
_Iu ge nd v časopisu »Heliandc (1916 str. 223 »-227). Tamže (str. 247—256)

píše Fritsch Franz článek Charakte_rbildun

KuckhoffJos.: Hóhere

und Abstinenz. —
Schulbildung u._ irtschaftsleben
Er

werbsaussichten u. Berufsberatung fůr Schůler hóherer Lehranstalten. (V Glad

bachu 1916.-cena2 M.)SchlósserAlbert: Hóher'e Schulen und'Berute'

fůr Mádchen. (Kolín, Ben'ziger 19162,cena 1'60 M.) Obě tyto knihy jsou
v době nejbližší velkého významu, proto na ně upozorňujeme. —_ Bréit
Ernst: dr. vydal dva spisky pro katolické ženy, jichž názvy jsou: Die

Lehrerin in Beruf u. Leben, a Frauenglůck u. Mutterpflicht.
Obě v Einsiedeln u Benzigera, cena prvé 2 M, druhé 260 M.

Asketikaamystika.

'

Godefried0. M. C.: Ein Bůchlein von der Zufriedenheit.

( ezno, Manz, cena 180 M). — Scbott O. S. B: Kleines

Laienmess

buch. (Herder 19163, váz. 160 M v 240; — Zůrcher O S. B.: Der gute

Min'istrant. (V Einsiedelnu, Benzigcr.za 1 M.) — Siepe: Standeskom
munion und Mánnerapostolat.
„Článek _vtheol. prakt. Quartalschrift
r. 1916.— Hagiograíickou sychologií se_zabýváRademacher: Das Seelen:
leben der Heiligen. FV Paderbornu,_Bonifacius-Druckerei),a Růmmě'r:
Das G_ehaimnis der Heiligen. V časopise Heliand 1916,str. 114-124,
139—143) — O nepravých zjeveních visionářky Weigandově v Schippacbu
informují kriticky a zajímavě práce Ludwigova a Branderova. Ludwig píše

v Theol. u. Glaube r. 1916članek: Die Begnadigte von Schip'p'á'ch.
Brander pak vydal u Kirchheimar. 1916spisek: Die Seh'erin voa _Schip

pach. S"těmito posledními pracemi úzce souvisí studie Staud'en'maierova:

Magie als experimentelle
se. právě připravuje.

Naturwissenschat't, jejíždruhé vydání

\

\

Ethika a charita, zvláště v době válečně:'

EnckenRudolf:EthischeAufgaben der Gegenwart, a Gruber
Max:Hygieniscbe Aufgaben der Gegenwart. Jsou to dvě před

nášky slovutných učenců, konané v lednu 1916 v Berlíně, obsahem veleza
jímavě. Eucken vidí hlavní nebezpečí ethickěko života v nynějším luxusu,
pohlavní laxnosti a pití; Gruber brojí proti systemuz dítek, alkoholismu a
"obává se hrozných následků v budoucnosti z tuberkulosy a syfilisu. — My

šlenkově se pojí k těmto přednáškám spisek anonyma: Planm'ássiger

Kampf gegen Wůrdelosigkeit im weiblichen Ge'schlecht.
(Hamm,Breer a Thiemann 1916.)— Neppel: Die katholischen
Waisen—
háuser Fůrsorge-Erziehungsanstalten und' Zufluchtsheime

—12_s_
Deutschla'nds.

'

/

íFreiburg, naklad. Charitasverbandes', Cena 1'40 M.) —

TongelenJos.: Relitgióser Berufskatechismus fůr katho
lm
Dienste'der
dem westlichen Schlacht
lische
BrankenJ) erwundeten
legerinnen. auf(Einsiedeln,Benzigem
Dillmann:
teld. Kampe: Das rote Kreuz in Feindesland..(Schóningh v Pa—

derbornu, cena 2 M. — asová jest knížka Walter: Klei nc Glocken
kunde, Prakt. Handbuch fůr Kirchenvorslánde u Ki'rchenmusiker. Mit
12 Abbild., v Řezně u'Pusteta, váz. 1'20 M.

.'

'

Homiletický ukazatel. *)
Hod Boží.-vánoční.

1.'Spasitel navrátil Bohu slávu a lidem pokoj. — (RD. XVIII 48.)_
2. Homilie. — (Kazatel XX. 658.)

Svátek sv. Štěpána.
1. Trpici Štěpán obraz trpíci cirkve. —- (Šulcův Výbor 1899, str. W.)
;. Láska k nepřátelům činí člověka synem Božím.— (Ehrenberger I. 22.)
Neděle po Narození Páně.

'

_1.llelžiš jest zaslíbený Messiáš, — (Vohnout I. 20.)
2. Bilance uplynulého roku. -—'(Horský, Vlast. hem. I. 63.)
Svátek Obřezání Páně.

_

1. Určitá věštba o událostech nastávajiCího roku. — (Ehrenberger I._se.)
2. Duch Kristův bůdiž vnovém roce duchem naším. —_(RD.XVIII. 106.)
Svátek Zjevení Páně.

,

.

1. Povolání pohanů, zvláště Slovanů do církve. — (Posv. kaz. X, IOS.)
2. Co hlásá voda, sůl a křídaT —-—
(Kazatel_XX., 14)
Neděle I. po Zjevení Páně.
, _

1. Kristus světlo ve školách. — (Horský, Vlastou. hom. [ 96.)
2. Význam jména ]ežiš a jména křesťan. — (Posv. kazat. X. 134.)
Neděle II. po Zjevení Páně.

1. Manželství svátost. — ( RD. XVIII. 136.)
2. Okttu sv. — (Vohnout II. 251)

*

„Neděle III. po Zjevení. Páně.

]. Povinnost hospodářů ke služebným. — (Posv 'kaz. X. 147.)_
?, Kristus světlo hříšníků. — (Vlast. hom. I. 115.)
Neděle IV. po Zjevení Páně.

'

-1 o modlitbč.—(Posv..'kaz.X.176.) ,
2. Kristus světlo v bouřích života. — (Vlasten. hom. _I.124;)

_
*) Mimo chronologického prom-ptuaria kazatelského jest ovšem, nutné
1 thematické abecední; ukázku tohoto přinese náš nový homiletický ukazo
vatel v_době nejbližší.

LISTY HČMILETIQKÉ
Kdo jest opravdovým křesťanem.
(Tři ranní promluvyna druhou, třetí a čtvrtou neděli po zjeveníPáně.)
Napsal Alois Sládeček.
1.

Neděle druhá po zjevení Páně.
Opravdový křesťan smýšlí jako Kristus.
I uvěřili v něhoučedníci jeho.
(Jan 2.110

Brzy po svém vystoupení na veřejnost vyvolil ,sobě božský
Spasitel několik učedníků, kteří by byli svědky jeho učení a jeho
jednání. Těm třeba bylo pevné víry v. božské poslání a všemo
houcnost jakož i božství Ježíše Krista, a té se jim z počátku ne
dostávalo. Proto učinil Pán Ježíš v přítomnosti jejich první zazrak,
proměnil při svatbě v Káně galilejské vodu ve víno, »i uvěřili
v něho učedníci jehoq učedníci spatřivše tento zázrak, vypustili
z mysli všechny pochybnosti a nabyli pevného přesvědčení, že Pán
Ježíš, který mohl vykonati skutek tak zázračný, všechny lidské
síly přesahující, jest bytostí vyšší, jest skutečně Syn Boží a za
slíbený Vykupitel světa. Prot0r přilnuli k němu celým svým
srdcem a zůstali věrnými jeho žáky a stoupenci až do jeho
smrti.

_

Drazí v Kristu shromáždění! I my věříme pevně v Ježíše
Krista a nazýváme se jeho žáky — křesťany. ChCeme-li však
býti pravými učedníky Ježíše Krista, opravdo'vými křesťany, ne
stačí název křesťanů sobě přisvojovati, nýbrž třeba věrnost svou
k Ježíši Kristu osvědčovati veškerým Svým smýšlením, svými
řečmi, obzvláště pak skutky, neboť Kristus Pán sám pra-ví: »Ne
každý, kdo mi/ říká Pane, Pane, vejde do_ království nebeského,
Rádce duchovní.

9
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nýbrž kdo činí vůli Otce mého, jenž jest-v nebesích, ten vejde
do krájovství nebeského.: (Mat 7, Zl.)
Především tedy opravdový křesťan
\.
smýšll tak jak Kristus,
o čemž dnes krátce budeme iuvažovati.
'

—Stará, bohatá paní, zápasíc na smrtelné posteli _téměř již _se
smrtí, t_akto jala se bědovatir Můj Bože, prodloužíš-li mi život
o několik let, slibuji ti, což také věrně splním, že 'dám chodník
ke kostelu vydlážditi samými dolar-y; ano, za dlažbu místo ka-'
mení budou sloužiti lidem ty krásné penízky. — Tato paní nad
hrobem sotva ve svém.životě na paměť sobě uváděla slova- sva
tého lana: »Nemilujte světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou . . .
Neboť všecko, co jest na světě, jest žádost těla a žádost očí,
a pýcha života.: (1. Jan, 2, 15, 16.) Ještě ve svém stáří milovala
svět a lnula k němu celou svou duší, jinak' -by nebyla ochotna
pro několik let přinésti tak velikou oběť.
"
Tak nesmí 'smýšleti opravdový křestanf
Smýšlení opravdového křesťana má se shodovati se smýšle
ním Ježíše Krista. gTo zajisté — napominá svatý apoštol Pavel
křesťany Filippenské — citte v sobě, což i v Kristu Ježíši (to
jako máte příklad na Kristu).< (Filip. 2, 5.) Nuže jakého smýšlení
byl Ježíš Kristus? Miloval svět, jeho rózkoše, jeho. statky? Ani
dost málo; jinak by nebyl přišel na svět-chudý a ponížený, aniž
by byl život vedl tak opovržený a nebyl by krátce před svou
smrtí ujištoval: »Království mé není z tohoto světa.: (jan 18, 36.)
Nikterak Kristus nemiloval světa, netoužil po jeho pokladech,
nýbrž naopak pronášel >běda< všem přátelům a přívržencům
světa: »Běda vám bohatým, neboť již máte potěšeni svoje. Běda
vám, kteří jste nasycení, neboť budete lačněti. Běda vám, kteří
se smějete nyní,-nebot budete kvíleti a plakati. Běda, když budou
o vás dobře mluviti všichni lidé, nebot taktéž činívali falešným
prórokům otcové jejich.: (Luk. 6, 24—26) Kristus prohlásil, že
lidé při všem svém časném blahobytu mohou býti nanejvýše ne
štastni, jestliže nepečují o spásu své duše a kladl na srdce svým.
pOSIuchačům tu vážnou pravdu: »Co prospěje člověku, byť _celý_
svět získal, na duši však škodu trpěl.. (Mat. 16, 26.) Naproti
tomu blahoslavil ty, kteří nelnou ku pozemským statkům, časnou
bídu trpělivě. snášejí, a uznávajlce v pokoře nedostatečnost s'voji
ve věcech spásy, užívají prostředkův od Boha ustanovených.
»Blahoslavení chudí duchem, nebot jejich jest království nebeské:
(Mat. 5, 3),_t. j. již zde nosí v sobě nebe bohumilého smýšlení
a dosáhnou též nebe na onom světě. '
_,
Těmito a podobnými slovy dával na jevo Kristus svoje
smýšlení a ukazoval, kterak praví jeho učedníci mají smýšleti.
My můžeme své zraky obraceti i_ku pozemským věcem, neboť
máme různé potřeby, které poutají na sebe naši mysl; proto
klade nám božský Spasitel v Otčenáši do úst prosbu: »Chléb
náš vezdejší dej nám dnes: (Mat, 6, 11); můžeme podíl bráti
i na radovánkách života, nejsou-li hříšny a nechovají-li v sobě

\

—-131—
blízkou příležitost ku hříchu, nebot praví svatý apoštol Pavel:
»Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte sele (Fil. 4,
4); můžeme také dbáti o svoji—česta dobré jméno, můžeme míti
peníze a majetek, můžeme zlepšovati svou domácnost, můžeme
se ucházeti o důvěru u 'svých spolublížních, zkrátka můžeme pe
čovati o svůj blahobyt časný, ale to vše nesmí býti posledním
cílem našich snah, nesmíme na tyto věci věšeti svá srdce a při
tom zapomínati na Boha, na věčnost a spásu své duše. Máme
- _především hledati království Boží a jeho spravedlnost, _při. čemž
máme se říditi zásadou, kterou nám hlásá svatý 'apoštol. Pavel:
aNezbývá, než aby ti, kteří mají ženy, byli, jakoby jich neměli,
a kteří pláčí, jakoby neplakali, a kteříž se radují, jakoby 'se ne
radovali, a kteří kupují, jakoby nevládli, a kteří tohoto světa uží
vají, jakoby neužívali.: (l. Kor. 7, 29—31.) Opravdový křesťan
přikládá věcem pozemským jen nepatrnou cenu, jako to činil sv,
Pavel, který praví: »Všec'ky věci pokládám býti škodou, pro vy—
výšenou známost Ježíše Krista, Pána mého< ('Filip. 3, 8), jest se
vším spokojen, co mu Bůh .sesílá: dá-li mu radost, děkuje mu
za ni, sešle-li trampoty, modlí se: »Pane, tvá vůle se staň.: Jeho
mysl nese se jedině k tomu :_»Boha milOvati, Bohu sloužiti a spásy
dojítix
'
.
.
Tak smýšlí, drazí v Kristu, křesťan opravdový.
Nuže, položte sobě otázku: Smýšlíte také 'taktoř Přináleží
vaše srdce Bohu čisvětuř' Můžete-o sobě říci: Žiji sice ve světě,
konám své práce, plním povinnosti svého stavu, súčastním .se
též někdy dovolených zábav a radovánek, při'tčm však nezapo—
mínám na Pána Boha, na své křesťanské povinnosti a pečují
-o spásu své duše ve dne v noci? Blaze vám, můžete-li o sobě,
říci, že takto smýšlíte. Pak jste pravými učedníky Ježíše Krista,
opravdovými křesťany, a kráčíte po pravé cestě do nebe.
Leč kolik z vás přítomných po důkladném sebezpytování
může sobě dáti takové dobré vysvědčení? Většina myslí jen na
časné věci, jakým způsobem by sobě život zpříjemnila, svým ná
ruživostem a vášním vyhověla, kterak by se mezi spolubližními
proslavila a mezi nimi zaujala čestnější místo. Na to však, aby
odložili své zlé návyky, vyvarovali se hříchů, Boh-u dokonale
sloužili, na, to .mnozí za celý rok nepomyslí. Ano, mnozí jsou do
těch časných záležitostí tak pohříženi a všemu božskému tak od—
cizeni, že by byli ochotni i zříci se nebe,' jen kdyby' věčně mohli
zůstati na zemi. Takoví zovou se sice křesťany, ale nemají ani
za mák ducha Kristova, ač jsou křesťany, smýšlejí jako pohané.
'Těm doporoučím, ať \Lvážíslova sv. apoštola Pavla: »Těch věcí,
kteréž s vrchu jsou, hledejte, kdež Kristus ješt, .sedě na- pravici
Boží; o věci, kteréž s "vrchu jsou, pečujte, ne o. ty, kteréž 'jsou
na zemi.: (Kolos 3, 1. 2.) Amen.
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Neděle třetí po zjevení Páně.
Opravdový křesťan mluvíjako KriStus.
Viz, abys toho nepravil nikomu, ale
jdi, ukaž se knězi, a obětuj dar, který
přikázal Mojžíš, na svědectví jim.“
-

(Mat. 8, el.)

Něco podivuhodného obsahuje dnešní sv. evangelium. Božský
Spasitel pouhým slovem: . iChci, buď čiste, uzdravil malomoc—
ného; přikázal jemu však: »Viz, abys toho nepravil nikomu, ale
jdi, ukaž se knězi, a obětuj dar, který přikázal Mojžíš, na svě
dectví jim.:
.
Proč zakázal božský Spasitel uzdravenému mluviti o dobro
diní, které jemu prokázal? Chtěl asi, pokud bylo na něm jako
člověku, zabrániti všemu, čím by živeny byly liché naděje, které
lid měl, mysle, že Vykupitel vysvobodí jej z moci římské a do
pomůže mu k lesku časnému. ovšem zázraky jeho nemohly zůstati
dlouho v tajnosti, vždy't právě proto je činil, aby přišly ve zná
most, ale ony neměly býti r_ozhlašovány, aby lid byl podněcován
k bouřím a sílen v nepravých nadějích svých, nýbrž aby znenáhla
přiveden byl k víře a ku přesvědčení, že Pán ]ežíš jest poslancem
božím a. vysvoboditelem od bídy duševní.
Podobně má křesťan býti opatrný ve svých řečích, aby jimi
nedal/pohoršení. Opravdový křesťan má v řečích'svých říditi se
příkladem Kristovým, mámluviti jako Kristus, což učiníme dnes
předmětem svojí úvahy. '
Nuže, o čem mluvíval KristUs nejčastěji a nejraději? Mluví
val nejraději o věcech, které, se týkaly cti jeho nebeského Otce
a spásy lidí. Předmětem všech jeho promluv veřejných i soukro
mých bývaly pravdy náboženské, jimiž povzbuzoval ke ctnosti
a varoval před. hříchem, jimiž své posluchače poučoval, co mají
věřiti a činiti, aby Bohu se líbili a spasení byli. Svatá evangelia
uvádějí nám toho tolik dokladů, že mám za zbytečno, uváděti
vám na mysl jednotlivé příklady. Na každé straně sv. evangelia
naleznete, kterak Pán Iežíš o to pracoval, aby přivedl lidi'ku pra
vému poznání Boha a ku pravému uctění ]eho. I když seděl ve
společnosti při hostině, kde obyčejně jen o všedních věcech se
mluvívá, \dovedl mysl přítomných obrátiti ku věcem náboženským
a snažil _seroznítiti v jejich srdci světlo pravé víry a oheň lásky
k Bohu. T u žádá od Samaritánky pití a používá této příležitosti
k tomu, aby ji'přivedl ku poznání hříchů 'a ku pokání a upo
zornil ji, jakož i její krajany, na sebe jako Spasitele světa. jindy
— nasytiv zázračně zástupy, poučuje, že nemají jej výhledávati
pro časný prospěch, ale pro žinot věčný, který dá svým věrným
služebnkům. Jindy zase z pokrmu, který mu'podávají jeho učed
níci, béříe sobě záminku, promluviti o svém vznešeném poslání,
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které mu vykázal Otec nebeský, a jehož vyplněn! jest mu nad
pokrm a nápoj vzácnější. »Můj pokrm jest,'abych činil vůli toho,
jenž mne poslal, a dokonal dílo jeho.. (jan 4, 34.) A kráčeje se
dvěma učedníky do Emaus, vykládá jim pisma, až hořela jejich
srdce. A podobně sobě počínal při každé příležitoSti; kde mohl,
mluvilo Bohu a božských věcech, takže možno jeho rozmluvy
nazvati stálým evangeliem, jež neměly jiného účelu jako čest
a slávu boží a spásu lidí.
'
'
Drazí v Kristu! jste-li opravdu proniknutí duchem nábožen
ství Kristova, pak musejí rozmluvy a řeči vaše podobati se roz
mluvám a řečem Ježíše Krista. Pak máte i vyťřeči své obraceti
na věci náboženské, obzvláště v neděli a ve svátek, kde _můžete
mluviti o tom, co jste slyšeli na kázání. nebo četli v nějaké. ná
boženské knize; tak se navzájem poučíte a povzbudíte k bohu
milému životu. Pak společnošt, v níž mluví se o vážných nábo
ženských věcech bude vám mileiší nad společnosti, v_nichž jen
zbytečné tlachy se vedou. Pak dostane se vašim rozmluvám, byť
týkaly se i věcí časných, náboženského přibarvení, jež nezůstane
bez vlivu na celé vaše jednání; neboť »z hojnosti srdce mluví
ústa: (Mat. 12, 34), dí božský Spasitel.
.
_A nyní táži se vás, mluvlváte skutečně rádi o věcech bož
ských? Na otázku tu můžete sami dáti nejlepší odpověď, poně
vadž nám kněžím, i když s vámi přicházíme do častějšího styku,
nemožno" vždy správně usuzovati, jelikož mnozí v naší přítomnosti
se umějí dobře ,přetvařovati, a staví se příliš horlivými křesťany,
ač jimi ve-skutečnosti nejsou. Nuže jaké jsou to řeči, jež spolu

vedete, když se dohromady sejdete? Nejsem nikterak přepjatcem,
abych od vás žádal jen a"jen náboženské rozhovory, nejsem ne
přítelem žertu a zábavy,"jen když nejsou namířeny proti nábo
ženství a mravnosti nebo proti lásce k bližnímu; Ano neschvalo
val bych, abyste vždy a všude zapřádali náboženské rozhovory,
poněvadž byste snadno .mohli naraziti a býti za pobožnůstkáře pro
hlášeni, čímž byste dobré věci snad více uškodili než prospěli.
Tolik však, myslím, možno od křesťana očekávati, že-mluví tak,
že z řeči jeho možno poznati, že jest křesťan a žesi svého ná—
boženství váží. Obzvláště jest povinností křesťana, ujmouti se svého
náboženství, jestliže bylo napadeno nebo v posměch uváděno.
jak často bývá toto hájení náboženství od křesťanů opomíjena,
a nedosti na tom, často křesťané sami tupí své náboženství, či
níce sobě posměch z pravd sv, evangelia, z předpisů a nařízení“
církevních.
A jací že to bývají lidé, kteří takto si počínají? Přečasto
osvědčuje se na nich přísloví, že pýcha a hloupost jldaji z jedné
mísy. Co pochytili leckde při sklenici piva, z různých špatných
knih a časOpisů, to prohlašují za nejvyšší moudrost, která jim
dovoluje, promlouvati o těch nejhlubších tajemstvích sv. nábožen
—ství; zatím však n'eznají ani těch základních pravd sv. nábožen
ství,"které každý katolický křesťan, chce-li dojíti spasení, věděti
a věřiti musi. Neznají ani tolik, co obsahuje malý katechismus.
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A takoví chtějí slouti učedníky. ]ežíše Krista — opravdo
vými křesťany? Tot věru nemožno. _Rcete: považovali byste za

hodného syna toho, kdo z poučení a napomínání rodičů sobě
posměch dělá a je hanobí ?.Zajisté, že ne. — Považovali byste za
lékařetoho, kdo by s vámi rozmlouval stále jen o obdělávání
pole, orání, hnojení, sečení. mlácení atd.? Mám za to, že byste
jej póvažovali za rolníka. Možno tedy toho, kdo jen o pozem
ských věcech, často i hříšných, mluvi, jemuž každé slovo týka
.jicí se věčné spásy jest protivné, jenž kde může náboženství
Kristovo tupí & hanobí, považovati za opravdového křesťana?
Všichni zajisté přisvědčíte, že nikoliv. Opravdový křestan- nejen
na Boha často myslí, ale též o Bohu a božských věcech rád
mluvi, pamětliv slov..božského Spasitele: »Každý, kdo mě vyzná
před lidmi. toho vyznám i já před Otcem svým, jenž jest vlne
besích.: (Mat. 10, 32.) Amen.
'
'

I_II.

Neděle čtvrtá po zjevení Páně.
Opravdový křesťan žije jako Kristus.
A hle, bouře veliká povstala na moři,
tak že lodička přikrývala se vlnami;
On pak spal.
(Mat. 8, 24.)

_Kdo jednou zakusil bouři “na moři, ten zajisté nebude se
diviti úzkosti učedníků, kteří vzbudili Pána řkouce: »Pane, za
chovej nás, hyn_eme.< Za to však diviti se bude klidu božského
Mistra, který, když lodička přikrývala „se vlnami, klidně spal.
Přece však nebude obdiv tak veliký u toho, kdo zná-život bož
ského Spasitele.
, Hlavni účel, pro který Kristus Pán přišel na světe stal se
člověkem, bylo ovšem naše“ vykoupení od hříchu a od věčné zá
huby ; ovždyt Syn člověka přišel hledat a spasit, co bylo zahy
nulo.. (Luk. 19, 10.) ]iný účel jeho pozemského života byl dáti
nám příklad k následování, ukázati nám cestu, po které jest nám
kráčeti, abychom došli svého posledního cíle, blaženosti věčné.
xPříklad zajisté dal jsem vám —- pravil krátce před' svou smrtí
— abyste i vy činili tak, jako jsem já učinil vám.c (Jan 13, 15.)
A podobně napsal sv. apoštol Petr:. »Kristus pozůstavil vám pří
klad, ab'yste následovali šlépějí jeho.: (1. Petr." 2, 21.)
Nuže, jaký příklad zůstavil nám Kristus ?
Především plnil co nejdokonaleji vůli svého nebeského Otce,
a čemu“jiné učil, sam napřed činil. Život jeho byl bez ,úhony.
' a bez hříchu, takže se mohl zeptati i—svýchněpřátel: »Kdozvás
"bude m'ne viniti ze hříchuřc (jan 8, 46.) Římský vladař Pilát,
který důkladně zkoumal život Ježíše .Krista, prohlásil před Celým
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národem, že žádné viny .na něm nenalézá, a odsoudiv jej na do
léhání předních národa židovského na smrt, omlouval se: »Ne
vinen jsem krví spravedlivého tohoto; vy vizte.< (Mat. 27, 24.)
Svatý Petr praví o něm. že »hříchu neučinil, aniž jest nalezena
lest v ústech jeho: (1._Petr. 2, 22), a sv. Pavel nazývá jej »nej
vyšším knězem, který; byl svatý, nevinný, neposkvrněný a oddě
lený od hříšníkůc. (Zid. 7, 26.)

_

,'

'

' Leč ]ežíš Kristus byl nejen prost všelikého hříchu, on také
zanechal nám příklad ctnosti, jehož dosud nedostihnul nižádný
světec. Vizme jen jeho pokoru a ponížení. ]ednorozený Syn Boha
Otce, v jehožto jménu sklání se veškeré stvoření, jemuž cheru
bíni i serafini s posvátnou úctou se koří, béře na sebe způsobu
služebníka, vede život plný strádání a- umírá jako zločinec na
potupném dřevě kříže. A co říci mám o jeho poslušnosti? On,
Pán nebes a země, pod jehož žezlem veškeré tvorstvo' s_esklání,
poslušen jest nejen 'svého nebeského Otce až k'smrti kříže, ale
podrobuje se i. lidem, těm slabým svým tvorům, a jest jim pod
dán. A nezasluhuje pozornosti jeho tichost, jeho trpělivost, jeho
láska k nepřátelům? Jestit jako beránek, kterýž neotvírá úst svých,
když jej vedou k zabití; odpouští svým vrahům a modlí se za
ně: »Otče! odpust jim, nebot nevědí, co činí.: (Luk. 23, 34.)
A, jaké bylo jeho milosrdenství a láska k lidem-! Nasycuje lačnó,
uzdravuje nemocné,- křísí mrtvé, a odpouští hříchy i těm nej
větším hříšnikům a volá ku všem: »Pojďte ke mnš'všichni, kteří
se lopotíte a jste obtížemi,.a já vás občerstvím—.:„(Mat. 11. 28.)

A jak horlivýfoyl v modlitbě! Po celodenní námaze trávívá celé
noci na modlitbách a s modlitbou na rtech umírá na kříži.
V pravdě, Ježíš Kristus ješt nejkrásnějšími vzorem všech ctností,
nejvznešenějším vzorem svatosti.

_

'

'

Chceme-li býti opravdovými křesťany, musíme se připodob
niti.tomuto pravzoru. »Neboť, kteréž předzvěděl, — napsal svatý
apoštol Pavel — ty také ustanovil k tomu, aby byli připodob
něni obrazu Syna jeho;<_(Řím. 8, 29.) Proto musíme hřích jako
největší zlo míti v ošklivosti a sobě umíniti, že chceme ,raději
všechno i život obětovati, nežli . bychom Boha hříchem urazili.
Musíme přilnouti ke Kristu tak, >že ani smrt, ani život, ani an—
dělé, ani mocnosti, ani věci přítomné, ani budoucí, ani síla, ani
vysokost, ani hlubokost, ani jiné stvořeni, nebude moci nás od
loučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem..
(Řím. 8, 38, 39:) Musíme jako služebníci věrní dobře užívati
hřiven,které jsou nám svěřeny, a cvičiti se ve ctnostech, které
nám předpisují sv. evangelia, a jichžto konání nám náš stav a po
měry ukládají.
.
Nuže, činíte to všechno? Varujeme se hříchu a pllíme ctností?
.Chci býti upřímným. Když vás tak pozoruji 'v kostele a vidím,
kterak klečíte s rukama sepjatýma se modlíte, neb s pozornosti
slovu Božímu nasloucháte, tu myslím si, že mám před sebou
samy věrné učedníky Ježíše Krista. Aleumnohých byl bych snad
nucen, úsudek svůj změniti, když bych pozoroval jejich jednání

1.5
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mimo kostel. Jsou ovšem i za našich skrz naskrz zkažených dnů
zbožní křešťané, kteří se neklanějí modle světa, nýbrž věrně slouží
Pánu Bohu, za kterouž věrnost zajisté je odmění Bůh, spravedlivý
Soudce. Ale takových věrných služebníků jest málo. Většina od
vrací se od Boha a přestupuje bez bázně zákon boží, hoví chout
kám svého srdce a povolují všem nezřízeným vášním a náruži
vostem, na něž sebe lépe míněná slova knězova nemají žádného
účinku.. O těch možno jen říci: Bůh budiž jim milostiví -'—-Než
jsou také mnozí, kteří sice dosud tak hluboko neklesli, pře'ce
však jejich život jest v.křiklavém odporu se životem Ježíše Krista.
Místo pokory a tichosti chovají v srdci svém pýchu a hněv při
sebe menší urážce. Místo soucitu a lásky k bližnímu nechávají se
,ovládati sobectvím; bližní může hynouti hladem, jen když oni
mají všeho v hojnosti. Cistotu srdce zapuzují nečisté myšlenky
a žádosti, jež přecházejí často v ohavné nepravosti, jež vylučují
z království nebeského. Místo upřímnosti a křesťanské příznivosti
dávají 'místo lsti a falši, připravují bližního pomluvou o čest
a dobré jméno. Horlivost u konání křesťanských a stavovských
povinností ustupuje u nich zavrženíhodné vlažnosti, která bývá
' příčinou, že zanedbávají své denní modlitby, nebo konají je jen
íedabylo, zapomínají na návštěvu chrámu "Páně, na kázání a při
jímání svatých svátostí atd. Takové jednání ovšem nesrovnává se
se životem Ježíše Krista '— a nesvědčí o v pravdě křesťanském
přesvědčení. Jako obraz pohanského bonce není obrazem Ježíše
Krista, tak není opravdovým křesťanem, kdo se nepřičiňuje, aby
následoval Ježíše Krista a 'stal se jemu podobným—.U těch název
křesťana jest prázdné jméno, které jim jen stíží účtování před
božským Soudcem; neboť »služebník, jenž poznal vůli pána svého-,
a nepřipravil ani neučinil podle vůle jeho,.dostane mnoho ran.:
(Luk. 12, 47.)

“

'

Nuže, drazí v Kristu, Zpytujte pozorně svoje nitro a uva
žujte, zda podobá se váš život životu Ježíše Krista. Zkoumejte svá
myšlení, své řeči a především své skutky. A shledáte-li, žev tom
nebo onom oboru nesrovnáváte se s Ježíšem Kristem, snažte se
napraviti, v čem jste dosud chybovali. Neboť jen tehdy, bude
me-li zde věrnými následovníky Ježíše Krista, vejdeme jednou
jako opravdoví křesťané do říše věčné-slávy Kristovy. Amen.

Neděle druhá bb Zjevení Páně.
Prozřetelnost boží nevyzpytatelná.
onevil Ježíš slávu svou i uvěřiliv něj:.
(Jan 2, ll.).

Četli jsme právě o svatbě v Káni Galilejské. Tisíce svateb
ohlašuje se s kazatelen chrámů křesťanských každoročně, ale
o svatbě v Káni Galilejské předčítá .se každý rok ve všech chrá
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mech po celém světě křesťanském. Příčina. toho obsažena jest
v evangeliu samém.
Praví: »Pozván jest na svatbu také Ježíš a učedníci jeho; a
byla tam také matka Ježíšovac. První krok, který učinil ]ežíšza
svého veřejného působení, byl, že šel na svatbu. _Zdá se to mno
hému podivným, ale pro nás křesťany jest to velice významným.
Byl pozván ]ežíš od snoubenců chudých a způsobil jim zajisté
radOst velikou; zvláště když zázrakem dosud neslýchaným po
mohl jim, z nesnází a zjevil slávu 'svou.
Přišel na svět Ježíš, aby napravil vše, co bylo následkem
prvotního hříchu pokaženo. Především mělo býti manželství tehdy
zasvěcené znovu posvěceno jako základ celé společnosti lidské,
z níž mělo vzrůstati nové pokolení dítek božích. Proto povýšil
Ježíš manželství na svátost. Na svět přišel, aby slavil svatbu s du
šemi lidskými, spojil se s nimi ve sv. přijímání, by všichni stali
se hodnými svatební hostiny'na nebesích, kde zasnoubens dušemi
všeho křesťanstva'v jednu rodinu nebeskou sloučenými bude _k'ra
lovati na věky. Proto šel nejprve na svatbu, poněvadž chtěl vejíti
se všemi v něžný svatý svazek lásky a v sňatku tom setrvati na
věky. Na svatbu šel Iežíš, .aby zjevil slávu svou božskou a všichni
uvěřili v něj; aby ukázal, že se chce starati o nás otcOvsky, kdy
koli se bude veliké rodině křesťanské čeho nedostávati. — Ve
spojení s Otcem nebeským a Duchem sv. _stará se dosud Pán
ježlš o nás neustále, bdí nad námi v _dobách příznivých i nepříz
nivých, dopouští mnohdy i nehody dosti trpké, ale zjevuje při
tom pokaždé slávu svou, abychom uvěřili, že prozřetelnost jeho
jest n:vyzpytatelná, že vždy s námi otcovsky smýšlí ;-a to bude
obsahem dnešní promluvy.

Pojednání.
Dokud se lidem dobře vede, přijímají radostně vše z rukou
prozřetelnosti boží a" nepochybují o nevyzpytatelné jeho-mou
drosti. Jakmile však překvapí je sebe menší nehoda, zapomíná
mnohý na vše, čeho od Boha obdržel, začíná pochybovati o lásce
a moudrosti boží, mnohý i reptá a rouhá se, mnohý i Boha po
pírá. »Jak se může Bůh na to dívatil Kdyby bylo nějakého Boha,
tohle by se jistě nestalo.:
Zapominá, že snad blízko před nehodou slyšel podobné vý
křiky, ale ne tak rouhavé: »Jak se může Bůh dívati, na bezbož
nost lidí, kteří se smíchem šlapou po přikázáních božích, rouhají
se, vychloubají nevěrou.<-. Bůh se dívá na bezbožnost lidskou,
dívá se i na následky bezbožnosti, zakročuje, až „lidé toho jsou
hodni, až pokáním usmiřují jeho spravedlnost. Moudrost boží je
nevyzpytatelná a nám nezbývá, leč abychom se jí klaněli. Do
kazují nám to dějiny lidstva, dějiny církve Kristovy, nahlíží to
nepředpojatý rozum lidský, vyznávají to věrní křesťané, stvrdil
to sám \Syn boží, ježíš Kristus.

_ 1. Palacký _říkával:_ »Lidé dělají revoluce, Pán Bůh diktuje

dějiny.: Lidé válčí z různých příčin, dělají plány do budoucnosti,
ale Bůh je kolikráte hatí a stane se dle jeho vůle.
Napoleon sám po hrozném zklamání zvolal: »Bůh kráčí dě
jinami světa.: Švýcarský dějepisec napsal-nedávno: »Velicí lidé
ukázali se na jevišti tohoto světa a čím byli, leč vždy jen nástroji
rukou božích. Veliké věci byly vykonány během věků ačím byly
všecky ty věci? Ojí a koly vítězného vozu Prozřetelnosti boží.:
Sám Vpltaire usvědčil sebe 2 nezásadní nevěry a veřejně
vzdal Bohu slávu, když napsal: »Ani jediný vlas nepadá s hlavy
bez vůle toho, jenž jest ,pánem věcí i času. Všecko řídí Prozře
telnost' boží, prozřetelnost stále hrozící i stále příznivá, vůči níž
třeba nám skloniti se i ve slávě i v ponížení, i v radostech ina
pokraji hrobu. Tak smýšlejí o Bohu všichni rozuřnní lidé, a běda
těm, kdož se těmto velikým pravdám protivujíxc (Oeuvr.31.). Po
dobně vyznal nevěrec Rousseau: »Zije nad námi nejvyšší ředitel
osudů lidských, my jsme jeho dítkami. Buďme dobří a budeme
šťastni-. Kdo potírá tyto pravdy, zasluhuje neodkladně trestu ja
kožto rušiíel pořádku a nepřítel společnosti lidské.: (Julie, 6, S.)
A jinde volá: nó, Prozřetelnosti boží,_poklade chudých, útočiště
nešťastných; kdo v tebe skládá živou naději, nemůže býti nikdy
neštasten. Kdyby byl oloupen o všecky statky. nalézá náhrady
v pevné důvěře v lepší budoucnost. ó, Prozřetelnosti věčná, Bože
spravedlnosti a pravdy, záštito přemocná utlačovaných, tys jediná
naděje a posila naše; (Dialog, Z.).
'
2. O moudrosti a nevyzpytatelná moudrosti boží-svědčí dále
dějiny církve svaté. Od té chvíle, co vyřkl Kristus podivuhodná
proroctví, že brány pekla nepřemohou církev s'v., uchopilo se
peklo všech prostředků, aby zničilo církev Kristovu. A Bůh do
pustil toto pronásledování; mohlji chrániti a nepřátele okamžitě
zahanbiti. Ale jiná jsou myšlení boží a jiná“ myšlení lidská. Právě
v neštěstí ukázala církev sv., že jest dílem božím a. křesťané uká
zali, že jsou hodnými svého mistra. Čím h'roznější bylo proná—
sledování, tím více bylo vyznavačů. Peklo bojovalo proti církvi
mečem, násilím. všeho druhu a když zbraně ty selhaly, rozháněly
bludy stádce Kristovo; použito lsti, lži druhu nejhoršího a ko
nečně nevěry, kterou chtělo vyvrátiti základy církve Kristovy:
Nepřátelé víry často se již radovali, že se blíží konec církve; a
zatím církev stála pevně a nepřátelé umírali v zahanbení'a zkla
mání. Proudhon, zapřísáhlý odpůrce církve svaté, volá zoufale:
»Chtěli jsme vyvrátiti církev katolickou pronásledováním a gul
latinou, bouře revoluční měly ji smésti s povrchu země a zat'm
přinesly jí značnou posilu.: (L'unité .en Ital.).
'
3. Že Brozřetelnost boží vše řídí a spravuje, uznává nepřed
pojatý rozum lidský. Matka ptačí a zvířecívse stará o svá mlá
d'ata, snáší potravu bez únavy; matka lidská miluje svédítě a je
hotova dáti ža ně život, Otec koná "nejtěžší práce s chutí a ra
dostí, aby jen dítěti zajistil lepší budoucnost. .A Bůh, který nás
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na svět přivedl, měl by nás ponechati sobě samým a nestarati
se více o nás?
Vždyt sami pohané pouhým světlem rozumu poznávali, že
Prozřetelnost dobrotivá bdí nad námi a o nás se stará. Timoleon,
vůdce řecký\vz Korinthu, když byl pro veliké skutky oslavován,
pravil: .vla vše děkuji ze srdce jenom svým bohům. Nebo nic
se neděje na. světě bez vůle jejich.: A zřídil si. také ve svém
domě chrám prozřetelnosti.
“
' Jestliže pohané poznávali přirozeným světlem rozumu moudrou
Prozřetelnost boží vřízení a osudech lidstva, tím více poznáváme
my křestané osvícení světlem nadpřirozeným. Z víry té vyšla
známá pořekadla a přísloví : _:Co Bůh činí, dobře činíc.. >Člověk
míní, Pán Bůh řněníc. »Nezoufat; starý Pán Bůh“ještě žijec. »Bůh
neopustí, kdo Sám se nespustíc. »Netrat naděje, když se zle dějem.
»Když jest nejhůř, Bůh jest nejblíže atd.
_
O nevyzpytatelné moudrosti a prozřetelnosti boží svědčí Písmo
sv. Patriarchové ještě na smrtelném lůžku povzbuzovali své dítky
k pevné důvěře v boží Prozřetelnost. Mojžíš žádal, aby lid pří
sahal, že ve víře té\setrvá, věda, _že v tom jest jeho šťastná: bu
doucnost. Stařičký Tobiáš umíraje napomínal syna: »Chudý sice
život vedeme, ale mnoFó dobrého míti budeme, budeme-li se báti
Boha. Chval Hospodina v každé době a pros jej, aby tě Vedl po
všech cestách tvých.c V důvěře v pomoc boží podstoupil David

nerovný boj-s Goliášem. Boha vzývaiíc zmocnila se Judith Holo
ferna. V důvěře v Boha zachránila Esther celý svůj národ.V dů
věře v pomoc boží rozprášili Makkabejští hrozné přesily nepřátel.
A v Novém Zákoně, době po Kristu, daly by se napsati celé
knihy o Světcícb, kteří v důvěře v Prozřetelnost boží konali ve,
liké divy-a Bůh jejich důvěru také veřejně odměňoval.
Sv. Klement Dvořák zasvětil svůj život lásce k bližnímu. Ku
konání velikých skutků potřebOval mnoho peněz ; a Bůh ho nikdy
neópustil. Když byl jednou v největší tísni a potřeb bylo nejvíce,
řekl: ->To j'est právě nejvhodnější chvíle, aby Bůh ukázal svou

moc.: Odehrál se do kostela, přiblížil se k svatostánku, zaklepal
a zvolal: »Panepježíši, pomoz! Ted jest právě čas.. A důvěra
jeho nebyla marnou. Pokaždé naskytl se nenadále dobrodinec,
kterého Bůh poslal.

,

_

'

Slavný Bosco založil v Italii ústav pro opuštěnou a zaned
banou mládež. Celé jeho jmění bylo — důvěra v pomoc boží.
"Sv. František. Se'raíinský býval často se svými bratry. řehol
ními ve veliké bídě; ale nikdy neztrácel naděje v blízkou pomoc
boží. »Máme sice chudou matku -— řeholi, říkával, ale bohatého

Otce na nebi.:
Sv. Vincenc Paul., který o nemocné pečoval, slyšel jednou
od :_správce c_i'omu,že v kase není. ani haléře a potřeb tak vella.
kých-. »RadOstnou novinu přinášíte, pravil .;. .buď za .-to Pán—Bůh

pochválen. Nyní máme příležitost, abychom důvěřovali v-pomoc
boží-. Poklady Prozřetelnosti boží jsou nevyčerpatelnyt Malomysl
nost naše zneuctila

by Boha :

'

—

fir'
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Sv. Kamil z Lelis, který ošetřoval nemocné, neměl jednou
ničeho, co by podal hladovým. Padl před křížem a zapřísahal
Pána Iežíše, aby pomohl. Bůh již vedl dobrodince, který přinesl
veliký dar peněžní.
Bůh dává vnuknutí, aby byli nástroji jeho Prozřetelnosti.
5. Nejpádnějším důkazem Prozřetelnosti boží jsou slova s'a—
mého Syna božího, Ježíše Krista. >Nepečujte příliš, co byste jedli,
co byste pili a čím byste se odívali. Toho všeho pohané hledají.
Vít zajisté Otec váš nebeský, že toho potřebujete. Hledejte nej
prve-království božího a spravedlnosti jeho, a to vše bude vám
přidánoc. (Mat. ó.).
* Důvěřujme tedy v moudrou Prozřetelnost boží, nereptejme'
nikdy, zdá-li se nám něco protivným a nepříjemným, ba i příliš
bolestným. Chceme-li se neštěstí zbaviti, nedokážeme to reptáním
ani rouháním, ale úpěnlivou modlitbou, pokáním a pevnou dů
věrou v pomoc boží. Nevíme, co nám připravuje Bůh, když ne
štěstím nás navštívil.
Vede-li se nám dobře, nevíme, jaký tohobude konec; vede-li
se zle, nevíme, jaké dobro z toho povstane. Bůh chtěl, aby to
vše skryto zůstalo před očima našima.
Slavný státník francouzský Thiers, jenž přemýšlel p křtu syna
Napoleona I., který se konal 5 nevídanou nádherou, zvolal: »Iak
hluboké je tajemství, jež obestírá život lidský! ]aké bybylo pře
kvapení, kdybychom za touto scenou štěstí a velikosti spatřili
náhle tolik bouří, tolik krve a tolik plamenů. hořící Moskvu, led
-na Berezině, Lipsko, Fontainebleau, ostrov Elbu a sv. Heleny, a
konečně smrt tohoto dítkav osmnáctém roce ve vyhnanství bez
jediné z korun, jež na jeho hlavu při křtu byly posazeny. Jak
veliké to dobrodiní Prozřetelnosti, jež nám skrývá zítřek |<
Důvěřujme v nejmoudřejší Prozřetelnost boží, Bůh nás ne
nechá bez odměny. Kdo v Boha doufal, nebyl ještě, nikdy za—,
hanben. Ani se nenadějeme a Bůh překvapí nás, zjeví nám slávu
svou, abychom uvěřili, že veliký je Bůh a nejvyšší chvály hodný,
a moudrosti jeho-není konce. Kdo doufají v Hosnodina,.pevně
stojí jako hora Sion, kteráž se nepohne na věky. (Ž. l24.).
V. Strk.

Exhorta na neděli lll. po zjevení Páně.
Bylo to ke konci prvého roku veřejné činnosti Spasitélovy,
když vracel se do Kafa'rnaum. Tam přišel k Pánu setník, podle
celého líčení pohanský, a prosil, aby Pán uzdravil jeho služeb
níka, mrtvicí raněného. A Kristus Pán vida víru setníkovu a jeho
dobrotu. k služebníka, vyhověl jeho prosbě a uzdravil jeho slu
žebníka. —

- ,

'

Drazí křesťané! Představte si domácnost onoho pohanského
setníka 'a jeho dobrotu ke služebníkovi. Nemocného těžce nepro
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pouští, stará se o něho, ano i pokořuje se a přichází prositi za
něho proroka .židovského, Ježíše z Nazaretu- Jak zahanbuje onen
setník mnohého křesťanského "chlebodárcel “ Pozastavme se tu
a, uvažujme, jaký má býti poměr ;mezi služebnými, osobami a je
jich pányl
Křesťanští zaměstnavatelé mají před Bohem povinnost se slu
žebnými jednati vlídně, pečovati o jejich dobrojčasné' a nezanedbávati
spásy jejich věčné. Především mají jednati se služebnými vlídně,
vždyť jsou to lidé a bratří v Kristu Pánu; bohužel mnozí za
městnavatelé nevidí v služebném svého bratra křesťanského,
nýbrž jakéhosi otroka, s nímž možno nakládati bez lásky a citu.
Není již v mnohých domech onoho upřímného poměru, který
jindy býval mezi služebnými a jejich pány.
Zaměstnavatelé jsou ve svědomí též povinni pečovati o časné
blaho svých služebných. Osoby služebně věnují svou práci, své
tělo i takřka svou duši ve prospěch svých pánů, a proto tito
mají vzájemně služby tyto spravedlivě odměňovati, mají dbáti
zdraví tělesného i duševního svých služebných a podle možnosti
zabezpečiti jim klidnou budoucnost. Bohužel velmi. často zapo
míná se na tyto potřeby. Někdy „nejsou služebné osoby přimě
řeně placeny, jinde jsou vydány nebezpečens'tví', že-zkazí si zdraví,
jinde nevěnuje se pražádná starost jejich budoucnosti. Před ně
jakou dobou dostal jsem jako Vincencián tento případ: ]istá asi
70letá žena od svého dětství sloužila a to po celou dobu téměř \
půl století pouze ve dvou rodinách“ a na konec jest opuštěna
nemajíc vlastně nikde práva domovského a tudíž bez nároků na
podporu. Opomenuli její zaměstnavatelé 'v'yžádati jí příslušnosti
obecdí a ve stáří ji opustili. Proto pamatujte zaměstnavatelé na
budoucnost svých služebných. Vězte též, že budete jednou se
zodpovídati Bohu, zdali vedli jste své poddané ke spáse duše.
Jest povinností chlebodárců, aby dali svým poddaným a služeb-'
ným čas k plnění náboženských povinností, aby mohli v neděli
a zasvěcený svátek slyšeti mši sv., mají své 'služebné'vybídnouti,
aby v době velikonoční vykonaly sv. zpověď a přijaly Tělo Páně.
Tudíž křesťanští páni a paní, jednejte se svými poddanými
a služebnými vlídně, pečujte o jejich dobro časné i věčné jako
onen setník v evangeliu a vězte, že vaši poddaní budou vděčni.
Sv. Pavel napsal ze Říma _list\Filemonovi. Tomuto utekl
otrok Onesimos, v Římě však stal se křesťanem a učeníkem sv.
Pavla. Svatý apoštol poslal ho zpět k Filemonovi, aby pán přijal
otroka jako bratra v Kristu, a aby služebník svého pána ctil,'
miloval-a poslouchal. Tak jest povinnosti služebných své pány
ctíti, milovati a poslouchati. Proto chovejtež se křesťanští služební
ke svým pánům vždy uctivě, neodmlouvejte, nevzdorujte, nepo
mlouvejte ; poslouchejte jejich spravedlivých rozkazů, ale též do
brých. rad a napomínání; radujte se z jejich štěstí, přejte jim jen
dobré, jejich majetek a zájmy hajte jako své vlastní, v potřebě
za ně se modlete. Bohužel _vnaší době služební a služebně často
' zapomínají též na svou povihnost a tak nespokojenost působí
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sobě i svým službodárcůmí Jak to krásné, jak křesťanské i lid
ské, když páni blahovolnijsou k poddaným, a tito zšse pro své
pány se obětují ve vzájemné shodě, spokojenosti a radosti. V mí
nulých dnech vypravoval mi jistý pán o jistém oblíbeném setní
kovi. V krutých bojích v Haliči byl těžce raněn a upadl v ruce
nepřátel. jeho vojáci, kteří ho milují jako otce, neváhali a řekli
si: svého milovaného setníka nenecháme v zajetí nepřátel, musí
býti náš! Učinili několikráte nový útok s nasazením vlastních
životů, až zraněného setníka vyprostili v rukou nepřátel. Hle,
láska a vlídné zacházení jakou budí lásku a obětavost.
Drazí přáteléí Vzpomeňte dnes na své povinnosti, zapomeňte
na všechna nedorozumění, a v dobách nynějších bojů a bídy
milujte se jako bratří a sestry ,v Kristu, vy službodárci buďte
ke svým síužebným vlídni, pečujte' o jejich dobro časné i věčné;
vy pak služební odměňujte'se svým pánům úctóu, láskou, po
slušností a obětavostí; pak spokojeni všichni budete a pomoc
Spasitelova zůstane vždy s, vámi. Amen.

Dr. Čihák;

Neděle čtvrtá, po zjevení Páně.
_Život a plavba po moři.
.Moře jest sice vnašich krajinách neznámo.- Evangelium jedná
o bouři na moři, kterou Kristus Pán utišil. ]es': moře obrazem
cesty každého člověka. Moře, které vyplňuje prostory „mezi šu
chou zemí, hluboké, že na jeho dně jsou hory ukryté ne menší
než nejvyšší hory zemské, a rozsáhlejší než všecky díly světa,
jest obrazem cesty do věčnosti. Srovnejme dnes plavbu po moři
se životem člověka: I. nebezpečí plavby a II. prostředky proti nim.

Pojednání.
I. Moře spojuje neznámé díly světa. Lidé po něm plují na
lodích, aby hledali štěstí a blaho své. Loď malá je nese_po vlnách
mořských. Na moři není silnice anicesty, ani mílníky, které by
ukazovaly cestu plovoucímu.' Všude může plavec, všude jest cesta,
ale ne všude jest cesta jistá a ne všude dochází \k místu, k ně
muž '_zaměřil.

"

Casto še člověku přihodí i ve známé cestě, že když sníh
náhle napadne a člověk za šera jde, že si cestu lehce zmate a po
bloudí. Daleko nebezpečnější cesta "jest po moři, kde není žád
ného bezpečného znamení cesty a moře na povrchu všude stejné
z d á n liv ě.

'

_

Přece-však cesty na moři jsou tak, že uchýlení se od pro
zkoumané cesty bývá pro plovoucího osudné. Bud' jej uchvátí

proud,

který ho svede scesty, neb narazí na špičky hor, které

se skrývají pod samým povrchem moře, a na nich se "loď roz
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razí, jako pěna, kterou

jarní potok žene na povrchu svém

a o sloup mostu jí mrští, aneb bouře

divoká,

která .jest

daleko hroznější než bouřema zemi, zanese loď v daleké končiny
moře, kde zásoby jídla dojdou dříve než přistála lod ku břehu
žádoucímu.

——

Moře nikdy

,

není tiché,

—

klidné,mořemá stále vlny

a to tak veliké i v klidu, že je r0zhoupá a v pohybu ustavičně
udržuje i největší lodě s nákladem, které se stále kolébají.
_ _ To „máte obraz moře — obraz života lidského. Život jest
plavba, do jiného světa — po moři života, v němž jest tolik cest
.jako na moři, cesta široká, libovolná, ale jedna jest cesta jistá.
Plno nebezpečí pro tělo a*pro duši jako na moři a 'osudnější
jest poblouzení v cestě životní než vcestě na mOři. Tu unese

proud bludnébojidskěho

mínění člověka
od-směru

pravého, a člověk se domnívá, že jde rychle ku předu, že dobře
pokračuje, zatím však jde do-bludiště, z něhož se více nevrátí

a v němzahyne. Kdežto pravým

směrem

se beroucí loď

musí velmi pracovat, aby se nedala strhnout falešným proudem,
jde po tu alu, zdlouha, namáhavě, ale jde k cíli'pravému, kdežto
loď proudem urvaná plove, ba letí, ale kam?
,

]sou lidé, kteří žádného

kázání

neslyší, v křesťanské knize“

\nečtou, moudrý hovor nemilují, ku'zpovědi a svátostem více než
ostejni jsou a domnívají se kráčeti rychle ku předu lehce, je
zamrzí, když někdo promluví o modlitbě, Bohu, věčnosti anebo
missijíčh a pod., kdežto lidé zbožní v mnohém 'ohledu mají těžší
cestu, plníce přikázání !

,

Až pozdě pozná člověk, že se dal unésti bludným proudem
mínění, který ho zavedl.
'
jako .vmoři ukryty skály pod zdánlivě klidným povrchem,
tak v duši naši ukryty hlavní náklonnosti hříchů — sedmera, na
nichž mnohý spasení své pochová, když se dobře jim, nevyhýbá
— skálou skrytou. jest každá náklonnost k hříchu.

B ouře jest pokušení, které jest někdy větší, někdy menší,
jako vlny na moři. V bouři učedníci Páně k Pánu Kristu brali
útočiště volajíce :_Pane zachovej nás,'byneme. "Bouředuševní také
i nám nadchází a zde musíme v Boha důvěru" míti a On nedo—
pustí, abychom nad sílu naši byli pokoušeni.
'

V životěnašem' není

nikdy

klid,

není nikdy jistota

a vždy nebeZpečí jako 'na moři — vždy nebezpečí tělu hrozí.
I vd'uševním životě není nikdo jist, dokud na moři v životě jest,
teprve v zemi věčného života pokoj nastává. Což nehrozí člo
věku pokušení pýchy, smilstva, hněvu atd. každé chvíle a proto.
_ jako plavci na moři stále pozor dáti musí, takmám praví Kristus
Pán: bděte — pozor dejte, abyste nevešli v pokušení.

Spasení své musíme tak blídati jako lodna moři, aby n e
z blo u dilo za bludným učením, aby nerozbilo se o náklonnost
hříšnou, aby nezašlo'v pokušení.
t'aké prostředky.

K tomu nám Kristus _Pán dal

_-]_44_.
II. Aby- plavci na širém moři nezabloudili, ale pravého směru
se přidrželi, mají sebou pranepatrný přístroj, který velké služby
plovoucím prokazuje; jest to jehla magnetická, kterou v XIII;
a XIV. století zdokonalili v Evropě, která jest nevyhnutelná při
plavbě po moři takže dokud neměli plavci oné jehly magnetické,
nemohli se odvážiti daleko od břehu a proto tak dlouho zůstaly
mnohé země'nám neznámy, Má ta střelka vlastnost, že at se
točíte s ní jak chcete, stále se ona jen obrací ku hvězdě polární,
t. j. k oné hvězdě, kterou vídáte jasně svítit v tu stranu nad
sousední Týnici, Čona ukazuje k půlnoci. Co toho příčinou, určitě
seneví, domněnek jest mnoho, ale jistoty žádné. Zajímavo 'jest
zvěděti, jaký původní kompas byl, kterýž "nám popisuje Arab
Bailak v r. 1242. Praví (v spise Poklad kupců), že v syrském
r'noři kupci za tmavých nocí, kdy hvězd nevidět, užívají dřevě
ného kříže, plovoucího v nádobě vody, na „nějž položí magnetický
kámen jako dlaň veliký, kterýž vždy ukazuje k severu a jihu.
Nám Spasitel _na kříži' ukazuje též dvě strany: pravici'a levici.
Ta střelka (jehla) ukazuje vždy v jednu stranu a tu plavci dle ní
poznají, jedou-li po moři dobře neb ne a podle střelky opraví
směr lodi ve dne i .v noci,- i kdyby se mu sebe určitěji zdálo,
že v jinou "stranu by se měli plavci dáti. Zrak se mate — ale
střelka vždy-ukazuje? v jednu_ stranu, a když se jedna strana
určitě ví, to ostatní se- již určití dá. Když přijdete v cizí kraj,
hned-se nevyznáte ve světových stranách, tím méně na moři.
Tak i nám do životní pouti vezdejší dána jehla magnetická, která
by nám určitě označovala cestu, kterou se bráti máme a co jest
ta střelka? Mnohým způsobem lze ji vyložitil
Tou střelkou jest pravda boží, která, at točíte jí jak chcete,

'zůstávávždy'táž: Ježíš Kristus
věky týž. Pravda

včera i dnes

a na

spasí nás '—_když dle ní půjdeme—

ona ukazuje pravý směr cesty v bludišti světa.
Co však byste řekli a učinili, kdybyste byli na'lodi, kde
kapitán loď vedoucí by se zbláznil a rozbil by magnetickou jehlu,
protože ho omrželo dívá'ní se na ni a řízení dle ní? Byli byste
v horším postavení, než když člověk v hlubokém lese zabloudil.
Do podobného stavu se dává, kdo pohrdá pravdou boží.

Před ním jest sařná cesta a pro samou cestu nemůže nalézti
pravě. jako když se chceš říditildle řečí lidských
a každá
z nich. jiná a pak pro samou řeč nepoznáš ani pravdy.
S tou střelkou lze srovnati naše svědomí, které můžete otá
-četi si jak chcete a mluviti jak chcete, vždy vede jednu & tutéž—
řeč, ukazuje stále k jedné straně, totiž k Bohu. Lidé mohou
uspávat svědomí jak chtí, ono nedá pokoje úplného, dokud
k Bohu se neobrátí. Uměle lze svědomí umlčet, ale nelze učiniti
dobré zlým a zlé dobrým. _Rozbítijehlu magnetickou lze a jeti
svou vlastní cestou, ale nelze učiniti, aby ta cesta vedla ku pra
vému

konci.

_

-,

.

Každý člověk chce na konci této pouti — plavby životem, při
státi ku dobre zemi — pokojea míru. To však všechno závisí od
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směru, kterým se b_ářeme, žijeme. Jdeme-li v životě svém jen
jako po slepu, nic se 'nestaráme o pravý směr života, pak při
jdeme k místu zlému. Neb'o tentýž Pán Kristus, který při bouři
na lodičce spal, pravil, že ku zatracení jest cesta široká. Jen ten
může doufati, že na pravém mistě přistane ku břehu, kdo má
jehlu magnetickou, onu p r a v d n P á n ě, dle níž.život svůj zařídí.
Tou střelkou jest sv. víra, učící nás Boha znát a jemu
sloužit. jak těžko zachovati pravý směr na moři — jak těžko
zachovati ho ve světě v životě.
\ Aby jehla magnetická nepodléhala jiným *vlivům,jest ucho
vána v krabici, která jest dobře sdělána. Tak Kristus Pán také
učení svoje uchoval v církev svou, aby v ni je všichni lidé našli.
Pevnou záruku máme v' tom, že Kristus Pán slíbil církvi dar ne
omylnosti. Jako střelka vždy jen k polární hvězdě ukazuje a ne
může jinak, protože tak boží zákon přírodní žádá, tak nemůže
církev z milosti boží jinak nás učiti leč Pravdě boží, nebotjest
sloup a utvrzení pravdy. Proto jest výborná známka člověka,
když vždy a ve všem se řídí církví svatou, at si svět činí po
známky jakékoliv. Vždy s církví cititi, jak cítil Petr s Kristem:
Kam bychom šli, když Ty máš slova života?
'
Matka zbožná dítkám svým vždy vstěpovala tuto pravdu:
vždy s církví, vždy s Kristem.
Plavec žádným zdáním nedá se másti ve svém směru, který
mu určuje jehla magnetická. Vit dobře, že zdání klame, ale jehla
magnetická že směr nemění. Tak katolík pravý nedá se v životě
svém duševním nijak mást, nebot směr mu udává, sv. viru mu
hlásá církev, církev pak řídí Kristus Pán sám.
Sv. Romuald byl pro svou kat. víru mučen. Tu malé pa
chole dalo svědectví víře své a volalo: Ježíš Kristus jest pravý
Bůh. Rozlobil se soudce na dítě a ptal se jej: Kdo ti to řekl?
A dítě plno jistoty odpovědělo : Mně to řekla matka a matce Bůh!
Církev sv. učí „v celém světě" a káže Ježíše Krista, jenž jest
cesta, pravda a život. 'Církev pak" má sama učitele 'a ten jest
Duch sv., jejž slíbil Kristus Pán: A já prositi budu Otec, a jí
ného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával, Ducha pravdy.
(jan 14, 16.)
" ' Tu odpověd dítěte můžeme obrátiti na církev boží a říci':
nás, učí tak matka církev: církev pak Bůh. '[ak náš život jde
pravou cestou a vede ku šťastnému cíli._
Rozhlédneme—lise kolem sebe po mnohých nebezpečích nám
hrozícich od špatných lidí a knih, od .dábla a náhončích jeho,
na různá pokušení, kterých nikdo nenícprost, nevidíme-li nalé
havon potřebu, abychom Pána prosili za pomoci
Když klesá mysl itam, kde Kristus Pán jest, i u těch, kteří
učedníci jeho jsou, a_ ztrácí mysle v bouři života, _co se stane
s těmi v bouři, životní, kteří nejsou ani učedníci Páně ani neprosí
Pána, aby je zachovali Prosme my, abychom zachovali sev bouři
života. pro život věčný, a vždy se řídili církvi sv. jako plavec
kompasem.
Rádce duchovní.

-

Fr. Vaněček.
10
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Očišťování Panny Marie.
_Oběti, zvláště válečné.
»Když se naplnily dnové očišťování
Marie 'podle zákona Mojžíšova, nesli
jej do\ Jerusalema, aby ho postavili
před Pánem.:

(Luk. 2, 22.)

Krásný obraz příběhu dnešního dne podal nám malíř Josef
Fůhrich. Vidlme na něm starce Simeona, jak drží Ježíška narukou,
Vedle něho Pannu Marii a sv. Josefa. Panna Maria svědomitě za
chovávala—zákon Mojžíšův, nesla se sv. Josefem Ježíška čtyřicá

tého dne po narození do Jerusalema a obětovala ho tam, jako
Abraham Isáka. Pro židovskou matku byla tato obětní c_estavý
znamným obřadem. Měla jí připomenouti podivuhodnou záchranu
židů, kdežto prvorozenci v Egyptě smrti zahynuli. Proto' každý
pacholík u židů, prvorozený měl býti Bohu obětován. Pro Pannu
Marii byla to cesta bolestná a větší oběť pro srdce jeji než oběť
Abrahamova. .Měla obětovati pro spásu světa nebeskému Otci
svého prvorozeného Syna, který byl zároveň její Pán a Bůh,
a kdyby nebyla jasně znala význam této oběti, stařec Simeon jí
to naznačil-slovy: »Tvé srdce pronikne meč.:
Pozorujme tu Rodičku Boží, jak tu přináší bolestnou oběť

né. se od'ní přinášeti
' oběti, zv—Jáště nyní
ale uŽme

v době'

vá

I.

Velikou oběť přinesl Job, když při zprávě o ztrátě veškerého
majetku, synů a dcer volal: »Bůh dal, Bůh vzal; bud jméno
Páně pochváleno.: Tím se podrobil vůli Boží 'a vše, co ztratil,
Bohu obětoval. I v této velké světové válce ztratili rodičové
syny své a v hořké bolesti obětovali je Bohu._
'
Obět veliké ceny Bohu přinášíme, když se Bohu zcela ode“
vzdáváme, když mu obětujeme svou osobu, svou práci, svůj čas.
V osobě obětuje se kněz, řeholník, ošetřovatelka nemocných.
Pro Boha odevzdávají se zcela službě Boží a ke službě bližního
a vzdávají se při tom v evangelických radách mnohých radostí,
jinak dovolených.

—

'

Práce přeměňuje zvláště činnost missionářů ve velký obětní
život. Právě -_jejich práce jest bezprostředně pro Boha vyko
návána.
Každý čas, který věnujeme modlitbě, návštěvě služeb Božích,
přijetí sv. svátostí, jest oběť; neboť je Bohu věnován a' člověk
jest při něm s celou činnosti s Bohem ve spojení.
Poněvadž Kristus řekl: »Co jste učinili nejmenšímu z bratří
mých, mně jste učinili:, jsou také všechny skutky křesťanského
milosrdenství a lásky k bližnímu obětmi. Veliké jsou oběti, které
vtom ohledu rodiče pro děti, obrazy Boží, přinášejí, a proto
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zvláště jim budou platiti při posledním soudu slova: »Byl jsem
hladový a vy jste mne nakrmili . . .
Ano, i ctnostmi, zvláště mírností a čistotou přinášíme Bohu
oběti. Proto napomíná sv. Pavel (Řím.- 12, 1): »Proto prosím—
vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá
v oběť'živou, svatou, Bohu libou.c Krásný příklad dal námv tom
svatý Jan Křtitel, jest příkladem mírnosti a mučedníkem čistoty.
I Panna Maria se sv. Josefem a Ježíškem-přinesli _dnes ve
likou oběť, jak to naznačujeme ve čtvrtém desátku radostného
růžence slovy: »Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala.: Ochotně
podrobili se této oběti, poněvadž to byla věčná, moudrá vůle
nebeského Otce. Meč bolesti pronikl tehdy srdce Panně Marii
a zůstal v něm, až Syn její na kříži dokonal.
Oběti vyžaduje v pravdě křesťanský rodinný život jak v míru
tak ve válce. Oběti mají přinášeti děti rodičům, zvláště oběť po—
slušnosti. Oběť má přinášeti křesťanský manžel a otec, především
oběť práce, leccos si musí k vůli dětem odepříti a pro ně se na

máhati. 'Možná, že musí vlastní svou krev, své dítě obětovati,
možná, že volá Bůh dítě tvé do stavu,-který se ti nelíbí, možná,
že se musíš vzdáti svých zamilovaných přání, možná, že musíš
viděti, jak dítě tvé trpí, možná, že je . musíš záhy andělu smrti
přenechati. Pomýšlej pak na Pannu Marii, na pěstouna Páněl
Nebyla to hořká bolest pro Marii, viděti božského Syna svého,
jak v jinocha a muže dospívá a věděti: nejhroznější smrt ho očea
kávář To byla dlouholetá oběť. Obětuj i ty, křesťanský otče,
děti'své Bohu. Neobětuj je věčně záhubě. To bys však činil,
kdybys je nevychovával křesťansky a jim špatný příklad dával.
K obětem musi býti ochotny křesťanské manželky a matky,
k obětem trpělivosti, pokory, tělesných i duševních bolestí. Mnohá
manželka \odchází od sňatku, od oltáře, tam si připravila kříž
a nese jej po celý život. Mnohá mladá matka přináší i oběť ži-'
vota, musí s_krvácejícím srdcem nemluvňátka tady zanechati
&!-s nimi se hořce rozloučiti.

_

Oběti vyžaduje cd rodiny zvláštěnynější doba válečná, jak
od členů rodšný v cizině, tak od členů, kteří doma zůstali. Vojín
již přinesl velikou oběť, když se loučil se svými miláčky, musí
přinášeti obětí stále v cizí zemi, sebe přemáhati, chce-li zůstati

hodným synem„ věrným manželem a otcem, poctivým mužem
od hlavy k_patě, který za žádnou cenu si cizí majetek nepřisvoji
nebo cizí ženy se neslušně nedotkne., .Vyžaduje to mnoho sebe
kázně a námahy, ale bez obětí není pokoje ve svědomí a s Bo
hem, žádná posvátnost svazku manželského, žádná —naděje na
věčnou blaženost.
_
Obětní život zvláštního druhu vedeme v domovině“i _my.Ne

mluvím ani ommnlých nepříjemnostech a strádáních, které jsou
s tak mocnou válkou nevyhnutelny. Ale mnohé ženě, mnohé
matce krvácí srdce, musí své starosti, práce, bolesti sama snášeti.
Nechce přece jako silná žena svému vzdálenému choti nebo synu
žalostná psaní posílati. Kolik manželek touží vřele po svém choti,
*
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kolik matek'po svých synech, kolik dětí'po otci — a tato touha
zůstává stále nevyplněna. Při mnohých hvězda naděje pro tento
život zcela. již zašla. Manžel, otec, syn odpočívá věčným spánkem
v chladné, cizí zemi.
Žádá-li nejmoudřejší, nejdobrotivějěí Bůh i od tebe a rodiny
tvé oběť v té neb oné podobě, snad obrovskou oběť, přines ji
bez hlasitého reptání, s velkou šlecheíností & ochotným srdcem,
přines ji k vůli Bohu a věz: Radostného dárce miluje Bůh. Viz,
Panna Maria obětuje v chrámě božského Syna svého za nás lidi,
již tehdy napřed svolila,-že se od něho za jeho veřejného života
odloučí, již napřed tehdy svolila v jeho bolesti, v jeho smrt,
abychom my nebeské vlasti dojíti mohli. I m'y=chceme se tiše,
zmužile všem nevyhnutelným obětem podvoliti, abychom my
a potomci naši v nerušené držebnosti pozemské vlasti zůstali.
II.

Oběť, kterou dnes. Panna Maria přinesla, ukládá nám v srdce
povinnost oběti. „Když přinesla největší a nejtěžší oběť, má nám
toto hrdinství před oči přivésti, že nemožno jest, abychom obětí
ušetřeni byli. Ano,.čím více Bůh tě miluje a čím větší věci s tebou
obmýšlí, tím větší obětí na tobě vyžaduje. Obět jest základním
tahem lidského života.
'

Již jako lidé musíme oběti přinášeti; nebot bez obětí nedá
se společenský život ani mysliti, a ke společnosti jsme poukázání.
Jenom ve společnosti může člověk existovati, k životu člověka
hodnému se vyvíjeti. První společnost tvoří rodina. Z rodiny jsme
vyšli, tu se náš život zachoval, v rodině jsme byli vychováni, zde
_se naše síly vyvíjely, zde náš tělesný a duševníživot byl pěsto
ván. Litujeme dítě, které matka nelíbala, které na milujícím srdci
mateřském nemohlo spočinouti, které brzy osiřelo. Ničím nelze
rodinu nahraditi. Ale bez obětí nelze si život rodinný mysliti..
Když rodiče pro své děti, děti pro své rodiče o žádné oběti ne
chtí slyšeti, když otec a matka, bratří a sestry, jeden za druhého
oběti přinášeti nechtějí, můžeme ještě o rodině mluviti? I když
v jedné světnici bydlí, přece rodinný život přestal, nebot páska,
která je k sobě poutati má, totiž láska se obětující, přestala. Jako
_společnost v malém, rodina, nelze býti bez obětí, právě tak nelze
si mysliti bez obětí společnost větší, obec a stát. Co je pohro
rnadě udržuje, když ne oběti? Nebo myslí si obec,“ v níž by se
nikdo o druhého nestaral, nikdo pro druhého oběti nepřinášel,
nikdo druhému v potřebě nepřispěl na pomoc, kdyby se občan
pro blaho obecné nerozohňoval, za vlast v popředí nevystupoval,
poddaný svého panovníka, vojín svých spoluboj'ujících se nezastal
a pro ně oběti nepřináěel, kdež by obec, stát ještě obstáti mohl ?
Nebyla by taková netečnost záhubou lidské společnosti? Zdaž
nejsou tedy oběti pásky, které obec a stát pohromadě“ udržují,
sloupy, na nichž spočíVají?

'

'

'
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Jak povinnost oběti přinésti vyžaduje spólečnost, tak i kře
/ sťanství. Neustále Kristus Pán oběti vyžaduje. »Kdo chce za mnou
přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne.: ( uk.
9, 23.) Výslovně svatý Lukáš podotýká: »Řekl to všemc, ikoli
tedy jen apoštolům, kteří měli býti jeho vynikajícími učedníky,
nikoli, tento požadavek týká se všech. Oběti vyžaduje slovy:
)jestliže ruka tvá nebo noha tvá tě pohoršuje,' utni ji a vrz od
sebe; lépeť jest tobě vejíti do života mdlému aneb kulhavému,
nežli dvě ruce aneb dvě nohy majícímu uvrženu b ti do věčného
ohně.: (Mat. 18, 8) Tak rozhodně žádá 'Pán ob tovati vše, co
by nám bylo příležitostí ke hříchu, i kdyby to tak potřebné bylo
jako noha, ruka neb oko.
.
'
A co nám Pán slovy přikazuje, totéž nám příkladem ukládá.
Zdaž celý život jeho od početí až ku poslednímu vzdechu na
kříži nebyl obětí? Obětoval se, když se vtělil a lidskou přiroze
nost na se vzal, obětí bylo jeho prodlévání v domě Nazaretském,
obětí byla jeho učitelská činnost, zkrátka obětí byl každý oka
mžik, který na zemi prožil, každý krok, který učinil, každá mo—
'dlitba, kterou k nebeskému Otci vyslal, každá slza, kterou plakal, '
každá krůpěj potu a krve, kterou zde prolil. A na této cestě
obětavosti máme ho následovati, máme-li býti hodni křesťanského
jména, máme-li se účastnými státi jeho oslavy. Oběť tvoří střed
křesťanského života a křesťanství. jako je kříž středem křesťan—

ství, jako je oltář středem„ hlavní věcí v chrámu, tak jest oběť
středem, kolem něhož se křesťanský život pohybuje, Bůh od nás
vyžaduje víry. Co však je víra než oběť rozumu, podrobení
se rozumu slovu Božímu? Bůh vyžaduje od'nás poslušnosti. Co
znamená poslouchati jiného než podrobiti se vůli Boží, podrobiti
se pro Boha tomu, který místo Boží zastupuje? Bůh vyžaduje
lásku a to lásku nade všechno; Možno-li takovou lásku si .mysliti
bez oběti? Bůh vyžaduje pokání. Je však pokání bez bolesti, bez
obětí? Bůh žádá, abychom si vzájemně pomáhali, bychom bliž
nímu prokazovali, co samí od něho očekáváme. Tuto pomoc mů—=
žeme jen přinášeti, když se obětujeme. Tak nám oběť, kterou“
dnes Panna Maria v chrámě přináší, připomíná naši _vlastní po
vinnost obětovati se.
'
'
Ale naše oběť má býti Bohu příjemná. Ale“ jak může býti

tvé
tělo. duše
tvá obětí
když jsou hříchem
skvrněnyř
Taková
oběťBohu
nemůpříjemnou,
e'býti Bohu'příjemná.
Proto po
nás
napomíná prorok Isaiáš: »Obmyjte se, očistěte se. odstraňte zlé
myšlenky z očí svýchlc Proto očisťujte se ve svátosti pokání,
a když jste tak očistěni, modlete se: »Pane, vem mne sobě a dej
mne tobě.: A Bůh otevře náruč svou, blahosklonně vás přijme
a s láskou vás přitlačí ]: srdci svému ve svatém přijímání.
A kde najdeme oporu pro svou obětavosti V náboženské:
úctě k Panně Marii. Ona, _která dnes obětovala Syna svého;
v hrdinné lásce, nadchne vás zmužilostí a silou k obětem.—Uctivej..
i__
ty, milý příteli, Pannu Marii, provázej' ji.č_astěji k chrámu„ když

se modliš desátek:

»Kterého jsi, _Panno, v chrámě obětovala.:
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Ona ti dodá zmužilosti a síly k obětem, tak i tvé srdce bude
obětním oltářem, kde z lásky k Bohu i největší, nejtěžší oběti
přinésti dovedeš. Bůh ti, již zde tvou obětavost odplatí pokojem
srdce a svou útěchou, na onom světě pak ji odmění korunou ne
vadnoucí. Amen.“
yan Nap. ja:. Holý.

Na den- očisťováni Panny Marie.
]. Havelka, kaplan v Čáslavi.

De benedictione

mulier—ispost p\artum.
aA když se naplnily dnové očišťování
jejího podle zákona Mojžíšova, „donesli

jej
do Aerusalema,
ho představili
před
ospodinernc.aby(Lukáš,
2. 22.).

Těmito slovy, moji drazí, líčí stručně evangelista Páně jeden
obraz z mládí božského spasitele našeho, Pána Ježíše.
Když bylo našemu Pánu a Bohu čtyřicet dní,“ donesla jej
matka jeho, Panna Maria, s pěstounem, Josefem do Jerusalema
do chrámu, aby jej obětovali Bohu, jakož psáno je v zákoně
Páně:—»Každý syn prvorozený budiž zasvěcen Pánu: _—sama
pak Maria přišla za tím účelem, aby se očistila. Podle zákona
Mojžíšova totiž považovali židé každou israelskou ženu, jež p'o
rodila, za nečistou. Musila se tudíž vzdalovati vší bohoslužby a ne
směla vkročiti do svatyně. Tento předpis Mojžíšův měl připomí
nati, že pro první hřích, jehož dopustili se naši prarodiče, přichází
člověk na svět ve hříchu. Jakmile tedy uplynulo 40 dní po po
.rodu, musila matka přijíti se synáčkem do předsíně chrámové
a'obětovati za něho oběť smírnou, bud. beránka nebo hrdličku,
či holoubátko. Na to kněz — přijav tyto dary — požehnal ženě.
Maria Panna podala za obět smírnou dar chudých —.dvě holoubátek.
Proč Panna. Maria dala tuto obět za syna svého?
Ještě z jiné příčiny. Dle zákona Mojžíšova. každý prvorozený
syn měl býti postaven před Hospodina, měl býti obětován
službě Boží. Leč z této ho rodičové vykupovali. Dálo se tak
z vděčně vzpomínky, že kdysi v Egyptě, ač všickhi' prvorozenci
zemřeli, israelští zůstali, ale také na památku, 'že před Mojžíšem.
prvorozenci zastávali službu kněžskou, jsouce takto Pánu zasvěcení.
Ptejme se dnes moji drazí, kdy slavíme památku Očištování
Panny Marie a zároveň obětování Páně, zda nejsvětější Matka
porodiv-ši' syna Božího, potřebovala očištění, zda Pán Ježíš. potře
boval' se podrobit-i zákonu, obětování vechráměř Již pouhý rozum'
lidský praví nám: Jak „mohla býti Maria znečištěna, když zro
dila nejsvětějšlho Syna božíhol Jak obětován měl býti Syn boží
ve chrámě, kdyžcelý život jeho je skvostnou'obětí jako Beránka,
jenž snímá hříchy-'světa!
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A proč tedy podrobuje se Panna Maria zákonu Mojžíšovu,
zákonu církve židovské?
_
Maria Panna, moji drazí, svým porodem vstupuje v řády žen,
božský Syn její v řady obyčejných dětí lidskýchl Jaký to krásný
tudíž příklad pokory a zároveň poslušnosti k předpisům církve
dává nárň Maria Panna, když všemu dle zákona se podrobuje.
Maria Panna, očisťujíc se, nabádá ženy křesťansko-katolické,
by i ony po porodu přišli—do chrámu se očistit, k bohoslužbě
se nechat uvésti, Maria Panna, obětujíc dítě své Pánu, nabádá
matky, aby své děti od nejútlejšího mládí učily službě Boží. K ní
jsou určeny, od ní závisí věčnost. Josef pak, ta hlava svaté rodiny.
zákonů poslušná, provázeje matku Páně do chrámu, učí křesťanské
muže,že nemají ženám konání náboženských povinností'zabraňovati,

ale jek tomu povzbuzovati a podporovati.
Tušíte snad moji- drazí, aspoň vy ženy, jakou povinnost zde
myslím. je to ona, jež vžila se v krev hodných ženkřestanskýcb,
a již vy prostě nazýváte úvodem, církevně požehnání žen po po
rodu. Aby tento zbožný zvyk, jejž církev sv. stanovila na vděčnou
památku mateře boží, v osadě naší se udržel a ještě více zvýšil,
hodlám láskám vašim aspoň několika slovy vysvětliti Svatý obřad
úvodu.

\

* '

_
*

*

'

Pravil jsem na počátku, .že ve Starém zákoně žena po po
rodu byla považována za- nečistou, jelikož porodila člověka, na
něhož. přešel hřích a kletba Adamova; obé však nebylo sňato
s člověka obřízkou, nebot ona byla pouze znamením a ne očist
ným prostředkem vyvoleného národa. Ne tak ale v zákoně Novém;
člověk přichází sice ve hříchu'na svět, ale rodičku svou nepo
skvrňuje, nebot ona od hříchu dědičného již přl svém křtu Oči
štěna byla. Proč tedy přichází po porodu s dítkem svým do
kostela? To vysvětlí nám právě 'sv.'obřad sám.
Kněz, oděn jsa rochetou a bílou štolou, přichází k ženě, jež
v-rukou svých drží nemluvně a dle zvyku bud jednu nebo dvě
svíce — na památku, že Maria Panna za dítě obětovala dvé ho
loubátek — a mluví k ní tato slova církve sv.: iŽádáte od církve '
Boží s myslí nábožnou požehnání božího; požehnání to uděliž
Vám, nyní Pán Bůh sám v plnosti dokonalé. Za tím však, co
nad vámi říkati budu mcdlltby latinské, děkujte Bohu za zachoa
vání života svého a proste Boha, aby: Vám i všeéhněm, jež svými
jmenujete, milost propůjčiti ráčil, abyste na tomto světě všechny
dny života, svého před Jeho. nejsvětějším okem ve světle svaté
víry obcova'li a všickni kdysi také na nebesích v Babu spojeni
bylin
.
'
V těchto slovech, moji drazí, obsažena je příčina, která vede
zbožnou katolickou křesťanskou ženu po porodu do chrámu: Dík'
složiti Bohu za zachování života a prosba za milost v setrvání
v dobrém a za dosažení blaženosti věčné. — A rcete mi drahé
ženy, mzdažvším. právem neskládáte dík svůj Bohu. Či.nestalo se
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a nebyly jste svědky, že matka dávajíc život dítěti sama „často
život ztrácí, zmírář
Rcete mi, zdaž i vy nejste povolány k radosti věčné i se
svými dětmi? Atu že chtěly byste dosáhnout bez prosby? »Proste
a bude vám dánoc, řekl Spasitel, chtěje naznačiti, že bez modlitby
nemůžeme se nadíti nebe ani milostí k nebi vedoucích!
Po těchto slovech koná kněz modlitbu církevní jazykem la
tinským »Ta přijme požehnání od Hospodina a milosrdenství od“
Boha svého, nebot tato jest lidem hledajícím Hospodina.< Po
těchto slovech následuje žalm, jenž jako by radost projevoval
nad dítkem, .v němž sám Stvořitel do chrámu vstupuje: »Pozvihněte
knížata bran svých a vejde král slávyc. Ano vchází do chrámu
svého Stvořitel tvorem svým a proto knížata církve — kněží —
otevříti mají dveře chrámové a vpustiti ženu, jež přináší, tvora
Božího, křtem svatým posvěcenéhol A proto, když skončil kněz
modlitbu církve, vybízí matku těmito slovy: »Nyní s důvěrou přia
kročte k oltáři Páně a obětujte se s duší vděčnou spolu i s dítkem
svým“ Pánu, který za vás ,i za všeCky lidi obětovati se ráčilc -—
a žádá matku, by vděčnost svou Bohu dala na jevo plněním ma
teřských povinnostíi povinností stavu svého, a zároveň připomíná
kněz nejdůležitější povinnosti. Praví k ní: .umiňte si, že každo
denně s dítkami svými ranní i večerní modlitby modliti se budete,
častěji obnovte úmysl, že z lásky k Bohu všecky povinnosti plnit
budete, a každého aspoň těžkého. hříchu se varovati budete.
Zeny křesťanské, z těchto posledně řešených slov poznáváte,
jak poctivá jest matka naše církev svatá. Ona ví dobře,že každá
matka dítě své miluje a v láSce své, že pro dítě žije, strádá,
\,trpí — jak.lid říká — pro lepší budoucnost dítěte, ale také ví,
že mnohá matka pro starosti o život a pohodlí dítěte zapomíná
duše své i dítěte, že "zapamíná sebe'i dítě modlitbou posvěcovat,
): Bohu vésti—aproto ústy služebnlků svých tuto povinnost každé
matce hned po porodu na srdce klade. O kéž .jen matky naše
nezapomínají napomenutí církve svaté a děti k Bohu vedoul
_
Když kněz upozornil stručně na povinnosti mateřské i kře
sťanské, dotýká se štolou dítětě a matka uchopíc ji líbá a—ná—
sleduje kněze řkoucího: Vstup do chrámu a pokloň se synu
Panny Marie, který tobě dítk'o udělil.
,
Matka pak cestou ku oltáři modlí se modlitbu Páně. Když
dojdou oltáře, modlí se kněz opět velmi krásnou modlitbu: Vše7
mohoucí, ,Věčný Bože, který jsi porodem nejblahoslavenějsí'Panny
Marie bolesti věřících rodiček v radost fobrátiti ráčil, shlédnl pro
síme, milostivě na 'tuto služebníci svou, která s radostivým díkem
do chrámu Tvého přichází a dej jí aby po tomto životě pro zá
sluhy a na přímluvu téže nejblahoslavenější Panny Mariei s dí
tftetžnl
blahoslavenství přijata
' býti ' za
sou
ia.svým
' _do radostí věčného
'
'
Vyprošuje kněz věřící matce onu milost boží, by v radost
věčnou jednou Vstoupiti mohla. Touto modlitbou, drazí moji,
skončí se první část obřadu, řečeného. požehnání ženy. Seznalí
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jste, co vlastně je předmětem tohoto posvátného obřadu, totiž:
Dík ženy za zachování životaa prosba za milost v setrvání v do
brém a za dosažení věčné blaženosti, dále příčinu tohoto svatého
obřadu, totiž připomenutí církve sv.: vésti děti k modlitbě -a tak
v službě Boží plniti mateřské i svého stavu povinnosti achrániti
se každého, zvláště pak těžkého hříchu. Obřad tento končí úvodem
ženy ku oltáři, a modlitbou za spásu duše matky.
Druhá část svatého obřadu týká se novorozeného dítěte
a jmenuje-se též obětováním'dítka. Kněz béře nemluvně do rukou
svých, vstupuje na oltář a dr_že 'děcko

vzhůru ——
jako

druhdy

Simeon dítě betlémské —'modlí se tuto krásnou modlitbu: Vše
mohoucí věčný Bože, který jsi jednorozeného Syna svého na
loktech nábožného Simeona ve svatém chrámě svém přijmouti
a představiti ráčil, pokorně svoláváme milosrdenství tvé na dítko
toto, aby svatým křtem do Církve tvé přijato byvši, kdysi po ži
votě vezdejším také ve chrámě 'slávytvé představeno byti zaslou
žilol Skrze Krista Pána našeho.
_
Ze slov této modlitby církve sv. poznáváte příčiny obětovárlí
dítěte. Děje se tak na památku obětování Páně. Simeon, duchem
sv. jsa veden, vstoupil do chrámu právě v okamžik očišťování
Panny Marie. Vida milostné děťátko, rozpoměl se na slib Bohem
mu daný, že neuzří smrti, dokud nespatří Spasitele světa,“vzal
děcko, v němž dítě boží poznává — do rukou svých a radostně
zvolal: »Nyní propustiž, Pane, služebníka svého v pokoji, nebot
viděly oči mé spasení tvé, které jsi připravil před obličejem všech
lidí.: (Luk. 2. 29, BO.).
Poznáváte též účel obětování děcka. Svolává církev sv. milo—
srdenství boží na dítě, aby .v,chrámě slávy boží, t. j-. v nebesích
předstoupiti mohlo před Pána Ježíše, který křtem sv. dítě mezi
svaté vyvolené přijal.

_

_

Obětováním tímto, drahé matky, posvěcujete děti své pro
Boha, od této 'doby Bohu dítě náleží 'a vyjste jeho 'sice rodiči,
ale také vychovateli. Pro Bohata království boží na zemi, církev
sv., pro nebe dítě své vychovatlmáte._0d této doby — od obě
tování děcka, béře'te na sebe těžkou, ale záslužnou povinnost,
totiž výchovu děcka v zdárného syna“ či hodnou _dceru, výchovu
děcka v zbožného tělem i duší opravdového křesťana; svojí péčí
a výchovou máte dítěti svému zajistit stěstíx jeho -i zde na zemi-,

i tam na věčnosti. A proto když obětuje kněz dítě Pánu, máte
_vyBoha prositi za sílu a pomoc pro sebe i dítě svoje.
Po obětování dítěte obětuje matka za _dít'ěknězi dar — jednu
neb dvě svíčky dle mužnosti ovšem. To děje se na památku, že
Matka boží za synáčka svého podala též obět Bohu, a to obět
chudých — dvé holoubátek.
'
Po té odevzdává kněz dítě matce a ještě jedenkráte žehná
i matku

i děcko.

—

Tot stručný obsah posvátného obřadužehnání matky po po
rodu,. čilí úvódu.

"
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I

Seznali jsme, moji drazí, části tohoto posvátného úkonu,
totiž: Dík ženy za zachování života, prosbu za milosti v setrvání
v dobrém a dosažení nebe a vlastní obětování děcka.
_
Víte též, proč církev sv. si přeje, aby křesťanské ženy po
porodu nechaly se požehnávat a dítě obětovat, totiž proto, aby
připomínala matkám svaté jejich povinnosti: vésti děti k modlitbě,
plniti povinnosti svého stavu a varovati se aspoň smrtelných
hříchů.



Víte také, proč církev sv. přeje si nejen prvorozené, ale
každé jiné dítě obětovati, totiž aby zasvětila je službě Boží jež
spočívá ve věrném plnění přikázání Božích i církve svaté.
_ Jak krásný a vznešený toobřad — úvod šestinedělek a jak
krásná pohnutka k němu — památka očišťování Panny Marie

a obětování Páně.

'

O matky a vy všichni, kteří pravíte se býti ctiteli Matky
Boží, plňte, kdykoli Bůh dítkem vás obdaruje, tento zvyk církve
svaté ke cti a chvále boží a božské mateřel Upozorňujte a do
poručujte tento sv. obřad všude těm, kdož z pouhé nevědomosti
anebo snad ze strachu anebo z nějakého předsevzetí tento krásný
& starodávný zvyk církve svaté zanedbávají. — A vy _muži, jako
svatý Josef, pečuite o to, by ženy vaše podobně přání církfe
sv. plnily, buďte jisti, že požehnání Boží, které kněz na ženu i dítě
vaše s nebes svolává, přinese 'i Vám pokoj, který provázeti vás
bude dokud: živi budete, budte jisti že dítě vaše, jež Bohu obě
tujete a pro Boha vychováváte, bude prospívat k vaší radosti
před Bohem i před lidmi. Amen.

Neděle devitník.
Povolání a božská prozřetelnost.
'vPodobno jest království nebeské člo
věku hospodáři, kterýž vyšel ná ůsvitě,
aby najal_„dělníků_na vinici svou..
Mat. 20, 1.

Význam .dnešního evangelia .jeStffvám'známý; Hospodář jest
Otec nebeský,- vinice jest svět, zvláště církev boží, dělníci jsou
lidé, které“Bůh povolávádo církve své, 'aby "zde na spasení duší
svých i.bližníbo pracovali. Afv této vinici jsou rozličné práce,
rozliilžnápovolání'a
stavy a _k, těmto
stavům volá Bůh jednot
livé idi.»
,
_ Jako Bůh řídí osudy lidstva- a-jednotlivých národů, tak iřídí
osudy jednotlivých lidí. Od kolébky. ažndo-hrobu stojí člověk
pod řízením božské prozřetelnosti. Ta.- mu. napřed :určila čas
a místo narození, trvání jeho života, způsob působnosti,-„zvláště
působnosti v povolán'. Jako Bůh postavil na.-nebi hvězdy a určil
jejich dráhu, jako určil květinám a zvířatům místo, f'zvláštnosti,
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trváni, tak i určil jednotlivému člověku jeho osudy. Čas a místo
narození, pohlaví a příslušnost k tomu neb onomu národu, při
rozené síly a vlohy tělesné a duševní, rodiče a sóurerzenci, okolí
a hospodářské poměry a mnoho jiného nezávisí na vlastním určení
člověka, nýbr'ž na-prozřetelnosti božské. „
Tuto myšlenku pronesla matka Samuelova slovy: »Hospodin
umrtvuje i oživuje, uvodí do pekel a zase vyvodí. Hospodin
ochuzuje i obohacuje, ponižuje a povyšuje. Pozdvihuje z. prachu
nuzného a z bláta povyšuje chudého, aby seděl s knížaty a sto
lici slávy držel.: (I'. Král. 2. 6 d.)
Apoštol národů pak praví: >Každý má od .Boha vlastní
dar: jeden tak a jiný jinak... (1. Kor. 7. 7.) Přirozené vlohy,
s kterými člověk na svět přichází, a okolnosti okolí, v nichž vy
růstá, r_najínejvětší vliv na jeho životní osudy, zvláště na povo
lání. Chceme dnes proto zabývati se otázkou: jak Bůh zasahuje
do osudů člověka a řídí jeho životní povolání?
—I.

Bůh to zařídil tak, že jsou v lidské společnosti rozličná po
volání. Z různosti povolání vyplývá nerovnost stavů, nadřízenost
a podřízenost v lidské společnosti, a z toho se vyvíjí dále různé
rozdělení časných statků jako cti, moci a bohatství. Rozdílnost
povolání a stavů, nerovnost rozdílent časných statků nespočívá
na nespravedlnosti nebo libovůli .lidí, nýbrž na zařízení božím.
Na to třeba důraz klásti oproti těm, kteří chtějí ve všem rovnost.
T-ací lidé, kteří požadují stejného práva pro všechny, nikdy ještě
_vážně nepřemýšleli 'o skutečných poměrech. Kdo vyžaduje stej
ných práv pro všechny,. musí také požadovati stejných povinností
pro všechny.

_

_

Než uvažme, zdali se tento požadavek: Stejná práva a stejné
povinnosti pro všechny skutečně také-dá provésti. Použijme této
zásady ,nejprve jen na "postavení muže a ženy. Je tu úplná rov
nost práv a povinností skutečně možná? Což dal Bůh nadarmo
ženě nejen jinou tělesnou soustavu. nýbrž i jinéívlohy, náklon:
nosti, vlastnosti povahy "nežli muži ?“ Není-liž tato tělesná a du
ševní rozdílnost muže a ženy'jasným svědectvím, že Bůh oběma
pohlavím určil rozličné úlohy, rozličné povinnosti a proto také
rozličná práva ve společnosti—?.Nebo postavme vedle sebe rodiče

a děti, učitele a žáky, mistry a učedníky a tažme se: mají-liž
děti, žáci a učedníci tatáž práva. .a tytéž povinnosti jako. rodiče,
učitelé a mistři? Majíaliž nemocní tatáž práva.. a povinnosti. jako
zdraví?

..

_

“.

.-

.

_ Dále dejme tomu, že by přes noc najednou „všichni lidébyli.
stejně bohatí, stejně vznešení, stejně povýšeni vlidské společnosti.'
Co by se tu ze světa'staloř Kdo by ještě.-chtěl .ve vedru na“poli
pracovatiř Kdo-by chtěl ještě zůstati uv zastrčené vesnici, aby zde
pole vzdělával, abychom měli cojístiř _Kdyby .každý byl „stejně.

bohatý, kdo by se chtěl ještě namáhatiř Kdoby nám šaty vy
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ráběl, boty zhotovoval, pokrmy připravovali, Nikdo; každý by si
chtěl bráti na milostpána a na milostpaní, kteří Si dají raději
sloužiti než aby sami sloužili. Tu by se nám vedlo hůře než
zvířatům“ na poli a v lese, neboť ta nalézají stále prostřený stůl
v přírodě, my bychom však museli přes své peníze hlad trpěti
a mrznouti.

_

Různost povolání nevynašli lidé, nikoli, Bůh. sám ji zařídil,
a proto, nikdy nepřestane. Pohledme jen na lidi blíže: Jeden má
chuť a zálibu kstudování, Bůh mu dal ktomu vlohy, má dobrou
pamět, ostrý rozum; jiný je silný, jeho radost a záliba jest vboží
přírodě na poli pracovati, síti, orati, byl by nešťasten, kdyby měl
nad knihami seděti a studovati; je rád, když ve 14 letech školu
vychodí. jiný opět má chuť k některému řemeslu, tak jest každý
člověk od Boha rozdílnými vlohami a schopnostmi nadán a k jia
stému stavu povolán. Bůh to tak podivuhodně zařídil, aby si lidé
navzájem pomáhali. Je tomu jako v lidském těle, tu má každý
úd jistou úlohu k dobru celku nebo jako v divadle, kde má
každý herec zvláštní roli, nebo -jako při stroji, tu má každé ko
lečko, každý šroub svou vlastní úlohu — když jen jeden díl
schází, stroj nejde — všechněch je třeba, aby se mohl stroj po
hybovati a pracovati. Tak jest tomu .v lidské společnosti, každý
stav, každé povolání je potřebné; kdyby byli samí učenci, brzy
by společnost v nejnutnějších potřebách nouzi trpěla; kdyby "však
jen všichni tělesně pracovali, byli bychom dnes tak daleko jako
před tisíci lety, nebylo by pokroku, vzdělání, vědy a vědomostí.
Uvažme dále, že má každý stav své radosti a své útrapy.
Leckdy závidí mnohý učiteli, knězi, ůředníku,-Ale učitelský stav
je těžký stav, již starší říkali: »Koho bozi nenávidí, učitelem uči
nili.: Jaké 'zlosti ve škole zakusí, jaké trpělivostipotřebuje, aby
do hlav neumělých žáků řádné vědomosti vvpravil! jakého strá—
dání vyžaduje kněžský stav, musí se vzdáti radostí rodinného ži
vota, často nejčernějšího nevděku se mu dostane, jaké starosti
a bolesti častěji mu osadníci působí, a jednou bude mu počet
klásti ze všech duší, péčí jeho svěřených. [ úřednický stav má
mnoho svízelů, představení požadují často více __,nežudělati může,
mnbhý řádný úředník místo odměny a vyznamenání obdrží jen
důtku. Není vše zlato, co se třpytí.
V každém povolání můžeme k svatosti dojíti, ano snadněji
je v nízkém povolání svatým se státi a blaženě zemříti, než ve
vyšším. tavu. Zdaž sí»Kristus Pán -.nevyvolil pracovní povolání
až do 30. roku, zdaž si nevyvolil sa pěstouna prostého tesaře
a nepomáhal .mu v dílně? A podívejme se na Pannu Marii. Co
dělala? To, co vy děláte, křesťanské panny a ženy. Dbala po
řádku v domě, vařila, kona-la domácí práce, které vy denně vy
konáváte.
,
Tak se nakládají rozdíly stavů v přirozenosti lidské a lidské
společnosti čili v poslední příčině v prozřetelnosti. božské. Zná
zorněme si .to ještě na příkladě. Jak přijdeme k dennímu chlebu?
kolík—povoláníje..tu zaměstnáno! Kolník, který pole obdělává,
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řemeslníci, kteří rolníkovi potřebné náčiní zhotovují, mlynář, který
mouku mele, pekař, který těsto dělá a v peci peče, drvoštěp
a horník, kteří dříví a uhlí pro pec připravují. Tak to Bůh ve
své moudrosti zařídil. Z toho vyplývá, že žádným stavem pohr
dati nesmíme. Každé povolání jest od Boha zařízeno, v každém
povolání může člověk Bohu sloužiti a spasen býti. Každé řádné
povolání jest od Boha, Bohu milé a společnosti lidské nutné.

III.Volba povolání.
Z toho. bys snad mohl uzavírati: Jest tedy lhostejno, které
povolání si vyvolím. Nikoli, to není lhostejno. Prozřetelnost bož—
ská nejen zařídila, že jsou rozličná povoláni, nýbrž řídí to také
tak, aby každý jednotlivec vyvolil si povolání, schopnostem jeho
odpovídající. Ovšem ponechává tu člověku svobodnou volbu.
A proto: Vol dobře, chceš-li šťastným býti.
1. Ne každý stav sehodí pro tebe. Ne každý stav odpovídá
a) tvým vlohám. Bůh rozděluje vlohy rozdílně. »Jednomu
dal 5 hřiven, druhému dvě hřivny, třetímu jednu.: (Mat. 25, 15.)
Žádný však nedostane takovou míru, aby se úplně ke všelikěmu
povolání hodil. Proto nehodí se každý stav pro tebe. Máš vlohy
k řemeslu, avšak nikoli k umělci, ty máš“vlohy ke kupectvl, ni
koli však za' úředníka.
b) Každý stav neodpovídá tvým náklonnostem. Jak rozdílní
jsou lidé vtomto ohledu! Co jeden má rád, protiví se druhému.
Žádný nemá však zálibu ke každému povolání. Jeden má náklon—
nost ke stavu manželskému, jiný ke stavu svobodnému, jeden
má náklonnost khaleně řemeslnické, druhý kcísařskému kabátu,
tobě se líbí toto řemeslo, jinému jiné.
2. Poněvadž se tedykaždý stav pro tebe nehodí, nenalezneš
štěstí 'v každém povoláni. Jestliže si kdo vyvolil stav, který jeho
vlohám a náklonnostem nevyhovuje, následuje z toho nespo
kojenost.
Všechny přijemnosti taký člověk přehlíží, svízele však všude
vidí. Jest mu jako Davidovi, když si oblékl neobvyklou výzbroj
Saulovu. Cítil se súženýmykaždý krok mu činil-obtíže. »Nemohu
tak jíti, nejsem na to zvyklý.: (1. Král. 17, 39.) Proto nespokojen
je také člověk, leckdy_ si zoufá, zvláště tehdy, když již-nemůže
povoláni změniti.
'
3. Proto' vol dobře a ptej se při tom
a) Boha. Ptej se, jako sv. Pavel: »Pane, co chceš, abych
učinilc. (Skut. ap. 9, 6) Mluv se Samuelem :“ »Mluv Pane, 'slu
žebník tvůj poslouchác. (1. Král. 3, 10.)
Modli se o šťastnou volbu povoláni!
b) Ptej se rozumných lidí. »Hledej vždy radu u moudréhm.
(Tob. 4, \19.) »Synu můj, nic nečiň bez rady, tak po skutku ni
čeho litovati nebudešc. (Sir. 32, 24.) Ptejme se svých rodičů,
zpovědníka', poctivých mužů v oboru tom osvědčených.
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c) Ptej“ se sama sebe. Hodím .se pro toto povolání? Mám
k němu sily? Cítím k němu zálibu? Budu moci povinnosti toho
stavu řádné vykonávatiř
'
Tedy vol dobře. Od dobřé volby mnoho závisí. Ovšem ně
kdy nemůžeš svobodně voliti, jsi nucen proti vůli do toho stavu
vstoupiti. Tu Bůh sám volbu určil a člóvěku postavení poukázal;
To jest velmi potěšitelná myšlenka.

111.Jak si máš ve svém povolání počínati?

Když, si, příteli, _po vážné zkoušce a přípravě povoláni si

zvolil, ponech starost o budoucnost klidně Prozřetelnosti boží;
Bůh nejlépe vše zařídí. Nyní, když jsi vstoupil v povolání, bud
spokojen se svým stavem!
Každé řádné povolání je Bohu milé. Stavy jsou rozličné, ale“
služba boží je stejná. lv nízkém povolání můžeš si získati obliby
a lásky u Boha. Nepřijde na to, jaké práce kdo koná a jak kdo
vysoko v očích světa stolí, nýbrž na tom záleží, jak své práce
koná a jak v očích božích stojí. Pravá cena člověka nevyplývá
z jeho stavu nebo povoláníknýbrž 'z jeho zdatnosti a poctivosti.
Hodný sluha, který své denní práce koná ve stavu posvěcující
milosti a z lásky k Bohu dokonalým způsobem,'má před Bohem
nekonečně vyšší cenu než veliký, mocný pán, který má sice vy
soký úřad, ale své úřední povinnosti ve stavu těžkého hříchu a
špatně vykonává. V den soudný bude mnóhý nízký dělník mezi
knížaty nebeskými zářiti,'za to však mnozí velicí páni a vznešené
dámy zahanbeni budou. Nereptej, nenaříkej, že tě božská Pro
zřetelnost uvedla v nízký stav, kdežto jiní moci a bohatství na—
byli, že Bůh to 'ddpustil. Buď spíše spokojen se zařízením božím,
jako svatý muž, který prohlásil: »Chce-li Bůh, abych byl ne
mocen, je mi nemoc milejší než zdraví; chce-li, abych byl chudý,
nechci býti bohatým; chce-li, abych byl opovržený, jsem spo
kojen a hledám slávu svou v opovrhování' světem. Mám-li žíti
na tom neb onom místě, tráviti SVůj život v klidu nebo bouři,
mám-li umříti v mužném věku nebo jako stařec: nevím, co mně
ze všeho toho je nejmilejší-. Ale jakmile Bůh rozhodl a vůli svou
mi projevil, vůle má nakloní sena tu stranu a v tom svou bla
ženost najde.: Kdo tak smýšlí ajedná, jest miláčkem božské Pro
zřetelnosti a bude v pravdě šťastným a spokojeným v každém
postavení.

'

_

2. Nezáleží na stavu a povolání, které máš; proto buď spo
kojeni Spíše záleží na tom, jak povinnosti stavu svého vykoná
váš. Proto konci povinnosti stavu svého svědomitě! Co to zna-„
mená? Nejprve konej svou práci ve stavu posvěcující' milosti a
ke cti a chvále boží. Pak jest každá i sebe nižší práce nadpři—
rozené záslužná a Bohu milá, ano je to služba boží, neboť prací.
sloužíš Bohu, když ji konáš ve stavu posvěcující milosti a dobrým
úmyslem ji Behu obětuješ. Dále konej svou práci správně a přesně.
Nebuď tedy při práci netrpělivý, neznesvěcuj ji klením.. Nekonej
své práce jen ledabyle, napolo. Nikoli, konej ji dokonale 'a rád,
jak ráda dokonale Pán ]ežíš' všechny své konal. Až do třicátého
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roku v tichém. domě nazaretském konal jen obyčejné domácí
práce. Ale jak je konal. 5 jakou ochotou a spokojeností, s jakou
přesností a dokonalostí. Tak konejme i my své práce. Ptejme
se: jak by konalPán Ježíš tuto práci, kdyby byl na mém místě?
Svědomí nám dá správnou odpověď a pak se vynasnažíme tak 'ji
konati, jak by ji Pán Ježíš na našem místě konal.
Když tímto způsobem povinnosti svého povolání konáme,
můžeme s důvěrou v pomoc boží a božskou Prozřetelnost dou
fati. Světec jeden pravil: Starejme se jen o to, abychom dobře
Bohu' sloužili. Bůh nesčíslněkráte slíbil a skutkem dokázal, že
zvláštní péčí a láskou zahrnuje ty, kteří vůli jeho svědomitě plní.
Chci 'zakončiti zaslíbením, které naši důvěru v božskou Prozře
telnost mocně oživuje. Žalm 90., krásný chvalozpěv na božskou.
Prozřetelnost, obsahuje ku konci toto zaslíbení boží: >Poněvadž
(tento člověk) ve mne doufal, vysvobodíml ho, ochráním ho nebo .
poznal jméno mé. Volati bude ke _mněa já ho vyslyším, s ním
budu v souženi, vytrhnu 'ho aoslavím ho. Dlouhostí dnů naplnlm
ho a ukážu mu spasení svěc. Amen.

Jan Nap. Jos. Holý.

Neděle Septuagesima.
O Spokojenosti.
»Vzavše reptali proti hospodářic.
(M. 20, II.).

Podivná věc, že znepokojilo dělníky na vinici Páně, ne tak
páchaná snad na nich křivda — jako štěstí jejich spolupracov
níků, kteří později do práce přišli sice, ale dobrý hospodář ne
dbal tohoto nevinného opozdění, protože je nikdo nenajal. Právě
tato laskavost pánova k jedněm dala příčinu k reptání druhým.
Tak člověk se často připraví o spokojenost svou, ne že by
mu bylo křivděno, ale, že jiný nad něho se mu šťastnější zdá.
Dvě věci po milosti boží jsou a musí býti člověku nade
všecko: zdraví a spokojenost. Zdraví s'e těla týká, spokojenost
duše. O této spokojenosti chci dnes drobet rozjímati, protože ne
spokojenost jest jaksi nemocí duše a jest' podobně nakažlivou,
"jako mnohá nemoc tělesná.
Býti spokojeným jest umění,
zdáti se spokojeným jest mámení,
štěstím je spokojeným býti"
'
_
'a vrcholem štěstí spokojeným zůstati.

Kde se spokojenost najde? Podobně jako zdraví těla' ucho
váme zdržováním se mnohých věcí, které je podkopávají, podobně
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spokojenost duší získáme, zdržujeme-li se mnohých bludných ná
zorů, které nás znepokojují. Jakokoni dělníci na vinici se znepo
kojili'bludným míněním, že více dostanou než ostatní.

Pojednání.
Člověk často zapomíná, kde“ vlastně spokojenost hledati má.
Hledá ji v pravo, v levo, vpřed a za sebou, ale zapomíná ji hle
dati v sobě. Podobá se kupci, který koupil šest koní na trhu a
přišel domů a vidí jich před sebou toliko pět a byl proto velmi
nešťastným, že mu jeden kůň _schází,což teprve doma pozoroval.
Ale zapomněl, že na šestém koni sedí sám a vlastně, že mu ne
schází ničeho. Tak je s naší spokojeností. Spokojenost jenom ze
vnitřku pochoditi může, proto mnozí při 'všem svém bohatství
nešťastnými se cítí, kdežto jiný je spokojen, ač mu není ani dost
málo v majetku podoben.
Ludvík IX., král francouzský, zastavil svého kuchtíka, který
ho neznal a ptá se ho: Kolik máš platu? Kuchtík odpovídá: Mám
stravu a šatstvo. A co víc? ptá“ se král. Načež dal 'kuchtík krás
noux odpověd následující otázkou: A máš ty víc? Šťastný ten
mladík, který maje postaráno o živobytí a "šat spokojeným se
cítil, že 'ani s králem nechtěl měniti, nebo poznával, že král také
více nemá než šat a živobytí, byťby byl šat krásnější než šat
kuchtíkův.
]souť různé povinnosti, různé stavy, různé obtíže a různé ra
dosti při každém stavu. jako nejsme tělem svým úplně sobě
rovni, tak ani duševně nejsme všichni stejně nadání '— a není
obého ku blahobytu obecnému třeba. Jako ve varhanách v těch
našich malých varhánkách přes 500 píšťal jest —-ani dvě píšťaly
nejsou, které by dacela měly stejný hlas a přece,jsou-li naladěny
všecky řádně, hudba jejich milá jest — tak mezi námi lidmi je.
Mnoho lidí jest, každý jest jiný nejen dle tváře, ale i dle dušev
ních vlast—ností,přece může býti mezi lidmi spokojenost, když
všickni naladění jsou stejně. Varhany se ladí dle jediného tonu
řečeného »a: a to přikázáním i zákonem světským, a dle něho se
řídí všecky ostatní, aby jedna píšťala nepřekřikovala — neutisko
vala —_druhou, tak základním tonem, zvukem lidské společnosti
jest Kristus Pán — základní kámen a základní tón, dle něhož
se všichni velcí i malí'říditi mají, aby spravedlivě a poctivě jeden
s druhým žití mohl ve spokojenosti. Když některá píšťala ve var
hanách jest rózladěna trpí tím celá hudba, tak mezi námi lidmi
podobně jest, že když jen někteří se zřeknou života dle pravdy
Páně, už se stávají utiskovateli jiných a celý-život začne váznout
jako v hodinách, když i jen jedno kolečko vadí, celý stroj jde
špatně.
'
Právě vtom, aby' každý konal svou povinnost, jaká" mu jeho
stavem vyměřena jest, leží spokojenost a štěstí jednotlivého člo
věka —ivšeho lidstva. V těch povinnostech leží také i obtíž kaž
dého stavu.
'

—161—
Na těle mnohé údy máme a. sice různé, ale jeden druhému.
ůdn jest potřebný a služby' prokazuje, tak my na světě jeden
druhému sloužiti musíme a jeden druhého potřebujeme, tak jest
i vůle boží.
Uvažte jen kolik-různých prací, řemesel jest třeba, než kousek
chleba si člověk může ukrojit. O čem snad někdy více budu ká;
zati.

Oráč, rozsévač, z řemeslníků kovář, kolář, mlynář, pekař _a

každý ten řemeslník zase plno jiných řemeslníků potřebuje jako
ku při mlynář: kameníka, sekerníka, strojníka; strojník zase po
třebuje studovaného člověka; Studovaný člověk opět jiné učitele
potřebuje, kterak by spíše vědomosti si osvojiti mohl a tak
vlastně my všichni lidé dle vůle boží jsme jeden na druhého od—
kázání jako údové na jednom těle a všichni potřebujeme ku
zdaru a spokojenosti vezdejší — nebeského hospodáře, který nám
dává přikázání všem, abychom jeden druhému hevadii a nepře—
kážel, ale prospíval.

.“

Hospodář nebeský sestavil naši společnost tak jako hodinář
hodiny, v nichž jedno kolečko druhému slouží _anemůže jedno
kolečko stavěti se na odpor, aby zároveň celý stroj nevázL—Tak
Bůh i nám různé stavy dal, aby těm různým stavům všem bez
rozdílu dal jedny přikázání, která mají činiti všem lidem život
jejich lehčí a_příjemnější : »Miluj Boha a miluj bližníhoc. Kdyby
tato dvě přikázání se u všech vrstev plnila, pak by nebylo tolik
nespokojenosti. Ta přikázání jsou jako olej, který mnohé tření
ulehčuje.
Spokojenost není vázána na jeden nebo druhý Stav, nýbrž
lze ji dosíci- v. každém stavu, ano můžeme říci dle zkušenosti, že
čím více se stoupá ve cti, tím méně spokojenosti bývá.
Tak nalézáme v každém stavu spokojen'ce a nespokojence
bez výjimky, dle toho, jak každý pracujeme ,o své spokojenosti.
Podivením nás ovšem slabé křesťany naplňuje, kterak duše 'svaté
ve velikém kříži a soužení spokojenější byli nad pronásledovateli
své, takže jim sami pronásledovatelé záviděli jich spokojenost a
přičítali je kouzlům a čarám. To kouzlo jest sv. víra, která nás
učí jinak patřiti na vezdejší život než pouhý lidský rozum. Na
př. sv. Štěpán když byl kamenován've svých bolestech smrtelných
spokojenějším se cítil než ti, kteří ho kamenovali. To jest ono
kouzlo'Páně, patřiti na všecko tak, jak nás učil patřiti Syn 'boží.
Pak nereptáme, nebót víme, že dobrý jest a" dobrý úmysl
s námi má.

'

_

Mnohý si připouští mnoho starostí o jiné a činí sám sebe ne
spokojeným. Vidí na druhém člověku jen růže a 'nevidí trny.
Není všecko zlato, co se leskne. Není vše tak příjemné, jak se
'býti zdá, ale má mnohou obtíž, o které málo kdo 'a snad ni
k'do neví.

'

„

Kdyby nám bylo možno prohlédnouti si život _vmnohém
paláci velmožných, viděli bychom, že tam lidé jsou právě tak
sklíčeni jako jindev domkářské chalupě aže tam pláčou mnohdy
.více než v chudiné ne snad pro bídu, ale pro jinou bídu, která
Rádce duchovní.

11
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je právě tak naplňuje žalem jako soužení v některé nepatrné ro
dině. Divný a moudrý soud boží ustanovil, že čest, bohatství a
vysoký stav nejsou chráněny nebo pojištěny proti neštěstí.
"_
Dle obecného mínění jest tím lépe, čím člověk bohatší & vyšší
v důstojenství jest a proto mnozí se po nich pachtí. Však kdyby
se—
nám toho dostalo, cítili bychom se právě tak nevolnými, jako
když malý David vzal na se těžkou zbroj krále Saula, kterou
nemohl nésti. Ovšem užívati stavu-vysokého jen ku vyražení jest
lehké ale nečestné, plniti však povinnosti stavu je zároveň obtíží,
ovšem tak0vou, že plnění jich naplňuje člověka svatým pokojem,
kterého svět dáti nemůže.
'
Mám pro tuto pravdu dva krásné příklady z dějin do-'
mácích..
'' '
Králi Václavu —11,který byl také zvoleným králem polským
nabízeli i Uhři korunu královskou, ale Václav II. ji zamítl, oba-_
vaje se váhy tří'korun na jedné hlavě. Kterýžto skutek zajisté'
je důkazem, žeita' největší důstojenství-jako je koruna královská,
nejsou prosta obtíží ano obtíží 'velikých, když nedíváme se jen na
blýskavá zlato, ale i na tíhu jeho, jakou s sebou přináší.
jiný příklad máme na ]iřím Poděbradským, který po ne
smír_ných takořka bojích domohl se koruny české, ale když

umíral zavolal si syna Viktorína a kladl mu nasrdce, aby se
králem volit nedal. Proč asi to? Protože není růže bez trní a není
jen líc, ale také rub. A spokojenOst neleží kolem nás, ale leží
v nás. jako zdraví se pokazí užíváním zapovězeného ovoce, tak
spokojenost bažením po věcech nepřístupných.
jako na př. člověk má mnoho příčin ke spokojenosti, když
si vzpomene na nemocnici, kolik_tam leží v neštěstí a bídě po?
stavených, daleko větších nežli je 'to„ve kterém se zdravý člověk
o'citnouti může. jakou příčinu máme ku spokojenosti, těšíme-li
se zdravým smyslům a uvážímeoli bídu choromyslných vblázinci.
Však můžeme o věci uvažovat jak chceme, zůstane pravdou, že
nespokojenému člověku vlastní postavení pravidelně se zdá horším
a druhého lepším, výhodnějším. Proto by stále byl' ochoten mě
niti jako onen člověk nemocný v legendě.
' Ke Kristu Pánu — dle oné legendy — přišel člověk docela

chromý -a zle na svůj osud naříkal. Dí mu __KristusPán, může ti
býti vyhověno, když si zvolíš jiný neduh, který bys nesl. Chromý
si zvolil býti slepým. Však dlouho netrvalo a přišel znovu s prosbou
k Pánu Kristu, aby mu zaměněn byl neduh tak obtížný. Spasitel
vyhověl mu a slepec si volil býti hluchoněmý. Poznal však brzy,
co je to "zaneduh nemoci ničeho vyslovi'ti ani slyšet-i, přišel znovu

k Spasiteliaprosil'posuňky, aby mu byly vráceny docela chromé:
nohy jako měl. Poučení je lehounké. Člověk vídá u sebe jenom
trní, u druhého růže. Však bez obtíže a'neSnází a pláče z pře—
rozmanitých příčin, není nikdo prost. Tím kdybychom byli vždy
proniknutí, ubylo by mnohé reptaní. Pán nebeský dej nám onoho
pokoje, kterého nemůže dáti svět: Amen. (R. 1892.) Fr. Vaněček.

'
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Neděle první po devitnik'u.
Od, koho bývá slovo. boží pošlapáno?
.)

o adlo odle c st ,i
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Drobty, jež padají k zemi, lidé zvedají, aby nebyly pošlapányv..
Símě však, jež má vydati vzácné "ovoce,- mnohonásobnou úrodu,
bývá od mnohých šlapáno.- 'Símě- slova-—
božího, jež dává život
věčný, šlapou mnozí, poněvadž jim překáží ve“shonu po věcech
toho světa. ]en divé zvíře, myslil“ Jakub, mohlo býti tak ukrutně—,'
aby jeho milovaného Josefa rozsápalo. Ale i lidé. jsou ukrutní,
šlapou po slově božím, daru“ samého nebe. Kdo tak činí, uslyb
šíme v dnešním rozjímání.

Pojednání..
1. Nejprve jsou to "lidé l-akomí, shánějící se po statcích světa..
Boha svého uzavřeli do skříně, do své pokladny; proto pohrdají
nebem, nebojí se pekla. Jako němá tvář oči mají obráceny jen
ku hroudě země, a jestliže jich někdy pozvednou knebesům, děje
se to jen, aby tím lačněji a dychtivěji obrátili jich zase k věcem
pozemským. Proto napomínal božský Spasitel :- »Nemecte perel
svých před svině, aby snad- nepošlapaly _jich nohama svýma,
a obrátíce se neroztrhaly vás.: (Mat. 7, 6.) Perly, to jsou nauky
sv, evangelia, jež kazatelé vynášejí z moře písem sv., jichž ceny
však lakomí nechápou. Dávají přednost penězům, bohatství před
slovem božím, proto jím pohrdajl a nohama šlapou. »Duše Sytá,
praví písmo sv., bude šlapati po plásti medu.<. (Přísl. 27, 7.) Kdo
se nasytil obyčejným pokrmem, nestojí už ani o._královskou ho—
stínu. Sytými jsou lakomci; mají, po čem duše práhne, aneb ne
hledají to v krajinách nebeských, nýbrž dole na zemi a proto
nedbají slova božího & šlapou po něm, až sami zahynou. V Ber
líně kázal před lety missionář a vybíral příspěvky na missie vze
mích pohanských. Mezi posluchači byla známá millionářka, ale
nedala ani haléře. Když vycházela z chrámu, ukradl jí někdo to
bolku i s penězi; Zpozorova'vši ztrátu, zvolalaz. -»Podívejme se,
.Pán Bůh nenalezl cesty do _—
kapsy, ale ďábel ji našel?:

Touha po penězích zaslepuje, činí z člověka otroka, který
nemá smyslu pro nic jiného leč pro hříšný mamon. Slyší-li la
komec a peněz žádostivý výstrahu sv.-náboženství, předhodí-li
mu kdo nebeské zrnko, aby se vzpamatoval, odhodí je, hodí

k zemia pošlape.

'

,V Chicagu v Severní Americe žil millionář Pullmann, vyná
leze'e spacích vagonů na dráze. Když měl už 200 millionů korun,
stěžoval si jednomu novináři, když mu" tento lichotil: »Věřte mi,
pravil,. že jsem byl spokojenější, když jsem si jako: tovární dělník
denně tolar vydělal, nežli nyní, kdy mně lidé milliony závidějí.
"
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Tehdy jsem od rána do večera pilně pracoval, třikráte za den
schutí pokrm pojedl, spal jsem klidně a,byl jsem šťasten, jakoby
mi celý svět náležel. Dnes mi schází zdraví a spokojenost. Peníze
jsou mrtvý kov; spíše tíží, než těší..
Kdyby byl znal učení Kristovo, co mohl vykonati dobrého,
jak mohl _býti šťasten konáním dobrých skutků; ale to vše bylo
v jeho duši pošlapáno.
\
: '
. . V New Yorku žil v letech devadesátých millionář Frick.
Sháněl peníze a srdce měl tvrdé jako kámen. Jednoho dne střelil
po něm. jakýsi nepřítel, chtěje se snad peněz jeho zmocniti. Od
té doby žije millionář jen ve svém paláci. Okna dal zamřížovati
a palác kol do kola jako pevnost obehnati vyso'kou zdí. Má přes
80 millionů, může denně _utratiti přes 200.000 marek; popřáti si,

čeho se jen zachce. A zatím strachy oživot nejí ani nespí; aplatí
stráži 40 tisíc marek, aby dobře hlídala.
Přineste mu náboženskou útěchu, že by mohl býti velice.
spokojeným, kdyby chudinu a, nešťastné vyhledával, milosrdné
skutky konal, vysměje se'vám, pošlape vše a bude raději otro
kem lakoty.
2. Simě' slovalbožiho šlapou dále lidé nemravni a smyslní,
aby v něm jako v zrcadle neviděli svou ohyzdu O slonu a vel
bloudu se vypravuje, že nikdy nepijí vodu čistou, ale dříve ji
zkalí, aby ve vodě čisté nešpatřili svou ošklivou postavu.
-Nemravni lidé podobně činí. Každé slovo boží, jež je varuje
aneb na ošklivost jejich života upozorňuje, zlostně odmítají, se
směšňují a nohama šlapou. Herodes_velice si vážil Jana Křtitele,
dbal jeho rady, ale jakmile se dotknul jeho nezřízeného života,
zanevřel proti němu a dal vsaditi do žaláře. Když mu Jan řekl:
>Vznešený. králi, hle tam v domě scházejí se pijané a hráči
a promarňuji jmění svých žen a dětí, a nezřízeným životem dá
vají celému okolí pohoršení,: zvolal král: »Nesmí' se to déle
trpěti, ještě dnes zakročím, abytomu byl konec učiněn.: Když
mu ]an..řekl: »Králi, tvoji úředníci dopouštějí se nespravedlnosti
' na tvýc'h poddaných,: zvolal král: »Hned dám věc vyšetřiti
a, vinníky přísně potrestatin Ale když mu Jan řekl: »Králi, ty
také bys "měl býti opatrným; hle, lid se tím _velice pohoršuje,
žiješ nedovoleně s manželkou, jež od bratra tvého utekla, a to se.
nesluší na vladaře, otce .národa;c zvolal král: »O tom-mi ne
mluv a_nislova.: , A brzy pykal jan v žaláři, nebot sírně slova
božího. výstraha jménem bóžím pronesená byla zašlapána.
Kůň dá se hladiti po celém těle, ale dotkneme-li se bola
vého" místa, rozdovádí se, zuří a tluče kolem sebe. Tak lidé ne

mravní nechtějí býti na své rány duše upozorněni, pohrdaji ka
ždým slovem či radou, a nenávidí toho, kdo je jménem božím
varuje.

.

'

Když sv. František Xav. kázal v Travankoru a loupeživý
Ínárod sousední vtrhl _do této země,“ bylkrál velice stísněn pře
moci nepřátel. Ale sv. František 'vyšel proti nim s křížem vruce
a vyzval je jménem božím, aby odešli a vrátili se do svého do
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movaf Neobyčejná bázeň zmocnila se těchto nepřátel, i odešli
pokojně. Zachráněný král byl velice potěšen- a slíbil, že přijme
křesťanství a všechen lid s ním. Později však nechtěl se zříci
chlípného života a stal se zatvrzelým i když František ku stvrzení
pravd a výstrah,- jež kázal, vzkříšil jednoho mrtvého k životu.
Když r. 1856 konal slavný řečník _P.Roh, S. J., se svým
druhem P. Zeitem, šlechticem, missie v Donaueschingenách, byl'
mezi nejpilnějšími posluchači redaktor tamního listu. Tři dni po
slouchal s nadšením a v listu svém chválil výtečné řečníky i je
jich propracované přednášky. Večer navštěvoval tyto horlivé ka-_
zatele, vyptával na různé pochybnosti ve věcech víry a býval
pokaždé velice spokojen. Ale najednou horlivost jeho vychladla,
a chvála ustala a zpřítele stal se nepřítel, přestaly oslavné články
v novinách a počaly nadávky a spílání. A co bylo příčinou té
změny? Missionáři kázali totiž také o 6. přikázání božím, o hro
zném hříchu cizoložství, a to bylobolavé místo onoho redaktora.
Místo aby se polepšil a zřekl ohavnosti, která už mu přinesla
mnoho mrzutostí a nepřátelství, rozhněval se na kazatele, kteří
pravdy hlásati museli, a zatvrdil se ještě více ve své vášni._Slovo
boží bylo pošlapáno.
Missionářům neublížil, slovo boží nezničil' a sebe porazil
a ještě ve větší nevážnost uvedl. Každý poznal, odkud to nepřá
telství; každý to odsuzoval.
3. Slova símě božího šlapou moderní osvícenci, kteří svou
moudrost a vědu světskou přeceňují a pravdami náboženskými
'pohrdají, a aby své jednání omluvili,. volají, že věda s vírou se
nesnese; zatím co víra s pravou vědou snášejí se velice dobře.
Fariseové a zákonnici slyšeli kázati Jana Křtitele, pohrdali
učením jeho a nechtěli přijmouti křest pokání, zatím co obecný
- lid, i vojínové, v zástupech hrnuli se k ]anovi a dávali se křtíti.
Přicházeli i fariseové a sadduccové, ale aby učení Janovo v lidu
převraceli. A tak činili i za dob veřejného působení Kristova.
Chtěli odvrátiti lid od Krista, snižujíce ho, že z Nazareta nemůže
přece povstati nic velikého, že žádný zákonník ' a_nifariseus ne—
mohou v něho uvěřiti, že je spolčen s ďáblem a p. A když apo
štolé kázali evangelium v širém světě, odporovali jim filosotové
pohanští, vychloubajíce se jedině 'svojí moudrostí. Když Pavel
kázal v .Athenách, přišli i mudrci epikarejští a stoičtí &hádali se
s ním, a někteří řekli: »I co chce tento plískač (mluvka) pově
děti nám Pc (Sk. ap. 17, 18.) To je jedinou zbraní nevěrců, když
nemohou odolati, chápou se posměchu a nadávek. Veliký-jest
rozdíl mezi vědou světskou a vědou božskou. Člověk může roz
umem pochopiti všecky lidské vědy na světě, může znáti všecka
tajemství přírodní, schází-li mu však věda, která shůry (přichází
a k nebesům vede, kdyby byl sebe učenější, ,přece jest slepým
a nevědomým. »Proto ucho moudrých hledá poučení,: praví
Písmo sv. (Přísl. 18, 15.)' Ale ze všech pošetilců a bláznů jest
největším, kdo myslí, že už všecko 'ví a žádného poučení nepo
třebuje. Už Baco Verulamský pravil, že polovičaté vzdělání vede
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k nevěře a popírání Boha, ale důkladné studie vedou k Bohu
a nebeským 'p'ravdám Klaudius napsal, že'nejučenějši muži koří
sev prachu před oltářem Nejvyššímu, a polovzdělaní stojí před
Oltářem s kloboukem na hlavě, jakoby Boha chtěli poučlti.
',Ampěre, slavný matematik a přírodozpytec francouzský, psal
mnohé _spisy o různých vědách, byl považován za nedostižitel-.
ného učence. A přece zůstal věřícím, ba příliš věřícím. Navště
voval pravidelně služby boží, naslouchal kázání jako každý prostý
člověk, všudýveřejněwíru vyznával 'a_často říkával: »Čím jsou
všecky vědy lidské, jimž se svět obdivuje, proti pravdám bož
ským, nadpřirozeným _l_
Ničím leč marností. Světélkem proti Slunci
věčnémux

_

Napominal své posluchače, aby, chtějí-li býti opravdu vzdě
_lanými a poznati všechnu moudrost, jedním okem zpytovali
tajemství v'ěd přírodních a' druhým tajemštví věčných pravd;
. jedním uchem poslouchali učence světa a druhým vnuknutí nel—
beské móudrosti, aby psali jedn'ou'rukou o vědách a výzkumech
lidských, _ale_.druhou'rukou drželi "se pevně Boha jako dítko šatu
svého otce; nebot jinak ztratí hlavu a“ narazí na balvan, čili
upadnon v pochybnósti a nevěru.
„
4. Čtvrtý druh lidí, kteří šlapou po slově božím, jsou mocní
& vznešení tohoto světa, jimž pýcha nedovolí, aby se pokořili
před pravdami božskými, tolik jednoduchými a prostými. Řeknou
nejvýše ještě, že náboženství se hodí pro obecný lid, _oni však
poučení nepotřebují. O těchto pravi Písmo sv.: »Muž marnivý
v pýše se vyzdvihuje a domnívá se, že jest narozen svobodný
jako oslátko lesní.: (job. 11,"_12.)Volně pobíhá toto po lese, ne
stará seo'žádné hranice a výstražné nápisy, a chceme-li ho chy
titi, uniká a „ztrácí se v pustinách.,

_

Tak i vznešeni navštěvují kostel a poslouchají slovo boží;
jakmile však kazatel mluví o uzdě, kterou třeba míti, jakmile se
dotkne jejich zlé náklonnosti a doporučuje život ctnóstný, utíkají,
aby více neslyšeli, a venku šlapou rouhavě po všem, co bylo při
pomenuto, nenávidí a pronásledují toho, kdo jim pravdy připo
menul. Pranásled'ování církve vycházelo vždy z uraženě ješitnosti
mocných, "kteří nechtěli na sebe vzíti jho Kristovo, ač sladké
a, vábivé. »Slovo moudré uslyší-li rozumný, praví Písmo sv.,
chváliti je bude; uslyšel-li je nerozumný,- zavrhne je.c' (Sir. Zl.)
)je-li kdo poslučhač a ne činitel, praví. sv., Jakub apoštol, - bude
přirovnán muži spatř'ujícimu obličej vzrcadle, i vzhlédl se a odešel
a hned—zapomenul, jaký bylx (l.)
_ Chceme li, aby 'símě nebeské pravdy vzešlo a užitek přineslo,
připravme srdce své v, půdu dobře vzdělanou, prosme za rosu
milosti Ducha sv., neboť bez deště zrno v zemi zůstane mrtvým.
Padne-li "pak símě v půdu dobře upravenou, a bude-li kypřeno .
a"svlažováno rosou milosti boží, přinese užitek mnohonásobný
pro v_ás a_„pro celou věčnost. '

'

*
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Exhorta na neděli Sexagesima.
(Dle Michelini z italštiny zpracováno str. 152-654

Jak se má poslouchati slovo boží.
Drazí křesťanélPán Ježíš v dnešním sv. Evangeliu porovnává ka
zatele slova božího s rozsévačem semene a poukazuje na příčiny,
proč nepřináší užitku. Část semene rozsévačo'va padla- vedle cesty;
část“na skálu, část mezi trní a čtvrtý díl v zemi dobroua jen
toto poslední vyrostlo a přineslo užitek. -—-Pán Ježíš sám pak
učedníkům svým vyložil podobenství toto, řka: Símě jest slovo boží.
_ Někteří ho přijímají vedle'cesty, to jsou ti, kteří poslouchají
Sice slovo boží, ale brzo dábel vynímá slovo to ze srdce jejich;
kteří- na skálu, to jsOu ti, kteří slyší slovo boží, učiní přédsevzetí,
avšak v čas pokušení klesají Které mezi trní padlo, jsou ti, kteří
slyší slovo boží, ale starosti světské nedají mu přinésti ovoce.
Kteréž v zemi dobrou, jsoudti, kteří slovo 'boží nejen slyší, ale
i zachovávají v trpělivosti.
Tento výklad podobenství učinil božský mistr náš a nám
tudíž nezbývá než pozorně sledovati, jak má se toi za naší doby,
jak totiž: roztržitost, pokušení,_zbytečné starosti životní'překážejí
tomu, aby křesťané měli užitek ze slova božího.
]. Slovo boží mnozí křesťané neposlouchají s myslí sebranou,
s tou touhou a takovou zbožnosti, jaká jest nutna. Kolik jest
křesťanů, kteří _jdou poslouchati slovo boží proto, že jest to slovo
Boba, toho Boha, který jednou bude žádati účet z toho, co bylo
jim blásáno ústy kněží Páně, -— Přicházejí proto lidé do kostela
na kázání? Mnozí ano, snad vy všichni ano, ale kolik jest těch,
kteří přijdou buď jen náhodou, snad aby se ukryli na chvilku
před deštěm; jiní přijdou ze zvyku, mnozí se dostaví jen ze zvě
davosti, aby poslechli a kritisovali kazatele, aneb někdy i 3 Jiří
šnými úmysly poslouchá se slovo boží. Pro tyto křesťany slovo
kazatele jest ztraceno, padá vedle cesty, nevede k, životu cnost
nému.
2. Nestačí však jen. pozorně se zbožným úmyslem 'poslou'cbati
slovo boží, třeba spustiti je hluboko do srdce, aby zapustilo kor-'
řeny, aby každý vítr pokušení je nezničil. A tu stává se,'že kře-'
stané poslouchají pozorně kázání a učiní svá dobrá předsevzetí,
avšak nezachovají. V kostele jsou dojati, odhodlaní, ale sotvaže
vyjdou z kostela jediný snad pobled, jediná myšlenka, jediné
slovo zničí náhle účinek slova božího: jest to pokušení, jemuž
všichni jsme podrobeni, jež zmocňuje se srdci a v nich ničí účinek
kázání, jež hyne.

3.
zapustí
cnosti,
účinky
láskou

_

Stane se též, že dobré semeno padne v půdu úrodnou,
kořeny, nalézá výživy, ale jakmile počne růsti v květinku
jest poblceno od trní; a to vidíme u těch, u kterých
slova božíbo bývají mařeny starostmi světskými, přílišnou
k bohatství a statkům tohoto života, nesmírnou touhou

_153_
po hodnostech a marnostech světa. Atento

případ bývá“ nej

častější. Kolikrát Pán mluvil k nám prostřednictvím svých'sluhů—

kazatelů v dobrotě Otce nebeského a o radostech budoucího
života a duše naše nabyla přesvědčení, že to -'jest její pravý cíl,“
a srdce naše “cítilo, že- jest stvořeno pro Boha a' že v Bohu jedi

ně najde uspokojení. — Kolikrát pokora a mírnost našeho Spa
sitele přiměla k následování a učinila nás malé před Bohem avšak
Jemu blízkél Tehdy silně—Sima božího-.se ujaloa dávalo' naději
na dobrý užitek, avšak okolní trní utlumilo je.
'
Starosti světské zanesly nás daleko od Boha; Náklonnost
k' bohatství a pohodlí uzavřela srdce naše vznešeným tužbám;
touha po poctě a úctě světa odloučila nás od toho Boha, jenž

pyšným se protiví, a jen pokorným dává Své milosti. " _
, 4. Konečně jedna část semene padla na půdu dobrou
a bez překážek vzrostlaa přinesla dobrý užitek. Ano, Bohu díky,
jsou ještě srdce, v nichž slovo boží přináší ovoce života věčného.
v nichž dobré semeno jako strom zasazený \: vody přináší ovoce
zralé. dokonalé. A tito křesťané jsou ti, kteří poslouchají slovo
boží s pozorností, kteří je zachovávají v srdci svém a brání před
násilím pokušení, kteří ničí v srdci „každýzárodek protivný dob
tému rameni a kolem něho odstraňují trní, jež by _ho vyhubilo,

oddalujíce srdce své od lásky k majetku, od touhy po poctácb
a hodnostech světa, od zbytečných starostí a péče a kteří trpělivi
v nehodách očekávají, že sémě dobré vzroste a přinese užitek
_vdomě Otce nebeského.
Jednoho dne shromáždily se zástupy lidu kolem Spasitele
a mocným hlasem, velebily zázraky jeho. Uprostřed této chvály
zdvihl se hlas ženy a prohlásil blahoslavenou tu matku, která
chlubiti se může íakovým synem. Ale Ježíš obrátiv se pravil il:
0 ženo, blahoslavenější jsou ti, kteří slyší slovo Boží a ostříhají
ho v srdci svém jako poklad drahocenný.
Přátelé drazí, slova Páně vezměte si k srdci pro dobu nei
blíže příští,'postní. Jak mnoho tu vznešených pravd s kazatelen
se vám hlásá! V každém kostele farním se káže, nejen v neděli
i ve všední dny, na př._zde vždy ve středu ve 4 hod. Využijte
t_ésv. doby, a kdo můžete, přicházejte poslouchati slovo boží.
, Avšak přicházejte s, úmyslem dobrým, aby símě boží padlo na
půdu úrodnou srdce vašeho. Nehledejte řečníka, nýbrž slovo boží,
spásu své duše a hlrďte z kázání těch čerpati pro život věčný,
aby ovás platiti mohla slova Spasitelova: Blahoslavení, kteří slyší
slovo boží a ostříhají ho. ——Amen;

Dr. ?. Cau.
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Neděle druhá po devitnik-u.
O zaslepenosti .ducha' a prostředcích proti ní.
.A“ oni tomu nic nesrozumnčlic.
(Luk. 18, 34.3.

jako kdysi božský Spasitel, chtěje _.lidstvobolestným utrpením
vy'koupiti, oznámil to' učedníkům svým, tak oznamuje to církev
svatá každoročně svým dítkám, chtějíc utrpení Páně vděčně si
připomínati a o něm uvažovati ku prospěchu a spáse duší svě-'
řených.

_

Evangelista Páně činí výtku učedníkům, že tomu tehdy ještě
nerozumneíi. Mnohem větší výtky zasluhují nyní křesťané, kdy
utrpení Páně dávno již jest ukončeno a my nesčíslný'ch milostí
z“něho čerpáme, jestliže se musí říci o nich: „»A.Oni tomu nic. ne;
srozuměli; neboť ty řeči byly skryty před nimic.
_

Zvláště v nastávajících dnech masopustních zapomínají pře
mnozí zcela, na nevystihlé.milosrdenství boží, na přeboles'tné utr—
pení Syna božího, na vykoupení z otroctví ďábla a hříchu. na
povýšení naše za syny boží a dědice blaženosti věčné; nejen za—
pomínají, ale utrpení Páně obnovují, hříchy svými ježíše bičují,
v' posměch vydávají a na kříž přibíjejí.
'
Ale i z těch, kdo tak nečiní, nerozumnějí mnozí buď zcela
ničeho neb velice málo o významu a ceně utrpení- Kristova; a
odtud ta hrozná lhostejnost a chladnoSt mnohých. 've věcech víry"
a mravů, zvláště za doby svatopostní, kdy církev sv. všemožně
se snaží, aby význam ieií věřícím důkladně vysvětlila a k pokání
povzbudila. Odkud ta chladnost, odkud-nepochopení tajemství-'_ta-k'
velikých? Příčinou toho je ;slepota, zaslepenost lidské duše, jejíž
obraz podává nám dnešní svaté evangelium. Pán ]ežíš uzdravil
slepotu tělesnou, uzdraví i zaslepenost duševní. Musíme však sami
se o to přičiniti, a sice musíme nejdříve seznati svou slepotu
duše a za druhé snažiti se, bychom byli z ní vyléčení. V pokoře
a lítosti uvažujme dnes o tom a volejme' v duchu: »Pane. učíš.,
abych vidělc.
*

Pojednání
_ _1.Když slepý žebrák, Bartimeus, jak sv. evangelista Marek
jej nazývá, slyšel o podivuhodných skutcích Kristových, že uzdraq
vuje z každé nemoci, zatoužil hned po Ježíši, jediném lékaři a
vysvoboditeli, a prosil-v duchu, abyse .s ním setkal a o uzdra:
, vení poprosil. A nyní, když slyšel, že Ježíš kráčí před ním. blízko
do města, volal úpěnlivě o pomoc, až se mu dostalo—.té milosti,
že nabyl zraku.
,'
'

Týž ježíš, nebeský lékař duší, kráčí stále blízko nás achce
každého uzdravžti, kdo jen o to požádá a nebezpečí nemoci po-z
zná. Ale přemnozí jsouce slepí nechtějí o své nemoci věděti, tím
méně za uzdravení prositi. Jednou však přijde den, kdy nás
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všem Ježíš Otevře"oči, při smrti, ale to bude pak ku zahanbení
člověka a_odsouzení, jestliže za svého života-vlastní vinou zůstal
slepým a' nechtěl viděti všemohoucnost, dobrotivost a' milosrden
ství boží, nechtěl poznati svou slabost a nedostatečnost, svou
hříšnost, svá provinění, nepoznal den navštívení svého a celý život
ob'ětov'al věcem pomíjejícím a matným..
*
. Proto “v _době svatopostní otevírá nám církev svatá jménem.
jež še Krista oči, abychom prohlédli, povinosti své poznali a nový
živo začali: Slepota či zaslepenost jest dvojí, zaslepenost ducha
.a"srdce;

'

a) Slepým duchovně jest křesťan, který nevidí poklady naší
svaté víry, jež nám byly od Boha zjeveny; který stará se jenom
o potřeby tělesné, jakoby nebylo třeba shromaždovati pokladů
dobrých skutků pro život věčný; který se honí za slávou a chválou
lidskou nebo užívání radostí světa; který nedbá důtklivých vý
strah"církve svaté. Duchovně slepý nechce viděti pomíjejícnost
všehof pozemského, ač se to stále před jeho očima děje; který
dává v _sázku svou čest, čas, duši a blaženóst věčnou za krátký,
chvilkový požitek a okamžitou rozkoš..
'
Duchovně slepý nezná sebe sama, ač má duši jako otevřenou
knihu stále před sebou; který se považuje za lepšího než ostatní,
vynáší se nad jiné, jest pln ctižádosti, lakotu omlouvá, že to
šetrnost; zvířecí rozkoš nazývá láskou, hrubost silou, smělost
mírumilovností. Duchovně slepý nechce viděti Boha, ač ustavičně
při nás stojí a dobrotivost svou ukazuje; nebot modlil by se
s' větší úctou, nedbal by ohledu lidského, navštěvoval by služeb
božích, bál by se soudu božího, horlil by pro čest a chválu boží,
vážil by si milosti boží nade vše, toužil by po věčném spojení
s Bohem,- radoval by se, že je děckem církve, království—Kristova
na zemi.

.

cb) Ale mnohem horší jest ještě slepota či zaslepenost srdce,
jež se ukazuje v tom, že mnozí sebe přes příliš milují, o záleži
tosti náboženské, o svátosti a církev svatou se nestarají, ba církve
se raději zříkají, nežli aby přerušili nedovolený, hříšný poměr,
nežli aby opustili hříšnou příležitost.ke hříchu,.nežli by se zřekli
nebezpečí vášně a _zlého návyku.
. Zaslepenost srdce ukazuje se dále v tom, že mnozí nemají
žádné, radosti __anadšením při rozšiřování evangelia Krištova _,mezi
rozpt'ýlenými ineb'o zanedbanými křesťany. nebo _mezi ubohými
pohany. Slepý člověk .._—ubohý člověk. Takovou slepotu trestá

Bůh často chudobou,'aby ubohý prohlédl a poznal, že nedosáhne
cíle„hledá-li' ho „v péči 'o' věci tohoto světa; „za to žehná Bůh

tomu, kdo především'hledá'království božíhoa jeho spravedlnosti,
tím, že časné věci dává mu nádavkem.

_ "

, Avšak mnohem větší ještě je, bída duševní; nedostatek po
znání pravd náboženských, nedostatek lásky k bližnímu, veta po
štěstí .a pokoji “rodinném, domácím, slabá útěcha v nehodách a
pirotivenstvích, veliký strach před smrtí a žádná útěcha před
samou smrtí; nepřijímání sv; svátostí nebo jen velice řídké a ne
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dbalé, úplná malomyslnost před blížícím"se soudem božím; „.
na
-.c Adamu v'ráji, když zvolalš »Pane, bojím se, neboť jsem
'
do:;n
' Kdo je tak nešťasten, kdo je tak chudý, 'slepý na duchu 'a
srdci. buď žebrákem, volej o pomoc jako onen u Jericha.,
2; Jakmile přišla zvěst "o podivuhodných s'kutcích Kristových
ke sluchu žebráka p'řed Jerichemf byl ihned naplněn 'důvěroli
v pomoc beží. Sám nemohl jíti, proto toužil v“duchu po uzdraá
vení a prosil o milost, aby mohl Ježíše samého poprositi; A Ježíš
vyslyšel modlitbu jeho, šel s apoštoly a zástupem k Jerichu, aby
ho uzdravil-.
'
'
'
Jak poznal slepý. že se blíží Kristus? _Slyšel hluk a ptal se
jdoucích mimo, co hluk znamená. Co neviděl, po tom pátral.
To je první krok k'.uzdravení slepoty duše. Čeho "rozum ne

chápe, čemu dobře nerozumíš, taž se „církve -o vysvětlení-& p_oo

učení. Ncposuzuj pravdy svatého náboženství dle vlastníhoroz—
umu, který je slabý a může se snadno klamati; neomlouvej chyb
s'vébo srdce, ale vyznej vinu svou. Zeptej se ne'slepýcb, ale.“vi—
doucích na radu, o světlo v pochybnostech. Slepý slepého-li po;
vede, oba do jámy upadnou. Taž se církve, kterou Kristus k tomu
ustanovil; aby jeho jménem evangelium hlásala a vysvětlovala.
Ptej se zpovědníka, který na místě svatém Zastupuje Krista.
Zvláště se zeptej samého Ježíše Krista na kříži pro spásu naši se
obětujícíbo a při mši svaté oběť krvavou nekrvavě opětujícího,
zeptej se, proč tolik za __nástrpěl. Pane, učiň, abycb- vidělg'zdej
mi prohlédnouti, abych pochopil, co jest ku blahu a. spáSe duše.
"Jakmile slepý uslyšel, 'že Ježíš kráčí blízko, odhodil plášt
svůj, vstal a volal zoufale: Ježíši, smiluj Se nade mnou. Myslel
zajisté: bud _ted' anebo nikdy více. Učí nás příkladem svým, aby—
chom ve své slepotě duchovní využitkovali=nejbližší příležitost ke
spáse duše.

_

Každá příležitost přiobází'je'n 'jednou a nevrátí se více a je
snad poslední. Vojín nenechá si vzíti příležitost k boji, obchodník

k obchodu.

'

'

'

Ani jednoho dne, je-li příznivé počasí, nezůstanou včely ne
činně, bez práce. A tak je pro nás letošní doba" svatopostní snad
pro mnohého poslední, kdy může býti uzdraven' z nebezpečné
slepoty

duševní-.

_

Slepý, volal o pomoc a'nedal se zakřiknouti kolem stojícími,
kteří ho napomínali, aby tolik nekřičel, aby mlčel a neobtěžoval
Pána Ježíše. Čím více mu' bránili, tím více volal, poněvadž toužil
po uzdravení, tolik si přál, aby _viděl. Učí nás,' abychom vtouz'e
po uzdravení, v. započatém novém živót'ě křesťanském setrvali a'
nedbali pokřiku a úsudku světa. Slabý plamen Ohně bývá větrem
udušen, ale silný plamen tím více. r'ozdmychán: Křesťané slabé
povahy dají se narážkami a posměcbem lidí Snadno zastrašiti a
svésti od dobrých předsevzetí; ale křesťané silní, milující Boha
a svou duši, nedbají posměchu a'pokřiku, zůstávají pevnými, věr
nými svému Bohu, mají na' mysli ukřižovaného za“nás Spasitele
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a jeho bolesti, Boha vševědoucího anejvýš spravedlivého, posledni
věci člověka, smrt, soud a — štastnou či hroznou věčnost, a vo
lají"'stále: »Pane, učiň, abych viděl, abych prohlédl šalbu světa
a zůstal věrným svaté víře až do posledního dechu svého ži
vota.:

_

Jakmile žebrák prohlédl, zaradoval se velice a šel s Kristem,
následoval-„boj Kdokoli byl zbaven hrozné nemoci slepoty du
chovní, .drž se jen Krista, který je světlem světa a kdo chodí za
ním, nebude ;nikdy tápati v temnotách. Jako zedník při stavbě
domu každou cihlu a kámen prohlédne, oklepá, než přiloží, aby
zed byla pevnou, tak každý krok, každý skutek čiň ve světle"
s Kristem, aby stavba celého života byla pevnou a trvalou.
Uzdravený slepec chválil .Boha, každému o svém štěstí a své
radosti vypravoval. Podobně č'iň každý, kdo z nebezpečí nemoci
slepoty duše byl vyléčen. Chval Boha 'a raduj se z té milostí.
Vyznávej víru svouhlasitě, ústy svými, doma, v kostele i venku..
Varuj se úzkostlivě' každého hříchu, jenž jest zneuctěním a urážkou
Boha, čiň všecko ke cti a slávě boží; bud trpělivý v nehodách
a neštěstí, nebot jako Kristus svým utrpením a smrtí oslavil 'nade
vše svého nebeského Otce více. nežli divy a zázraky, tak i my
uctíme Pána Ježíše nejvíce, budeme-li jeho rány nositi na svém
těle, iak sv. apoštol Pavel nám odporučuje.
Kdykoli nás uzdraví božský Spssitel od slepoty duchovní a
zaslepenosti srdce, jakmile jsme prohlédli, kráčejme s Ježíšem.
do Jerusalema, abychom pochopili tajemství jeho utrpení, abychom
s ním zemřeli a s ním vstali z mrtvých ]: novému životu.
V. Strk.

Na neděli druhou po devltníku.
'

Napsal dr. |<. L. Řehák.

Promluva úvodní do doby svaíopostní.
1. Podivuhodná, nezlomná byla důvěra slepce u Jericha žebra
jícího, ku božskému slitovníku. Sotva se dozvěděl, že tudy kráčí,
nikým umlčeti se nedávaje, neustai ho o pomoc prositi, aby vy
slyšen byl; a vidomým jsa učiněn, následoval pak Spasitele. ve
lebě

Boha.

—

2. Tomuto slepci podobali se učedníci Páně.- Viděli sice ne
sčíslné zázraky jeho, po tři léta poslouchali božské učení jeho.
ale zůstávali přece jako nevidoucimi, ba i jako hluchými, když
jim- Spasitel počal připomínati, co, o něm, jakožto o Messiáši,na—
psali proroci; že bude totiž vydán pohanům, bude posmíván
a bičován i uplván;_ a když jej ubičují, že jej zabijí; ale on _že
třetího _dne vstane. z mrtvých. Slova tato zůstávala-skrytá učed

níkům Páně; nemohli pochopiti, co jim Spasitelhlásal. Teprve
když na Spasiteli všecko se bylo vyplnilo, on vrátil se slavně ku

__17'3_
svému Otci v nebesich, a seslal jim v podobě ohně Ducha sva
tého, tehdy teprve ve světle Ducha svatého poznali i pochopili
všechna tajemství Páně, dříve myslím jejich uzavřená a jdouce
dle rozkazu Páně ku všem národům, hlásali je neohroženě, vele
bili Boha z nich, až“ i ve službě Páně všichni položili životy své
jakožto svědkové -— mučedníci Páně.
3. A nechápavým učedníkům Páně podobáme, se tak snadno
zase myl Při poslední večeři vzal Spasitel chléb, požehnal ho
'a řekl; »Vezměte a jeztel Totot jest tělo mé.: Pak vzal kalich
s vínem, požehnal jej a řekl: »Vezměte a pijtel Toto! jest kvev
má.< Na památku hrozné smrti své ustanovil dvě způsoby nej
světější Svátosti, poněvadž „tehdy“tělo jeho přesvaté bylo krve
zbavené, a krev jeho rozlita byla po zemi; ale při poslední ve
čeři podával to samé tělo, které právě tehdy měl, totiž tělo živé,
(v němž proudila i živá krev; a podával tu samou živou krev,
jež tehdy proudila v žilách jeho, poněvadž krev mimo tělo není
více krví. živou.

-

s

A co učinil na památku přebolestné smrti své, to velel činiti
i apoštolům a dědicům jich řka: »To čiňtelna mou památkulc
A jim i všem věřícím uložil (Jan 6), aby duchovního tohoto po
krmu i nápoje užívali řka.: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev ve
mně přebývá a já v něm; a já _hovzkřisím v den nejposlednější.
A kdo nejí mé tělo a nepije mou krev - nevejde do života
věčnéholc
A jak- těžko přicházívá- nám- uvěřiti, že by Bůh tak velice
velebnost svou skrýti mohl, že by v nepatrné hostii přebývati
mohli O, volejme k němu, jako onen slepec u jericha': sježíši,
synu Davidův, smiluj -se nad námil Otevři vnitrné oko naše,
abychom poznali-'všemohoucnost, neskonalou dobrotivost i lásku
tvou, abychom tě rádi ve svatostánku tvém navštěvovali, hodně
uctívali, uctu tvou všude, horlivě i apoštolsky rozšiřovali, a zvláště
pokorně a s požehnáním tvým tě u sebe vítali, přijímali!
4.- Ku rozmnožení svaté víry, blahé naděje, horoucí lásky
k Bohu prospívají horlivé, zbožné modlitby; úkony lásky k bliž
nímu v jeho potřebách duchovních i tělesných; ale zejména obě
tavé zapírání nezřízených žádostí svých. Posty, pokud jsou na
řízené, jsou v naší arcidiecesi obsažené v postním mandátu.

ČÁST PASTORAČNÍ.
Dějiny přechovávání nejsvětěiší Svátosti.
Dle původních pramenů podává Dr. Josef Suchý, spirituál v Přestavlkách;

(Pokračovat)
Také; u židokřestanů dá se snadno vysvětliti, proč přijali
ten n'azev.
_
Septuagintal) nazývá tak místo, jež je ve spojení s chrámem;
které je pod dohledem levitů,_v němž byl bud částečně poklad
chrámový přechováván neb který byl obýván.
_
Kde pastoforia _vstarokřestanských basilikách h_ledati a jaká

byla jejich podoba„ těžko určití.
'
_' Obdoba s pohanskými a židovskými pastoforiemi, jakož i rApo
štolskě konstituce.c,2)dílo íistě ze IV. století pocházející, vedou nás
k tomu, bychom pastofprium hledali uvnitř chrámu _vevýklencích,
Básník Paulinusa) popisuje basiliku v Nole, mluví o dvou.
schránkách (secretaria)._

.

Na levé straně bylo napsáno: >Poutá-li koho svatá snaha,
by v zákoně božím rozjímal, pak bude zde přebývati a svatými
knihami se zabývati; Levá strana „byla tedy určena pro knihy
1) mai 1:6 nagádsayua 8. sfxav šv nveóyau dotaz?, rďw aóla'w oí'xóv xmplov

xai náwwv rďw namomoglaw aby mile

tá'w 515ui;- ánoóňxag oi'xov xvgíovc. (Et

exemplar, quod habuit in spiritu suo, atriorum domus Domini et omnium
pastophoriorum, quae in circuitu, quae ad apothecas domus Domini-.) I. Paral.
28, 12, Biblia'sacra'polyglptta, Tomus II. Londini, edidit Brianns Waltonus
1655, str. 707.

2) »Et post communionem omnium turn virorum tum mulierum sumant
diaconi reliquias et inferant in tabernaculumx (si: už naoocpógta).Mansi op.
cit. sv. I. Liber VIII. Constitutionum c. XUL, str. 566.

'

»Si
tenetsacris
meditanda
in leíe
voluntas;
Hic quem
poteritsancta
residens
intendere
ll' riSc.
»Hic locus est veneranda penus qua "conditur et qua

_
pronitur alma sacri pompa ministeriic. '
_
Migne patr. lat. sv. 61. S. Paolini Nolani Ep. 32 ad Severum, str. 338.
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bohoslužebné, pravá strana pro nejsvětější Svátost, jak svědči
nadpis: »Zde' je místo, na němž je přechovává'n 'ctih'Odný pokrm:

a kde slavnostní průvod při oběti počíná-.
'
Byla totiž nejsvětější Svátost předpočetím nejsvětější: oběti.

kladena. na oltář.

.
,
Blíže určití místo uvnitř chrámu jest nesnadno.
V. chrámu pro nás Slovany památném, svatého Kl menta
_vŘímě, bylo pastoforion na evangelni 'straně v oblouku, dělícím
apsidu od vlastního chrámu. .Uzavíralo se pevnou . ozdobnou
mřížkou.

_.,v,

Netrvalo však dlouho a manna novozákonní byla uvedena
vespojení s archou novozákonní _—oltářem.. Jako nad vzácným
klenotem vznášela se nad oltářem klenutá stavba a zde..-nejsvě
tější Svátost umistěna._

\

Na počátku IV. století rozšířil se zvyk dávati schránce na_-,.
nejsvětější Svátost podobu holubice, symbolu Ducha sv. (Tab. I, I.)..
Holubice vznášela.se nad oltářem jako kdysi Duch sv._nad Synem'
božím v ].ordáně.
'
'
'.
O holubicí mluví životopis sv. Basiliaě) _(zemř.r. 379), v němž,

se dočítáme, že světec, dal holubicí z ryzího, zlata zhotoviti. do níž
vložil část sv hostie. Bylo tedy holubice užíváno u Řeků již ve

čtvrtém století.

'

Binterim pochybuje, zdali“ tomu tak bylo i vlatinské cirkvi..—
Piše totiž: »Ačkoliv nás sv. Jan Zlatoůstý 2) poučuje, že holubice
bylo užíváno u Řeků již dříve, zdá se mně přece, že u Latiníků
nebyla holubice ve čtvrtém stoleti zavedena . ._. Snadaž ve. sto
letípátémc.

_

“

.

Nehledě ani na Tertulliana,') dokazuje Sedulus 4) (kolem roku
392), že Latiníci znali holubicí ve čtvrtém století; Pravít, že :D ch
sv. v podobě holubice oděl Kristac. Byla totiž holubice opat na
mezi křidloma otvorem,*takže nejsvětějšiTěloPáně, byvši vloženo"
_ 1) sKai of levízac ňoav šni tďw namogvogíwv ital-ční tóróqgavgďw oi'xop roi
ósoii nagsypáuoww &; šať a'ůtoz'):) tpvlaašů. (Et levitae erantv'snper pastopho

ria et super thesauros domus Dei castrametantur super. eos custodiaa) Biblia
sancta polyglotta op. cit. Paral. L', 9,' 26, str. 657.

_

2) Citát Zlatoústého, na nějž Binterim II. 2, 152 se odvolává, zni: QNam
et hic ponetur corpus dominicum, non quidem' fasciis involutum sicuti tunc,
sed undique Spiritu Sancto vestitumc. Migne, patr._gr. sv. 48, De brato Phi—
logonio-VI. 753. Posuzuje—lise místousamo o sobě, může se mysliti na eu-'
charistickou holubici, nikoli však v souvislosti. Felix Raible, Der Tabernakel
einst und jetzt (Freiburg 1908), str. 134—135.Pro holubicí u Řeků v IV, stol.

svědčí dostatečně sv. Basilius.
'
' — '
.
* _ 3) >Nos'rae columbae etiam domus simplex, in editis semper et apertis
et ad lucem. Amat íigura S iritus Sancti orientem, Christi figuramc'. Migne,
patr. lat. sv. 11. Tertulliani ib. adv. Valentinianos c. III., str. 580.
_'
_*)»Sanctusque columbae — S iritus 'in specie Christum vestivit_ho- '
norec. Migne, patr. lat. sv. 19.,Coelii edulii Carmen paschale liber II. v, 2l9
str. 615.
,
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do této schránky, bylo“jako oděn'o holubicí, symbolem třetí bož
ské osoby.

_

Anastasius *)vypravuje, že císař Konstantin (306—337) daroval
svatopetrskěmu chrámu velkou patenu s věžkou a holubicí,
Odvolávaje se na zprávu Anastasiovu, že .papež Hilarius 2)
€461—468) dal pro basiliku sv. Jana poříditi zlatou. holubici sex
stříbrnou věží, přehlíží Binterim hořejší zprávu, jakoži opomenul
správu téhož spisovatele o Innocencovi I“) (402—417), jenž dal
ahotoviti 60 roků dříve pro basiliku sv. Gervasia a Protasia stříbrnou
věž s_patenou

a pozlacenou holubicí.

*

_

Ze nádoba tato nestála na- oltáři, nýbrž visíc na klenbě ci
boria, vznášela se nad oltářem, vysvítá jasně ze života sv. Basiliaf)
\ ' V hlavě 2 čteme takto: »Potom dal" Basilius zlatníka zavolati
a'holubici z ryzího zlata zhotoviti, do níž 'položil část svaté hostie
a zavěsil nad posvátným stolemc.
V obžalobě, podané církevnímu sněmu v Tyru 5) _r.518 stě
žuje si_kněžstvo shromážděné na biskupa Severa, že odcizil kromě
jiného, zlaté a stříbrné holubice, které 'visely nad oltáři a křti
telnicemi.
.
Rozuměti jest výrazem holubice nádobu určenou ku přecho'
vávání nejsvětější Svátosti, jinak by nebyla bývala čltána mezi
posvátné nádoby, jichž Sčverus neušetřil.
\
pak visely holubice nad křtitelnicemi, nesmí nás zaraziti,
nebot pro novokřtěnce byl chléb života tam 'uschováván.
Tak píše Mabillonf) že_vid_ělv Pise nad křtitelnicí visící .ná
dobku, v níž dle jeho mínění bylo pro novokřtěnce Tělo Páně
přechováváno.

,

_

V 'holubici byla nejsvětější Svátost až do XVI. století pře
chovávána. Vždyť na sklonku XVI. století byly ve francouzských
klášteřích schránky na nejsvětější Svátost v podobě holubic.
Ve farním chrámu Páně svýRuperta u Chartres viděl Thiers 7)
holubicí, jež měla uvnitř krabice asi na pr\st tlustou, uvnitř po
1) »Patenam ex auro'- puris'simo unam cum turre -et'columba ornatam
gommis prasinis et hyacinlhinis, quae sunt numero cum margaritis albis_
215 pensantem libi-as 30s. Anastasius, t. 1., str. 42 in .Sylvestrum. ,
'
“) rTurrern argenteam cum delphiuis pensantem libras sexagiuta . . .
columbam auream peusantem libras duasc. Anastasius, t. 1., str. 77.
3) >Turrem argenteam cum patena et columba deaureata pensantem
libras soc. Anastasius, t. 1. 63.
' 4) »Advocato auriíice fecit columbam de auro mundo, inque ea porti
onem deposuit et super sacram mensam . . . suspenditc. Migne, patr. gr.
sv. 29. Excerpta'ex actis S. Basili Bollandianis hl. 11. CCC. II.
l') »Nam columbas aureas et argenteas, in formam Spiritus Sancti super
divina lavacra et altaria appensas, una cum aliis sibi appropriavitc. Hansi,
av. VIII. Couc. Tyrium r. 518, str. 578.
„ ') aP_t0pe__
adest baptisterium in primis insigne. Adhaeret altare cum
globo' supra illud concavo, iu quo 'Eucharistia ohm"ad usum (ut verisimil
limum est) recens baptisatorum asservaturc. Mabillon, Museum italicum seu

collectio veterurn scripton

ex bibliothecis italicis tomus !. lter italicum

litterarium p. 184 (an. 1686Aprili) Luteciae Parision
apud Montalant 1724.
") Studien uber die Geschichte des christlichen Altars, Fr. Laib - Dr.
Schwarz str. 28.
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zlacenou a mezi křídloma pokrývku. ]ešt'ě'na konci XVII. století
visela v premonstrátském opatství sv. Pavla 11Sens-u ve Francii
stříbrná pozlacená holubice na řetízku na zakřivené holi. Umístěna
byla nad hlavním oltářem.
Holubice byly stříbrné, zlaté nebo pozlacené.
Zajímavá jest otázka, zda byla nejsvětější Svátost vkládána
do holubice samé. neb do krabice a pak-teprve do holubice.
Jedni tvrdí, že do holubice byla vkládána nejsvětější Svátost
ve zvláštní krabici, odvolávajíce se na Consuetudines cluniačensesf)
de se praví: »Zmíněnou pak krabici . . . vyndá jáhen z holu
bice, nad oltářem stále visící..
_
Na jiném místě dí týž 'Udalricusz'a) >,Částice pak mění se
s oněmi čtyřmi,“jež se přechovávají v krabici a zlaté holubicí,
stále visící nad oltářem..
Výroky ty zdají se svědčiti pro mínění, že do holubice byla
kladena zvláštní krabice.
'
Zlatoůstý pak 8 Ampbilochius v životopise sv. Basilia (str; 16)
nás poučují, že Tělo Páně bylo kladeno do holubice samé.
jedná-li se skutečně ve výrocích \výše zmíněných o zvláštních
krabicích — Kraus,“) ačkoliv slova Udalrikova zdají se býti ;dosti
jasná, praví, že nelze s jistotou tvrditi — pak látka k nim byla
volena podobná, jako k jiným posvátným nádobám, zlato,*)stříbro,
měď, slonovina, ano i stromová kůra.“)
Někdy byly holubice posázený i drahokamy (str. 15).
Holubice byla u Řeků nazývána negaéqewv, byvše tak na
zvána od negzaega, holubice. Latiníci pak dle Du Cange-a'“) na
zývali ji peristerium.
Martigny ") však činí rozdíl mezi neqtaréng a holubicí. Roz—
-uměti jest dle něho peristerium .pláštíček, jenž nsngégay, h_olu
bicí, zahaloval._ Skutečně užívá sv. Perpetius Tourskýs) v závěti
obou výrazů.
(Poznámka: V museu království Českého lze viděti holubicí,
která jest původu českého. Průmyslové museum má dvě holubice,
jež však nejsou damácí.)
1) Praedictam autem pyxidem . . . de columba iu 'ter pendente super
altare diaconus . .. abstrahitc. Migne, patr. lat. sv. 149. dalrici Cluniacensis
monarchi. Cónsuetudines Cluniacenses liber II. c. 30, str. 723.
2) >Ipsae autem hostiae . . . mutantur quatuor cum illis, quae in pi'
.:_cideet in aurea columba super altare pendente iugiter servanturC. M'rgne,
patr. lat. sv. 149. Udalrici op. cit. liber I. c. VIII., str. 653.
.3)Kraus, Realencyklopádie op. cit. II. Taube, str. 822.
4) »In aurea columbac, Udalricus liber I. c. VIII. '
.
.
'5) :corpus Domini . . in pixide corticea reponiturc. Udalricus lib. II.
-c. XXX., str. 722. Migne, patr. lat. sv. 149.
'
6) Peristerium ciborium, in cuius cavo appensa erat columba ex sua
_pendebat pyxis, sacram Eucharistiam continensc. „DuCange, Glossarium ad
scriptóres mediae et iníirmae latinitatis, Parisiis Caroli Osmont anno 1736
sv. V., str. 392.

_

_

") Martigny, Dictionaire des Antiquités chretiennes, Paris, de L._Ha
chette et Cie. 1865, Colombe eucharistique, .str. 164.
3; »Peristerium et columbam argentamad repositoriurnc. Migne, patr.
.lat. sv. 58. Testamentum Perpetui Ep., stn 753.
Rádce duchovní.

22

— 178—

Věžka — turris.
Poněkud později než holubice vznikla jiná-nádoba pro pře—
chovávání nejsvětější Svátosti, totiž .věžka — turris — schránka
podoby

věžovité.

_

,

'
Du Cangeř) se domnívá, že Tělo Páně chová se proto. ve
věžkách, jelikož hrob Spasitelův byl ve skále vytesán v podobě věže.
Nehleděksprávnosti tohoto názoru, jisto jest,vže bylo užíváno
nádob věžkovité podoby k přechovánl-nejsvětější svátosti;
Kraus 2) podává vyobrazení eucharistická věžky, jáhen svatý
Štěpán stojí 3 kaditelnicí, v levici pak nese vížku, na jejímž vrcholku
stojí kříž. (Tab. I., 5.)
\.
O nádobách těchto nalézáme hojné zprávy. Sv. .Remigíus,s
biskup remešský, poroučí v závěti, by jeho nástupce dalzobnosu
odkázaného zhotoviti svatostánek v podobě věžky.
F ortunatusf) biskup v Poitiers, chválí sv. Felixe,. arcibiskupa
v Bourges, jenž žil v druhé polovici Vl. století, poněvadž dal po
říditi drahocennou zlatou věžku, v níž bylo přechováno Tělo Páně.
Landonf) arcibiskup remešský, dal zhotoviti pro dóm rovněž
zlatou eucharistickou věžku.
Věžky měly střechy podoby kuželovité.
O věžce ve spojení s holubicí vypravuje Anastasius.“) Dle
zprávy jeho daroval Konstantin Veliký 'svatopetrskému chrámu
patenu z ryzího zlata s věžkou a holubicí. (T-ab. I., 2.')
Kterak máme si představiti holubicí, věžku a patenu ve
spojení?

_

,

Zachované nádoby ze středověku v Miláně, Solnohradu, Sig
maringácha Amiensu svědčí, že holubice byly se zálibou stavěny
na talíři a zavěšeny na řetízctCh, upevněných pod kopulí oltář“
ního ciboria.
'
Nebyla-li věc však tak zařízena, by mohla schránka na nej-„
světější Svátost viseti (v Sigmaringách, Miláně), pak byla holubice“
buď s talířem nebo bez talíře postavena do větší schránky věžo
vité, jako do nějakého svatostánku. V případě tom byla schránka
s velebnou 'Svátostí přechovávána ve zvláštních výklencích -—
pastophoria; arrn'a'ria, 'secretaria.
1)-aCorpus vero Domini ideo defertus—in turribus,
Domini in similitudinem turr'is fuit scissum in petra..
sv. VI., str. 1357.
.
9) Kraus, op. .cit. II., str. 822.

uia monumentum
u Cange, op. cit
'

3) »Tibi haeredi meae . . . inbeo turriculum et imaginatum calicem
fabricaric. Migne, patr. lat. sv. 65.'S. Remigii Remensis Testamentum. Str.'97l.
4) »In _turri,quam bene iuncta decent, sacrati ut ,corporis a nimar
garitum ignes aurea dona'ferantc. Migne, patr.. lat. sv. 88. Fortunate iscel
lanea lib. 111.c. XXV. Str. 144.

5) »Turrim quoque auream,-quam ad votum suum' fabricari fecerat,
super altare posuit S. Mariae Remensis ecclesiae et patenaa trest. Migne,
patr. lat. sv. 135. Flodoardi, Historiae Remensis lib. II. c. Vl., str. 107.
“) Viz str. 175.
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Tak vysvětluje věc Kraus 1) proti Binterimovi, jemuž se zdá,
že byla holubice s nejsvětější Svátosti postavena na věž.
i
Náhled Krausův je pravděpodobnější, nebot dlužno uvážíti,
že plocha, na níž holubice spočívala, byla značná. Vyskytují-li se
pak některé obrazy. jež holubici znázorňují na věži, domnívá se
Kraus, že se tak staloz důvodu dekoračního, jako na př. kříž na
našem ciboriu.
Věžka eucharistická byla přechovávána v sakristii, jindy v se
kretariích nebo pastoforiích.
\
Tak píše Řehoř Tourský *): »Jáhen, vzav věžku, v níž bylo
nejsvětějšLTělo Páně schováno, nešl ji ku dveřím, aby ji položil
na oltář.:

_

'

Slovy »nesl ji ku dveřím: naznačuje Řehoř místo přechová
vání — sakristii.

'

_

Nesnadno jest určití; jak dlouho se v_ěžkyudržely. V severní
Evropě po zavedení Sakramentsháuschen a svatostánků nástěn
ných jistě přestaly. V Italii udržely se mnohem déle, asi do
XVII. století, Martene 3) praví totiž, že viděl v klášteře v Toursu
a v chrámu sv. Vavřince na řetízcích pověšené věžky.
Martygny 4*)pak poznamenává, že ve zmíněných chrámech viděl
pod klenbou ciboria připevněnou železnou hůl, na níž byly ře
tízky ty připevněny.

*

Pyxis — krabloe eucharistická.
Výrazem tímto jest rozuměti nádobu válcovitou, bud dře
věnou, kostěnou neb ze slonoviny, onyxu a vzácných kovů, stříbra,
zlata neb pozlaceného stříbra.
:
V křesťanském starověku byla asi pyxis totožná s výrazem
>capsoc. Když pak ve středověku leVa capsa počalo se zvláště
k označení schránky pro nekonsekrované hostie užívati, byla tato
jména jen zřídka zaměňována..
*
Pyxis byla mnohem 'větší, nežli schránka, která snad byla
kladena do holubice.
Původ její jest hledati u _Latiníků, odkud přešla !: Řekům.
Binterim praví, že v Římské církvi užívalo se pyxidy v. IX. století.
' 1) Kraus, op. cit. II. 822.

?) »Accepta quoque turre diaconus, inqua- mysterium Dominici corporis
habebatur. ingressusque templum, ferre coepit aa ostium, ut, eam altari su
perponeretx Scriptores rerum Merovingicarum, Gregor Turon de gloria
martyr. str. 546.

'



3) In'maiori monasterio "Turonensi hactenus in turre argentea in altari
suspensa Eucharistia asservatur. In Rotomagensi etiam S. Laurentii ecclesia
parochiali ante paucos annos vas Eucharistiae ostensorium in turris simi
litudinem erat efformatum.: Edmund Martenne, de antiquis ecclesiae riti
bus, Antuerpiae 1763; Lib. I. c. V. art. .III., 6 etr. 252.
4) Martigny, _op. cit. Colombe eucharistique str. 164. Binterirn, on cit.
II., 2, 178.
_—
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Odvolává se na Lva IV. 1) (847.—855.), jenž dí: »Nad oltářem
nebudiž nic kladeno, než krabice s_ostatky . a schránka“s Tělem
Páně pro nemocné.<
.Z ustanovení toho zřejmo i místo, kde byla pyxis kladena,
totiž na oltář sám. Ale v jiných latinských chrámech, kde pyxis
zaujala místo holubice, byla věšena na klenbu ciboria. _Tak mluví
Hugof) příjmím Flavíacegcis, spisovatel z XlI. století 0 krabici
z onyxu, v níž bylo přechováváno nad oltářem Tělo Páně..
V chrámu v Salisbury 3) spadla pyxis, přechovávající Tělo
Páně, na oltář za přítomnosti biskupovy, cóž bylo pokládáno za
předzvěst pádu králova. Podobný případ vypráví se o kathedrále
v Lincolnu.
Pyxidy byly t'edy kladeny buď na oltář neb visely s ciboria
aneb kladeny byly do věžek.

'

_

jest-li měly nádoby tyto státi, obdržely podstavec, podobně
jako náš kalich. Byly pak opatřeny pokrývkou a chléb života
byl v nich přechováván nejen pro nemocné, by jim byl 'posilóu
na cestu do věčnosti, nýbrž bylo užíváno těchto kalichu, vyvi
nutých z dřívější pyxidy i k podávání sv. přijímání věřícím
v kostele. Známka to již doby novější, nebot za starých dob
bylo užíváno paten, zvaných _patenae ministeriales..
_
Jak dlouho se pyxis udržela, nelze přesně určití. Binterim 4)
píše, že se udržela posvátná tato nádoba až do XIII. století.

Posvátné nádoby k nejsv. oběti mše sv.

Kalich.

_Nebylo by rozumným od zahradníka, kdyby očekával od
stromu, jejž prvý rok zasadil, že musí nasaditi květy a přinésti
mu ovoce hned prvý neb druhý rok. Napřed každý stromek
zapouští kořeny, zaujme. pevné místo ateprve potom kyne naděje
pilnému dělníku na odměnu. .
Tak bychom marně hledali hned na počátku sv."církve po
svátné nádoby, jež by odpovidaly našim názorům, našim citům,
naší úctě vůči nejsvětější Svátosti.
_ Nejstarším zajisté křesťanským kalichem jest onen, nad nímž
milý Pán a Spasitel náš pronesl památná slova: »To jest krev
má Nového Zákonac. ls)
1) »Super altare nihil ponatur, nisi capsae, et reliquiac . . . et pixis cum
corpore Domini ad viaticum iníirmism Migne, patr. lat. sv_ 115 Leonis Papae
Homilia str. 677 VIII.
.
2) »Pixidemmnam de onichino, inqua servaretur corpus dominicum, de
pendens super altare.: Migne, patr. lat. sv. 154 Hugonis abbatis Flaviacensis
Chronicon

lib 11. str. 210.

_

3) »Cecidit etiam super altare pixis, cui corpus Domini insrat, abrupto
vinculo, praesente episcopo. Hoc fuit signum regis ruinaen Chronica ma
gistri Rogeri de Houedene. Ad annum 1141. In rerum britannicarum medii
aevi scriptores L. I. London Longmans 1868.
'
4).Binterim, op. cit. II. 2, 182
5) Matouš 2623.
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Zajisté zasluhuje zmínky, jaký a z čeho byl kalich, v němž
božský Mistr poprvé konsekroval při poslední večeři.
Až podiv budí, že o jiných věcech méně důležitých máme
hojné zprávy, o této drahocenné památce není v žádném starém
spisu skoro ani zmínky.
Dle svědectví ctihodného Bedy 1)a opata Admana Sl)byl. ka
lich Kristův stříbrný, do'sti veliký a dvouuchý.
V Janově ukazují skleněný sacro catino, svatý Graal, jenž
prý jest kalich Kristův.
'
.
Ve Valencii've Španělích přechovávají kalich z achatu, o něm
vypravují, že jest kalichem z večeřadla Páně.
,
Pro všechny tyto domněnky chybí hodnověrné zprávy, opí
rající se o udržitelné archaeologické důvody.
_
Větší význam lze přikládati vypravování sv. Irenaea,3)' jenž
píše o gnostiku Markovi, hlavě Markosiánů, že nad kalichem se
modlil, načež víno v kalichu prý zčervenalo (ůvarpaivsaůaz)
Klam takový má jen tenkrát smysl, byl-li kalich, jehož
Markus užíval, průhledný, tedy skleněný, jelikož jen takto mohl
lid červeň viděti a k víře býti pohnut, že nastalo přepodstatnění
vína v nejsvětější krev.
Skutečně\píše Epiphaniusf) že Markosiáné měli kalichy
z bílého skla (levxíjg óa'Lov).

'

Lze tedy důvodně tvrditi, že v II. století při slavení eucha
ristické oběti bylo užíváno nádob skleněných a to tím více, že
v této době byly skleněné nádoby již všeobecně rozšířeny.
Že pak zvláště římská církev měla skleněné kalichy, potvrzuje
obraz v katakombě sv. Luciny, jež náleží k nejstarším. Představuje
rybu, \ana 'nese vrbový košíček na zádech. V košíčku _je mimo
chleba i sklenice, níž prosvítá červené víno. Beze vší pochyby
má obraz znázorniti tajemství Eucharistie.
_
, Vypravuje-li se tedy o papeži Zefyrinovib) (202-219), že
nařídil, aby jáhnové nosili do chrámu před knězem skleněné pa—
teny, pak můžeme z této zprávy. jejíž skutečnost a jednoduchost
prozrazuje velké stáří, právem souditi, že mimo skleněných paten
bylo užíváno i skleněných nádob pro nejsvětější krev.
1) »Q'ui argenteus calix, duas hinc etinde habens ansulaš, sextarii
Gallici mensuram capit, inquo est et illa spongia Dominici potus ministra.;
Migne, patr. lat. sv. 94. Bedae vener. de locis sanctis c. II. str. 1181.
9) »lnest exedra,-inqua est calix Domini, quem a se benedictum pro
pria manu in coena pridie quam pateretur, ipse conviva a'postolis tradidit
convivantibus: qui argenteus calix sextarii Gallici mensuram habens, duasque
ansulas in se ex utraque parte altrinsecus continens compositas.: Migne,
patr. lat. sv. 88, S. Adamani abb. De locis sanctis lib. I. c. VIII. str. 785.
3) >Pro calice enim vino misto íingens- se gratias agere et in multum
extendens sermoncm invocationis, purpureum et rubicundum apparere facit;
Migne, patr. gr. sv. 7. S. lrenaei ep. contra haereses lib. I. c. XIII. n. 2.
_ 4) Ferunt enim tria apud illos candidissimo ex vitro vasa compararim,
Migne, patr. gr. sv. 41. S. Epiphanii adver'sus haereses lib. I. .tom. lll.
Haeres. 34, 1.

_

5) »Ut patenas vitreas ante sacerdOtes in ecclesiam ministri portatent.:

Anastasius, invita Zephyrini t. I. str. 17.

—
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Při tom dlužno uvážiti, že u dutých nádob 'vždy hojněji
se užívalo a "užívá,skla, než u ploských.

,

_

S názorem tímto je v souladu místo u Tertulliánaf) kde
mluví o ozdobování kalicha obrazem dobrého pastýře uprostřed
stáda, poněvadž prý není slušno, aby krev Páně prosvitala (sklem)
postavami dobytka.

'

'

.

“

Zajisté všeobecným užíváním skleněných nádob dá se vy
světliti výrok Tertullianůvř) dle něhož z rudy zhotovené nádoby,
ze kterých' se pilo a jedlo, byly pokládány za starožitnost. Vy
tlačily je totiž skleněné nádoby.
\
Vážnost a úcta, kterou věřící chovali k nejsvětějšl Svátosti,
nutí k závěru, že také v bohoslužbě měněcenné nádoby byly
nahraženy skleněnými.
Ruomarruotis) a jiní archaeologóvé popisují a vyobrazují
mnoho starých skleněných kalichů.
'
Že také v pozdějších stoletích bylo četně užíváno skleněných
kalichů, dosvědčuje sv. Jeroným 4) slovy: »Nic se nedá srovnati
s bohatstvím toho, jenž Tělo Páně nese ve vrbovém košíčku
a nejsvětější krev v skleněném kalichu.<
.
Nejdéle podrželi 1)_skleněné kalichy mnichové. Avšak i bi
skupové jich používali, když bylo nutno nouzi a bídu v církvi
prodáním drahocennějšíCh nádob zmírniti neb odstraniti, jak se
vypravuje o biskupu Hilariovi 5) vArles. (1-499.)
\
- Rovněž zmiňuje se o skleněném kalichu Cyprian z Toulous “)
(Cyprianus Gallus) v životopisu svého učtele Caesaria, biskupa
v Arles (1- 542).

O_zvláště krásném křištálovém kalichu, jenž byl pižechováván

v chrámumilánském, vypravuje ehoř Tourský ")
Skleněnému kalichu je podoben kalich sv. Jeronýma v basi
lice sv. Anastasie v Římě,__jehož kuppa dle popisu Mabillonova 3)
je fayence-ová a noha z mědi.
“) >Procedent ipsae picturae calicum vestrorum, si vel in illis perlucebit
interpretatio pecudis illius, ntrumne christiano an ethnico peccatori con
limet.< Migne, patr. lat. sv..2. Tertulliani liber de pudicitia c'. .7.
2) »Nam et annulli ferro liunt, quadeam esui et potui vascula ex aere
adhuc servat memoria antiquitatis.: Migne, patr. lat. sv. 1. Tertulliani lib. I.
de cultu feminarum c. V. str. 1424.
'
3) Martygny, op. cit. Calice str. 91.
4) str.

7.

'

Z

5) »Qui usque eo credidit omnia distrahenda quousque ad patenas vel
calices vitreos veniretur.: Bollah'di, Acta Ss. S. Hilarius, sv. II. 5. Maii str. 28.
“) »Nonne in 'vitro Sanguis' Christi et inligno Corpus 'pretio'sissimum
eius pependit pro nobis et sulsit.: Bollandi, Acta Ss., Augustus, tom. VI. str. 69.
") Ibique admirabili pulchritudine calix cristallinus habetur.c_Scriptores
rerum Merovingicaru'm, Gregorii Turonensis, Liber in gloria martyrum 45
3, »Dominica, die festo sancti Hieronymi ad hasilicam sanctae Anasta
siae cum Fabretto eius loci canonico profecti. vidimus calicem, quo sanctus
Hieronymus in tre sacra usus fuisse dicitur. Constat ex terra figuli'na alba
sed fractus; in morem calicis usualis ad potandum. Hieronymus an rem
sacram 'fecerit unquam, non leve dubium est.: Mabillon, Museum italicurn
tom. ]. Iter italicum litterarium, Luteciae Parisiorum apud Montalant 1724.
pag. 95. (an 1685 Sept.) c XXX.

i
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Ačkoliv dle těchto zpráv byly kalichy skleněné v křesťanském
starověku velmi rozšířeny, přece setkáváme sei s kalichy z jiných
látek,_jako mědi a cínu.
/
Též u východních národů měděné nádoby„uvnilř pocínované,
byly zcela obyčejné a Římanům 1) dobře známé. Ba v Německu
byly měděné častější než skleněné.
(Pokrac) .

Palliu m.
Napsal gymnas. katecheta dr. los. Čihák.

České metropole dostaly nové arcipastýře. Charakteristickým odznakem
úřadu arcibiskupského jest pallium, k němuž 'se pojí více, zajímavých

otázek;
těchto
liturgicko historické
chce informovati
článek. oDnešní
palpo
umstránce
jest důsledkem
dějinného vývoje
a rozeznávámůj
se
pallium římské církve od pallia užívaného ve východních církvích; proto
pojednání I. 0 nynějším římském palliu. II. 0 dějinném vývoji římského
pallia. III. 0 řeckém "palliu, nazývaném Omophorion.
!

'

.

I. Nynější římské pallium.

Podoba

a látka pallia jest každému známa. Je to páska z bílé ovčí

'vlny tkaná, asi 3 prsty široká, se dvěma svislými výběžky, vpředu a vzadu.
Páska, jež se klade kolem krku na ramena, má černým hedvábím všité
4 křížky, vpředu na hrudi, vzadu a na obou ramenou, každý výběžek má
též jeden křížek a dolní část jeho jest zatížena malou olověnou destičkou,
rovněž "černým hedvábím pošitou. Křížekvpředu, vzadu a na levém rameni
má černou hedvábnou smyčku, do níž se kladou tři nádherné zlaté jehlice,
jejichž hlavičky jsou drahokamy zdobeny. Těmito jehlicemi se dříve připev
ňovalo pallium na ornát. dnes jsou spíše ozdobou. Pallium se klade po
ornátu, dává je metropohtovi jáhen za pomoci podjáhna. ]áhen — podle
Ceremonialu (C. 2.- c 8. u. 20.) — musí dáti pozor, aby jehlicemi nepro
píchl křížku neb pallia _nebkasule, _a aby zdobená jehlicová hlavička byla
vpravo.

_

Vlna, z níž pallia jsou tkán'a, pochází ze dvou bílých beránků, kteří
se světí ve svátek sv. Anežky římské dne 21. ledna u přítomnosti dvou
lateránských kanovníků ve chrámu této světice (s. Aguese fuori le muta) na
oltáři po slavných službách božích. Potom odevzdají se tito beránci k oše
třování sestrám benediktinkám při basilice sv. Cecilie; _vesvatém týdnu se
zabíjejí — na památku velikonočního beránka ve Starém zákoně — a z jejich
vlny tkají sestry při klášteře Torre dei Specchi nová pallia. O vigilii svátku
sv. Petra a Pavla — podle potřeby, ne každoročně — kladou se allia tato
na hrob sv. Petra a po nešporách téhož dne je papež světí. osvěcená
pallia — podle nařízení Benedikta .XIV. ze dne 12. .srpna 1748 _—ihned se
uloží do zvláštní stříbrné a pozlacené skřínky a v ní zůstanou uložena nad
hrobem sv. Petra, dokud jich není použito pro nově'jmenované metrópolity.

Udí lení pallia 'jest dvojí: de juré uděluje se arcibisk'upům vůbec,

výjimečně jako vysoké vyznamenání též biskupům. jen řídké jsou případy
udělení pallia pouhým biskupům. Na př. Pius IX. udělil je r. 1875 knížeti
biskupu vratislavskému Fórszerovi, Lev XIII. r. 1892 řezeňskému biskupovi
'Senestreyovi, Benedikt XV. nedávno (1915) Korumovi, biskupu trevírskému
k jeho 5oletému kněžskému jubileu.
, 1) »Stannum illitum aeneis vasis, saporem gratiorem facit et compescit
aeruginis virus.< C. Plinii Secundi Historia naturalis L'iber 34, c. 48 str. 241.
Augustae Taurinorum, Typis Josephi Pomba 1833:
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_Toto vysoké vyznamenání však-neuděluje biskupovi žádných práv, smí
ho užívati jen ve své diecési, a tu v' přítomnosti kardinála, nuncia neb
svého metropolity jen s jejich svolením.
Podle církevního práva pallium náleží arcibiskupům; nově jmenovaný
arcibiskup jest povinen v době tří měsíců ode dne své konsekrace nebo
konfirmace (byl-li :již biskupem) pallium žádati v Římě a to buď osobně
nebo per procuratorem. a sice instanter, instantius, instantissime, jak zni
' žádací formule. Teprve přijetím pallia nabývá arcibiskup práva vykonávati
arcibiskupské výkony; i když byl již biskupem a inthronisován, nesmí konati
ani biskupských úkonů jako světiti křnžmo,kostely a pod., nedostal-li ještě
pallia. Žádá-li a přijímá arcibiskup pallium osobně v Římě, odevzdává mu
je první kardinál-jáhen; děje—lise odevzdání pallia mimo ím, jest k .tomu
určen některý biskup; úkon odevzdání jest po mši svaté po složení přísahy
věrnosti zcela prostý, jak uvádí jej „římskýpontifikál.
Při udělení pallia jest nutno zaplatiti jistý poplatek sv. Stolicí, který.
obnáší dvacátý díl ročního přijmu arcibiskupova.
.

Římské pallium jest odznakem. plnosti kněžské moci_čili

pontiíicatiooíficii a spolu znamením shody a příchylnosti

stupcům

sv. Petra.

k ná

Tento dvojí význam pallia značí jednak vlna, z,níž

jest utkáno, a která připomfná úřad dobrého pastýře, jednak svěcení a pře
chovávání na hrobě sv. Petra, odkud se vydává žadatelům; tento význam
vystihuje i formule při odevzdávání. '

Pallium

je tedy symbolem zvláštního osobního důvěrného poměru

k sv. Stolicí a proto věcí osobní, zároveň však. má -icharakter

místní,
církevní
tohoto
charakterujsouc
pallia vázáno
vysvětlujínase jistou
ustanovení
kanonic provincii.
eho práva i Z'zvvklosti

římské kurie. Poněvadž pallium jest vázáno na osobu, nemůže býti jinému
předáno ani půjčeno, zůstává metropolitovi až do hrobu; zemřel-li ve své
provincii, dává še mu do rakve kolem-krku, jak' je živ nosíval, jestliže
zemřel a jest pohřben mimo svou církevní provincii, dá se mu pod hlavu.
Je tedy pallium, osobním majetkem metropolity, když by.se vzdal stolce
arcibiskupského, pallium mu zůstává, t. j. není vráceno nebo zničeno, avšak
'nesmí ho resignovavší arcibiskup užívati; jestliže bylo spotřebováno, nena
hražuje se jiným, totéž pallium jde s osobou, již bylo uděleno, do hrobu.
Z místního charakteru pallia pak se odvozuje ustanovení: Byl li arcibiskup
jedné provincie přesazen na arcibiskupství jiné, musí žádati o nové pallium
pro toto arcibiskupství a nesmí užívati starého; kdyby později byl opět“
povolán na bývalý svůj arcibiskupský stolec, musil by žádati znovu o nové
pallium. Totéž platí o arcibiskupu, který by resignoval na svůj stolec arci
biskupský a později by. se ho opět ujal. jestliže by současně byl někdo
arcibiskupem dvojího místa, jež obé vyžadují pallia, musil by míti pro
každé místo zvláštní pallium. jestliže arcibiskup zamění své místo za biskup
ství, nemůže užívati pallia. Jestliže někdo obdržel pallium vícekrát, po smrti
klade se mu poslední kolem krku a ostatní pod hlavu do'rakve.
'

Používání

pallia

je stanoveno jednak všeobecným liturgickým

právem, jednak papežským privilegiem. Pallium jest šat stricte liturgický, proto.
možno ho užíti jen při jistých liturgických úkonech. Ani papež —jenž má
neomezené právo kdekoli je nositi — nebere" pallia mimo lituugické úkony.
Arcibiskup může je nositi jen ve své provincii, při pontifikální mši svaté
uvnitř kostela v určité dny, tudíž ne při procesích aneb při nešporách.
Dny, ve kterých jest dovoleno vzíti pallium, jsou uvedeny v íímškém pon
tifikálu a v našem direktáři označeny poznámkou »Fest Pallii.:
Mírno tyto svátky užívá se pallia „přiudělování svěcení na biskupství,
svěcení na kněze, při žehnání opatů a jeptišek, v den, výroční vlastní kon
sekrace a při slavení synod, a v případech, které zvláštní výsadou snad byly
stanoveny.

'

'



II. Dějinný vývoj římského paIIIa..

První otázkou jest tu, kdy- se počalo užívati pallia? Odpověď musejí
podati buď zachovaná pallia ze'staré doby b.d' historické listiny a památky.
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Zachovala se pallia ze staré doby? Případyísou velmi řídké. V. St. Trotine
v Orleánu nalézají se dva kusy pallií, které již nedají se dobře určití, jsou
z vlny a s monogramem Kristovým, místo křížků.
Farní chrám v Siegburku má dvě pallia z XI. století, která jsou rovntž'
časem silně poškozená. V poslední době byly nalezeny zbytky pallia ve
hrobě arcibiskupa Otty se Ziegenhainu (1- 1430), které se nyní přechovávají
v domském museu trevírském. Všechny tyto zbytkyjsou. z doby již pozdější
aásvou
z věty. sešlostí _nedostatečné, aby se z nich daly tvořiti důležité historické
.
Musíme se tedy obrátiti k pramenům listinným aumční. Decreta pseudo
isidoriana kladou palliumlj do doby císaře Konstantina !,Vel., který prý
je propůjčil papeži Silvestrovl. Testo pramen není autentický a tudíž ijeho
zpráva nemůže býti historicky jistá. Vlastní zmínka o udělení pallia nalézá
se poprvé v liber pontificalisvtz let 530), podle níž papež Marek (1' 336)
udělil pallium biskupovi Ostijskému, který má právo konsekrovati nového
' papeže, ježto i tento pramen jest pozdější, a nespolehlivý pro dobu starší,
nestačí jeho zpráva k historické jistotě. Ovšem pravděpodobnost těchto
zpráv možno přijmouti, uvážíme-li užití pallia v době následující. Od po
čátku šestého století 'máme jisté doklady, že papežové udělují pallium me
tropolit m a svým vikářům v uznáni jich zásluh 'a pro povznesení jejich“
postavení i'vlivu v církevních i_světských kruzích. Tak propůjčil papež
Symmachus r. 513 pallium sv. Caesarovi Arelatskému s důsto'ností apoštol
.ského vikáře pro Gallií a papež Vigilius rovněž tak=učinil je o nástupcům
Auxaniovi a Aurelianovi r. 545 a- 546. V VI. století tedy udělovalo se pal
lium v poměrně _četných případech, což ukazuje, že musilo býti známo
i dříve, tedy ve století pátém a jest možno, že vzalo svůj počátek ve století
čtvrtém. Řehoř Veliký propůjčil pallium mnohým arcibiskupům a stanovil
i pravidla pro užívání pallia na synodě r. 595. Od dob Řehořových stalo se
zvykem propůjčovati pallium všem arcibiskupům.
- jako listiny tak 'i obrazy dokazují užití pallia od VI. století. Nejstarší
jisté stopy pallia" v umění nalézáme na mosaikách ve sv. Vitale v Raveně,
které jsou ze 6. století, .pak na obrazech ze 7. stol. v s. Agnese fuori le
mura v ímé, a později již na četných jiných malbách.

Z historických dokladů tudíž jest .jisto, "že pallium má svůj počátek
aspoň v 5. století, že od sedmého stoleti jest pravidelně propůjčováno mi
tropolitům.
'
.
'
K této otázce se'víže nová: odkud vzalo původ římské pallium? Bylo
vždy šatem liturgickým? Především—ptámese po původu pallia u římských
papežů
a dlužno vyznati,
že tatoodotázka
není dosud
jednotně
rozřešena.
Ně ;
teří odvozovali
původpallia
veleknězova
odznaku
ve Starém
Zákoně;
toto mínění iest nyní opuštěno, ježto není pro ně ani historických důkazů
ani tvar pallia tomu nenasvědčuje. jiní, jako do Marca, Thomassin a nověji
Duchesne, soudí, že pallium papeži udělil císař Konstantin jako čestný od
znak; tomu prý nasvědčuje, i_ jeho tehdejší tvar, byloť prý napodobením
vzácného provazce zvaného lorum, který nosili o slavnostech konsulové po
zdější doby jako vyznamenání císařské. Proto prý bylo propů,čování pallia
vázáno též na souhlascísaře neb knížat světských. Tento náhled odmítá
Braun, poněvadž se opírá-o nepravé doklady (Pseudoisidorian) nebo 0 ne
správný výklad jistých fakt. jestliže kdy papež oznamoval. knížeti světskému
udělení pallia, byl to úkon zdvořilosti. nikoliv prosba o dovolení.
,
Wilpert a Garucci „vykládajípůvod pallia vývojem z římského vrchního
roucha, které se přehazovalo přes ramena, odtud prý i řecký název omo

_1) Pallium zde jakož i některých jiných listinách se nazývá »lorumc
Pallium v latině značí 'název vůbec pro vrchní šat, někdy i látku vůbec neb
i přikrývku (oltářní) Etymologicky odvozuje se pallium od palla, což zna
čilo vrchní šat římských paní; Varro odvozuje slovo alla od palam, po—.
něvadž se nosí zjevně, navrh (jako inclusium od intus. Servius odvozujc

slovo palla od náusw=vibťace=pohybovati

se. poněvadž při chůzi tento

šat volně se pohybuje. Podle etymol, slovníku Vaníčkova palla jest příbuzná

s pannus=azňvóg=látka tkaná. '

'
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forion. Tento ša prý se stal od 4. století v církvi šatem obzvláštní cti a
důstojnosti (un a to disommo onore e dignita). Grisar a Braun odmítají
i tento názor a mají za to. že pallium jest původu čisté a jedině církevního,
že jest to odznak patriarchální moci vrchnopastýřské. Musíme doznati s Willem
sem: vlastní původ církevního pallia jest nejistý.
Pokud historie 'pallia jest známa, jest jisto, že jak na východě tak na
západě bylo vždy rouchem liturgickým. již na př. Řehoř Veliký ustanovuje,
že se smí nositi jen při některých úkonech liturgických, zejména při mši sv.,
a nikoliv při procesí. Od 11. století jsou j'ž svátky stanoveny, o kterých je
usus pallií, a podstatně jsou to tytéž svátky jako dosud.
Tedy již od 5. století“jest známo římské pallium jako šat liturgický
a jako odznak moci vrchnopastýřské a jednoty se šv. Stolicí, od Řehoře
Vel. se pravidelně uděluje arcibiskupům. Otázkou umění a archeologie jest
nyní látka a tvar pallia v minulých dobách. Také zde není vše dosti vysvě
tleno, nebylo jednotné normy vždy a všude. Zpravidla bylo i v nejstarší
době tkáno pallium z bílé vany a mělo křížky nebo --isymbol dobrého pa
stýře. Než velikost a podoba pallia, počet a barva křížků jest měnivá. Délka
„pa lía bývala 2—3 m, šířka též“poněkud většínež nyni, zprvu bývaly křížky
. pouze dva, později více, od 11. století zpravidla šest. Křížky bývaly někdy
černé a červené neb i»všechny červené, od 12 století jen černé. V nejstarší
době kladlo se _nap avé rameno a konce se přehodst přes levé rameno;
později se zkracuje 'a tvoří jakousi podobu y takže jedním koncem splývá.
Vývoj tvaru pallia můžeme stopovati na různých malbách i sochách.
Musíme se ještě vrátiti k historii propůjčování pallia v minulosti. Nej
prve propůjčoval je papež jen některým biskupům a arcibiskupům; mělo
tedy ráz vyznamenání spíše než jurisdikce, a ničeho se při tom neplatilo.
Od doby Řehoře Velikého propůjčuje se pallium arcibis'kupům vůbec, ač
není ještě zákonitou povinností těchto pallia v Římě žádati. Znenábla ujal
se i zvyk z vděčnosti dávati papeži dar za pallium, obyčejně v penězích.
Řehoř Vel. sice odstranil tento zvyk, ale později opět se ujala stal se pra
v'dlem, jak dosvědčuje dopis papeže Zachariáše sv. Beniíaciovi. Od 8. stol.
objevují se předpisy, že každý arcibiskup má žá:lati v Římě o pallium. Tak
činí synoda v Soissons—r. 742, v 9. století synoda v Ravenně r. 877, list
__j—ana
VIII. arcibiskupu

Orleánskému

a responsa

ad Bulgaros Mikuláše I.

Tedy od '9. století jest zákon, aby každý metropolita si vyžádal v Římě pal
lium,. přičemž skládal »professionem fídeic a' zaplatil »Palliumgeldc. Od
11. století -místo vyznání víry koná se »přísaha věrnosti: papežské Stolicí a
platí se dvacátý díl ročního příjmu. Tyto poplatky byly při některých arci;
biskupst ích značné; na př. arcibiskup mohučský platil za pallium 20.000 zl..
jiný arci iskup i“37.000 zl., což reformace prohlásila jako :gravamina gentisc.
Od 11. století nedoznala disciplína církevní o palliu valných změn. Do
datkem ještě připomínám, že nemá s liturgickým římským palliem nic spo
lečnéhotak zv. gallukánské pallium a rationale německých biskupů. Synoda
Maganská r. 581 nařídila, aby všichni biskupové při pontííiká ní .mši sv. no
sili »palliumc, avšak zde slovo to znamenalo asi vrchní roucho, sr'iad štolu.
Němečtí biskupové od-11. do—17.století nosili delší šat s otvOrem pro hlavu
a přikrývajíci ramena i prsa, který se nazýval 'ratiqnale.
Tolik asi jest nám známo o římském palliu ; krátce se zmíním ještě
o palliu v církvi východní.

Ill. Omoforlon církve východní.
V církvi východní řeckého, _armenského, a syrského obřadu užívá se
pallia zvaného omoforion. Toto nedoznalo tolik změn jako řím'ské. Bylo a
jest dosud dvakrát tak široké jako římské pallium a 31/2 m dlouhé. Klade
se na levé rameno a ovinuje kolem prsou. Obyčejně bývá bílé, ale může
.býti i jiné; bývá 2 hedvábí a mnohdy bohatě zlatem, stříbrem i drahokamy
zdobeno. Křížků mívá nejméně pět, někdy ivíce, bývá též zdobeno obrazem
beránka Božího.
_
I na východě bylo a jest omoí'orion roucho liturgické, odznak pastýř
ského úřadu biskupského; ptoto také na.výcbodě' přijímá; každý biskup
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omoíoriOn od svého metro olity hned _přisvěcení Řecké pallium jest známo
již ve 4. století, jak svědč Isidor Pelusijský (1-440).
'
Nestoriáni a koptové nemají pallia. I")

'
Abecední-seznampčedmětů "“alátky ku
kazaní._

Ku potřebě kazatelů sestavil —ský..

Jména spisovatelů a spisů, jichž bylo použito:
1. Gaisstera: »Perly posvátného řečnictvic, 9 svazků.
2. Riedl Dr. ].; >Lidová a praktická kázání:-; 2 díly.
Zavoral Method: »Sebraně promluvy duchovní-_-3 díly.
Zavoral Method: »Duchovn'ířeči na všecky neděle a svátky:, IV. díl.
Janovský Frant.: »Slovo boží na něděle a svátky-, 4 díly.
Kaška Ant.: >Pravdou ke_ ctnosti..
,
_
Kubíček Václav: I. »Nedělní kázáníc. II. »Svátečni kázání:..
Horský Rudolf Dr.: »Vla'stenecké homiliec, 2 svazky."
Žák Emanuel: »Řeči nedělní a svátečníc 2 díly.
H . Žák
František: »O Bohu ajeho vlastnostechc.
11. Busl: »Ká'zání pro dobu postnic.
12. Micka Frant.: »Sv. růženecc.
Poznámka: Římská číslice znamená dil, arabská stránku.
0999999?

A

Advent: »Co jest advent a kterak jej světitic. Perly "I. 1.

Na 1. neděli adventní:

:Cas adv. dobou naděje a touhy:, Žák

Emanuel II. 12.

Na 1. neděli adventní:
Almužna:Na slavnost

nejsv. Trojice:

„jsme povinni dávati

almužnu, 1. protože to jest a) slušno a spravedlivo, &) Bůh nám to, výslovně
poroučl. 2. Výmluvy: a) nemám sám nazbyt, &) ať, dávají almužnu bohatší,
:) člověk neví zdali to nedá nehodněmůs Perly VI. 296.
'

a

Na 8. neděli

po sv. Duchu:

„>L Komu máme dávati almužnu?

2. Proč ji máme udělovati? a) abychom dosáhli milosrdenství, &)abychom
dosáhli života věčného.: Riedl I. 329.
'
'

Na 8. neděli-po

sv. Duchu: »Almužna1. ve Starém a v Novém

zákoně. 2. Almužnu uměti dát žádá jemněho ducha.: Žák Em. I. 361.

Na 2. neděli

po 'Devítniku:

l. ._>Dávati
almužnujest velký zákon

křest. náboženství-. 2..S jakým úmyslem mánie udělovati almužnuřc Žák
Emanuel. II. 178.
'
Method

Na 8. neděli
IV. 68.

po sv. Duchu:
'

>O smírně moci almužny; Zavoral
'

.

_

Alols sv.: »Život sv. Aloise vzorem mládežec. Žák Em. I. 312. »Svatý
Alois v životě i ve smrti podoben sv. andělům.: janovský IV. 180. »Svatý
Alois byl andělem poslušnosti.: Horský II. 65.
\

Andělé:Svátek

sv. andělů

strážných;

.ojsOucnostandělů

1. tuší rozum lidský, 2. učí zjevení boží—a 3. církev sv.: Perly VIII. 28..

Svátek s_v.andělů strážných:

2. co pro spásu. naši působí Po Perly VllI. 52.

1. .Proč nás anděléochraňují,
»

"; Užiljsem k této práci literatury: Braun: Die liturgische Gewandung. —
Grisar: Das rómische Pallium und die altesten liturgischen Scharpen. a téhož:
Festschrift zum 1.100 jahrigen ]ubiláum des deutschen Campo Santo. —
Kirchliches Handlexikon & Wetter—Welte Kirchenlexikon. — Wernz: ]us
decretalium. — Willems: Das liturglsche 'Pallium)(v'Pastor bonus roku 1916).
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Svátek

s'v. andělů strážn ých: »1. O lásceboží,ježv andělské

stráži člověka se jeví, 2. jak veliký dík za ní dlužíme Bohu a andělům stráž
ným.: Perly VIII. 57.

N eděle

,

_

14. po sv. D uch u: »Andělě strážní jsou 1. našimi prů

vodci a rádci, 2. našimi“orodovníky n-Boha.: Zavoral I. 284.

_Svátek

sv. andělů

strážných:

»Katollkmá býti podoben

andělu: 1. poslušnosti, 2. zbožnosti, 3. láskou, 4. čistotou.: Kaška 243.

S v át ek sv. an d ěl ů s t r á ž ný c h: »Andělstrážný chrání, opatruje

a střeží, zvlášť v hodinu smrti.: Kubíček II. 209.

Anna sv.: Na sváte

k sv. Ann

: »Sv. Anna vzorem, kterak rodiče

mají vychovávati svě dítky ]. poučováním a příkladem, 2. bdělosti nad nimi.:
Riedl II. 481.

"f

'

.

Antonin Pad. sv. N a 4. n e d ě li p o sv. D u c h u: >Ziv_otopissvatého
Antonína Pad.: Kubíček I. 241.

Apoštolát.Slavnost

nejsv. Trojice

derní společnost.: Zavoral I._165. \

Apoštolové.Na 4. neděli

voral I. 597.

'

postní:

_

boží: »Apoštoláta mo
'

»Věrobodnostapoštolů.: Za

Apoštolskévyznánívlry. Na slavnost

nejsv.

apošt. vyznání víry vzniklo, 2. co obsahuje,.a
Perly

VI; 282.

'

Trojice.

„1. jak

3. jak ho užívati sluší.:

"

_

'

Athelsmus: »Atheismus mOžný a nemožný. Nevěra zaviněna a nezavi
něná.: Žák Frant. 102. »Význam atheismu.: Nerozum a zodpovědnost nevěry.
Nevěra jest tmou ducha a tudíž h_robem pravé osvěty. Žák Frant. 110.
»Atheismus jest hříšný.: Žák Frant. 119. '
'

Bázeii.Na 6. neděli poVel ikonoci:
jest zpozdilá a nečestná.: Perly VI. 165.

-

Bdělost.Na 5. neděli

po Zjevení

»Nepravábázeňpředlidmi

Páně: »O bdělosti:l. kdo

má bditi; '2. kterak máme bditi; 3. nad čím máme bditi; 4. proti komu máme
_ býti bdělými.:

Riedl 1. 107.

.

Bohoslužba.Na 5. neděli

'

v post č: 1 Domácí pobožnostimáme

pěstovati. Bohu slouží všichni duchové a celá příroda, služ mu i ty! 2. Do
mácí pobožnost záleží: v ranní a večerní modlitbě, v“modlitbě před jídlem
a po jídle, v dobrém úmyslu, příkladu, dobrě četbě, zbožných rozmlu'vách.:
Riedl

]. 174.

-

_

_

'

.

Biřmování. P on d ě lí s v at 0 d u šn í: -'>„Svátost biřmování 1. roz
množuje. posv. milost boží ;.posiluje, aby křesťan víru svou v znával a podle
ní živ byl; vtiskuje v duši nezrušitelně znamení. 2. Výklad obřad .: Perly VI. 245.

'

K sv. biřmování:

>Které povinnosti sv. biřmováním na se bě

řeme a který slib mlčky Skládáme.: Žák Em. I. 645. pPodstata, hmotnost,
forma a důležitost "sv.biřmování.: Zavoral II. 62 »Rozdavatel, příprava a
hlavní obřady sv. biřmování.: Zavoral II., 68. »Učinky sv._biřmování ; dary
Ducha sv.: Zavoral II. 74.
"

“

*Na6.neděli

po velikonoci:

»Osv. biřmování.:Kubíček1.214.

,
Boj. Na sv. ]il jí dne 1. září: »Sv. Jiljí příkladem v boji 1. proti
světu, 2. proti tělu a 3. proti ďáblu.: Riedl II. 537.
.

Bolest. Na ned ě-li 15. po sv. Duchu:

»jedině víra dovede vy

světlili tajemství bolesti. 1. Víra vysvětluje původ bolesti. 2.-Bolest není
pouze trestem, nýbrž.bývá důkazem dobroty a. moudrosti boží. 3. Bolest
smiřuje s Bohem. 4. Bolesti rosteme. 5. Bolest nás odstrkuje od země a při
bližuje k nebi. 6. Bolesti nabýváme zásluh před Bohem.: Zavoral IV. 136.

Boží Tělo. Na slavno

st Božího

Těla: ,v-Výzpamslavnosti Bo

žího Těla.: Perly VI. 324. »jak konati slavnost Božího Těla?c Perly VI 332.
»O původu a významu slavnosti Božího Těla: Žák Em. I. 393._ »Význam
Božího Těla.: Horský II.. 21.
,

. Slavnost

Trojice

Boží.“ :'ITrojíúčel BožíhoTěla: 1. abychom

veřejně vyznali svou-víru, 2. abychom poděkovali Kristu Pánu, 3. abychom
ho veřejně odprosili.: .Kublček II. 159. »Úěastněme se průvodu. Božího Těla
zkroušeně, uctivě a ochotně.: Kubíček II.-167.
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Bratršké napomenutí.Na .12. neděli

po sv. Duc hu. 1. Co jest_

bratrské napomenutí a 2. že nás k němu zavazuje láska k Bohu.: Perly VIII. 141.

Na 13. neděli

po sv. Duchu:

aK bratrskému napomenutízava

Na 17. neděli

po sv. Duchu:

»Bratrskénapomenutímáme pří

zuje-nas láska k bližnímu.: Perly VIII. 189.

'

jmouti 1. bez'hnévu, 2. s vděkem, 3. s úmyslem, že výtky sobě povšimneme

a cbybš anapravíme.:
'
12. "neděliPerly
po Vílí.
sv. 362.
Duchu: »Bloudicíhoblížn'íhotřeba
jest
1. laskavě napomenouti, 2.' ze zlé příležitosti odstraniti, 3. k pokání pří—
vésti.: Kaška 222.

_Bůh.Na neděli

po Narození

povinném díkučinění.< Perly I. 318.

Nanedéli

po obřezání

Páně: >Oshovívavostiboží a

Páně: »NašedůvěravBoha musíbýti _

pevná, nebot l. máme nad sebou Boha dobrotivého, 2. máme u něho zaa
stupce milostivého, a 3'. u tohoto zástupce mame lásky plné přímluvníky. ,
Perly H. 62.

,

,

Na slavnost

sv. Tří králův:

nebeské bíaženostin Perly II. 105.

Na n eděli

Devitník:

a dobrotivý.: Perly III. 150.

.

»Patřitina Bohajest podstatou,

»Bůh -—hospodář přičinlivý,spravedlivý
'

Na 3. neděli po Velikonoci:

»Bůhjest nejvýšmilosrdný:og

Na 11. ned ěli p o sv..Duchu:

»Vzpomínkana všudypřítomnost

pouští dokonale, ochotně, všem hříšníkům, ale pod výminkou, že se k němu
obrátímex Perly V. 325.
boží l. chrání před hříchem, 2. v bízi k dobrému.; Perly VIII. 80.

Na 23. neděli

Perly IX. 291.

po .sv.

N a 4..nedě li v postě:

uchu:

>O poctě boží vnitřní'a vnější.:
.

»Bůh jest nejen láska, ale i spravedlnost.<

Riedl I. 167.

"

(Pokrač.)

Uřední rozhodnutí.
Sděluje dr. člhák.
1. Knězl přiznán laleký stav..

_

S.“Ofíicium dekrétem ze dne 12. července 1916 zbavilo A. C., kněze
diecése Nicastro (v Kalabrii), hodnosti kněžské rfirma lege castitatiSc. Tento
kněz byl pro přestupky zbaven nejprve fary a suspensus a divinis; avšak
nedbaí tohoto trestu a pro vzdornou neposlušnost byl nyní zbaven kněž
ských práv a důstojnbstí, avšak jest vázán zákonem celibátu.
_
(Acta Ap. Sedis 1916, 316.)
V minulosti byly případy, v nichž na prosbu žadatelů byla dána di—
spens od stavu kněžského íirma lege castitatis. Tak se stalo Talleyrandovi,
druhdy biskupu. =jako trestu nebylo užito dosui takovéhoto přeložení do
laického stavu, nýbrž byla to vždy degradatio, kterou kněz byl zbaven všech
práv kněžských, ale měl nadále povinnost breviáře a coelibátu. V dekrétu
revl
e. nenazývá
„š.
ogiřcia
se trest degradatio a nečiní' se zmínka o modlitbě
2. Nauka (sv. Tomáše Ak_v.doporučena nově Franell.

Prefekt S. Congr. de Seminariis et de Studíorum' Universitatibus Card.
Bisleti zaslal 30.\září 1916 list—(francouzský) Alfredovi Bandrillartovi, řediteli

katolického. Institutu v Paříži de doctrina s. Thomae Aqu. impensius'exco
l'enda. V listu připomíná, že >papežové různých národností, .s rozmanitými
snahami_a povahami, všichni od Jana XXII. až-k Benediktu XV. měli jediný
hlas doporoučeti sv. TomášeAkv.: — Připomínaj'í se zvlast konstituce
Lva XIII., Pia X. a Benedikta XV. breve k P. Hugonovi O. P. (uveřejněné
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v Act. Ap. Sedis -7./VI. 1916), v němž čteme (»Sanctum et salutare est, ac
.paene necessarium in scholis catholicis, ubi ad philosophiae ac theologiae
scientiam instituitur sacra juventus summum haberi magistrum Thomam
Aquinatemc.
'
(Acta Ap. Sedis 1916 čís. II.)
3. Nové/čestné vyznamenání papežské stráže.
.
Sv. Otec Benedikt XV. dekretem »Cum centesimusc ze dne 22. října
r. 1916 zřizuje pamětní odznak pro vatikánskou stráž (Gendarmi Pontificii),
která před 100 lety za Pia VII. byla zřízena. Odznak bude míti nápis »Co—
horti Militum Pontificumc a »Fidei et Virtuti: s letopočty 1816 a _1916,
s odznaky papežskými, a budou jej nositi tito gendarmi na stužce na'levé
straně prsou.
(Popis podrobný viz v Acta Ap. Sedis 1916 č. il.)
4. Manželství knížete Mlohala Radzlvilla neplatným prohlášeno po
l8 letech.
Kníže Michael Radzívill, ruský „příslušník a člen ruského vyslanectví
v Londýně, vyznání římsko-katolického, pojal za cnoť r. 1898 Marii Benar—
daky, vyznání řecko-orthodoxniho v Petrohradě. Manželství bylo požehnáno
dítkem. R. 1909 začali manželé proces na uznání neplatnosti tohoto man
'želství ex defectu formae Tridentinae. Po dlouhém šetření s. romana Rota
dne 18. dubna 1916 jakožto odvolací Soud vynesla konečný rozsudek :con—
stare de nullitate matrimonii inter Michaelem Radziwxll et Mariam Benar
daky ex defectu formae Tridentinae . . . prolem ex matrimonio susceptam
esse legitimam athenta bona lide coniugumc
(Podrobné v ActaAp. Sedis 1916 čís. II.)
5. Sbírka rozhodnutí o. k. nejvyššího'soudního. dvoru' o neplatnosti
manželství v Rakousku.
Dr. Richard Junker a dr. Gustav Fuchs vydali ve Vídni u Manze
r.-1916 knihu:. »Rechtsprechung des k. k. Obersten Gerichtshofes in Eheun—
gůltigkeitssachenc. (489 str., cena váz. 14 K.) Kniha obsahuje celkem 158 roz
hodnutí nejvyššího soudu o věcech platnosti či neplatnosti manželského
sňatku-v pořadí časovém; nejstarší rozhodnutí do sbírky pojaté jest ze dne
61VI. 1916. Kniha má velikou praktickou důležitost pro manželské právo;
'jsouť v ní rozhodnutí důležitých otázek manželského práva materielního,
procesního i mezinárodního. Dvou praktických případů si všimněme zvláště:
a) Tak zv. uherské sňatky a b) sňatky odpadlých osob duchovních. V otázce——
uherských sňatků starší rozhodnutí vesmes zněla, že rozloučením manželství
katolíků. v Rakousku uzavřeného úřady uherskými _apřes'oupením k cirkvi
evangelické a změnou státního občanství nestává se nové manželství v Uhrách
uzavřené ' platným. (Cís. sbírky 16., 18., 20., 42 , 44., 45.) Rozhodnutím ze
dne 18. června 1907 č. 7373-7 nastal úplný obrat;_ od té doby nejv..sond
stále rozhoduje v ten smysl, že o platnosti druhého, v Uhrách uzavřeného
manželství rozhodují výlučné zákony místa, kdě bylo toto manželství uza
vřeno. (Čis. sb. 56., 61.. 69., 97., 156.) — Pokud se týče duchovních osob
stojí nejv. soud stále na stanovisku, že přestoupení jich ]: vyznání staro
katolickému nebo protestantskému nečiní je schopnými k uzavření platného
manželství. (Č. 6, 28., 52.. 98_.)— V rozhodnutí č. 151. se dovídáme, že jest
neplatným manželství uzavřené v nynější dobé per procurationem v tom

pšipadě,
)]
mrtev. když v okamžiku uzavřeného sňatku zastoupený snoubenec byl

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce“ za součinnosti dra. Člháka:

A) Ííomíletz'cšd literatura.

Šestero pobožnosti

.

sv. křížové cesty. Upravil_P.Klemens

Minařík, 0. F. 'M., kněz řádu františkánského. V Praze 1916, nákl. 'B. Stýblo,
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v 8', Str. 96, cena- 48 hal. — Uhledná knížečka, podávající ctitelům Ukřižo
vaného na 96 stranách malé osmerky 6 pobožností křížové cesty“: I. Krátká

pobožnost křížové cesty podle starého rukopisu OORFrantiškánů v Praze

(str. 4—14); 11. Křížová cesta OO. Františkánů v Tyrolích (15—24); III. Kří
žová cesta ke cti svátostného Spasitele (25-_-35)';IV. Křížová cesta za duše
v očistci (36—47); V. Křížová cesta podle sv. Leonarda z řádu "sv. Fran
tiška (48—67); VI. Křížová cesta missijní (68'—88).První dvě doporučují se
svou stručnosti, 3. 4. a 6 zamlouvají se praktickým, něžně zpracovaným ob
sahem, všechn vynikají náboženskou přesností, jasností a správností mluvy.
V předmluvě _str. 1—3) nastiňuje pořadatel jasně a stručně dějiny křížové
cesty a odpuStků; na straně 89—96 jsou pak uvedeny písně, které se ob
vykle zpívajípři křížové cestě v Cechách a na Moravě. Téměř překvapuje
nepatrná cena 48 hal tťto knížeěky a tudíž vřele ji doporučujeme nejen du
chomím správcům, nýbrž i členům III. řádu k soukromé pobožnosti.

Kdyby Bůh byl. této války by nebylo. Napsaldr. Ferdinand
Černovský, O. S. A. V Praze 1916, nákl. Francl, cena 10 hal. — Jest to
'5 stránek osmerkových, na nichž způsobem kazatelským' jest kázána nevěra
válkou trpících a povšechně vyložena zásada o původu a. cíii zla.
_

-" Kir-ch'e und Volksleb en. Hirtenworte ůber einige kirchliche Auf
gaben unserer Zeit. Von; Adolf Bertram, Fůrstbischot von Breslau. Breslau
Aderholz 1916, v 8', stran 446. cena 350 M. — Biskup Bertram uveřejňuje
v této sbírce své pastýřské listy o těchto věcech: I. Kristus naším pastýřem
a učitelem. II. 0 svátosti oltářní. (Pedagogický význam dekretu o prvním
sv. přijímání,-) III. 0 mravním zápase. IV. 0 duchu a půs bení křesťanské
charity. V. Ukoly péče o mládež. VI. Biskup a diecesáui. VI . Síla a poučky
kříže ve válečné době. jsou tu pěkně zpracované hluboké myšlenky, z nichž
některé upravené pro naše poměry uveřejní příležitostně náš list.
„
Prof. Schutz vydal _vPaderborn'u (lunfermannsche Buchhaudlung) dvě

sbírky: Summa Marian-a (3 sv. za 25 M)a Die allerseligste
jung
írau in der polnis chen Poesie (cena 160 M),na něž interesentyupo
zorňujeme.
B) Partordluz' literatura.

_

Bohovědné encyklopedie a časopisy:

Kněz v duchovní správě, zvláště na venku, prací přetížený a_příjmem
omezený, na něhož kladou se veliké požadavky kulturní, musí míti po ruce
potřebný vědecký materiál a spolehlivou orientaci o současných otázkách
nábožensko-praktických, čiíi musí míti díla encyklopedická a dobrý časopis.
Ale která dila odebírati, který časopis? Upovoiňujemef tuto jen na nejbližší“

a nutné Ceský slovník bohovědný, a asopis katolického du
chovenstva
neměl by věru scházeti žádnému českému knězi Veliké m0
derni bohovědně slovníky mají dnes všichni národové; pěkný kritický přehled

o nich podá-vádr. Werner: -Die neuen theologischen-

pádien

Enzyklo

(v Lipsku u Heinzia, 1916, cena 1 M). Každoroční přehled theolo

gické práce vůbec nalezneme v »Theologische

lahre_sberichtc;

Ovšem nynější válkou trpl vydávání takovéhoto 'listu. Posledni (33.)_ročník
mezi jiným obsahuje též literarní přehled praktické bohovědy v roce 1913.
— Přáli bychom si, aby Časopis katolického duchovenstva .přinášel pra-vi
delně orientaci vědecké práci bohovědné vůbec.

Liturgika:
Dr. Albert Sleumer vydal v Limburku (Verlag v. Steň'en) 1916 slov

níček: Liturgisches

Lexikon.

(340 str. v —8'.cena 575). jest to po

drobný slovnik latinsko-německý k římskému missálu, rituálu a breviáři ike
- diecesním >propria< v Německu, Rakousko-Uhersku a 'výcarsku. — Zimmer

mannFranzP.: Die Abendmesse i'n Geschichte und Gegenwart.

Ve Vídni 1914, u Mayera. — Gspann 1th dr.: Das W eihwasser. v_Ein
siedeln u Benzigera191.6.— Schermann: Das Au fkommen christlich er
T_aufnam en. (V Katholik 1191/5,263—80.) —' Baumstark: Friede

und '

Krieg .in altkirchlichěr
Liturgie. (V Hochland1916,257 nást.)—
Walter: Die sogenante Gebetskur. (V Theol.'u-.Glaube 1916)
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Válečná'literatura:
Z mnbžství s isků a" článků válce a 'ejím důsledkům věnovaných

buďtež zde aspoň ně teré registrovány: Platz: rieg und Seele. VM. Glad
bach 1916, cena 1'60 M. — Swoboda Heinrich: Unser Krig in seinen
sittlichen Werten. Ve Vídni u Schrollá, — Woinovich'u. Velttze: Helden
des Roten Kreuzes. Ve Vídni 1915, cena 1'80 K. — Herscber: La

grande
& la 1916,
lumiěre
de —
la Bible
aprěs Karl Dunkmann.
Paříži,guerre“
Lethielleux,
1'25_fr
Curiel: d'Religione
e guerra.
V Campobasso1916,1 L. — Haase: Weltkrieg und orientalische
Kirchen.

Ve Vratislavi u Aderholze, cena 50 t. -— Fritz Friedrich: Die

genwart.

V Mnichověu Becka, cena 2 M. — Huber Michael: Kreuz

christlichen

Balkan'staaten im Yergangenheit und Ge—

und Halbmond

im Weltkriege.

cenalM.—Reiners:Prophetische
den Weltkrieg

V Hammu,Breer a' Thiemann,

Stimmen u. Gesichte ůber

1914-15.An- u. Vorzeichen, telepathische Mitteilungen

usw. vor dem Forum der modernen psycholog. Wissenschaft. V Mnichově,

3.vyd.,cena120 M.—Scheler:Soziologische,Neuorientierung

u. die Aufgaben der deutschen K'atholiken nach dem

Kriege.
discher

Neuere
Lichte

V Hochland'191516.— Fiebig: Der Weltkrie
„im jů
Beleuchtung.
V Chr. Welt 1916,771-76. — rabinski:

MyStik. Der Wel't'krieg im Aberglauben —u.im

der Prophetie.

V Hildesheim,Borgmeyer,cena 6 M.

.Homiletický ukazatel.
Hromnice.

.

_

1. Před svěcením svící. (Ehrenberger, Kázání I., stř. 64—67.)
2. Kristus světlofumírajicích. — (Horský, Vlast. hom. I., 152—-59.)
Neděle devitník.

\

1. Není náhod . — (Melka, Rok-na venkovské kazatelně, str. 91—98)
2. Pracující li . — (Zavoral, Řeči ]. 534—41.)
Neděle !. po devítniku.
1. O slově božím. — (Zavoral. Řeči I. 553—59.)
2. Troji slovo boží. — (RD. XVI. 185—189)
Neděle 2.-po devítnlku.
' 1. Ku víře jest potřebí milosti boží. — (Šulcův Výbor 1899, str. 142—48.)
2._Obraz ukřižovaného Spasitele. —-(Posv. Kaz. _X. 214—220s)

... ' a

Napodílku

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.
.ÍP'/ (013 né.—\ln
__f,
o

\

í

LISTY HOMILETICKÉ.
. Kázání postní.
Moc a dobrodiní sm'rti.*)
1.

Neděle první postní:
Smrt vede všecky lidi na poušť hrobu.
»Veden jest na- poušť.: (Mat. 4, .l.)

Začínáme dobu svatopostni, kdy máme si připomenouti ne
smírnou cenu _duše lidské, pro niž sestoupil Syn Boží na svět,
"aby zachránil před spáry pekla, za ni trpěl a vykrvácel na nej
potupnějšim dřevě kříže. Církev svatá uvádí nás dnes na poušť,
kde Spasitel nás se připravoval modlitbou a postem k úřaduwy
kupitelskému, od ďábla byl pokoušen, aby zmateny byly plány
prozřetelnosti Boží; ale ďábel zahanben, že neodvážil se více po
koušeti božského pastýře duši lidských.
Církev svatá, matka naše 'volá nás. také v této svatopostnl
době na poušť, do Samoty, abychom prosti starosti pozemských
vážně uvažovali o nevystihlé lásce božského Srdce Páně, o svém
životě vlastnim, zdali jsme se více přiblížili ke svému Spasiteli
aneb od něho vzdálili, a dle toho zařídili zase život nový, v pravdě
křesťanský.

'

'

“

Vždyť z nás mnohý“ může býti snad ještě tohoto róku za
vlečen na poušť hrobu smrti neúprosnou, kde nebude“ více možno
něčeho spasitelného vykonatLpro blaho duše.
'
Abychom se na tuto posledni cestu, na poušť brobovou,
řádně připravili, a předrahá krev Spasitele naseho, nebyla pro nás
nadarmo prolita, budeme po celou dpbu svatopostni uvažovati
-o smrti, již nikdo neunikne, jež nás všecky překvapí neočekávaně,
vykoná na nás hroznou svou moc, kterou dostala následkem hříchu
našich prarodičů. Všecky nás vyvede jednou smrt na poušť hrobu,
oloupi o vše,.zničl tělo a uvede památku naši v zapomenutí,
-') Dle H. Venediena S. ]. upravil Václav M. Váchalford. Praem.
Rádce duchovní.
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To bude předmětem dnešní pramluvy. — Pane Ježíši Kriste,
který jsi na hoře Olivetské za nás krví potiti se ráčil, žehnej
nám, smiluj se nad námi!

' —

_

]. Smrt oloupí nás o všecko.. Když Mojžíš vedl lid israelský
z otroctví Egyptského, přišli po třídenní 'cestě na poušť. — Také
smrt vede člověka ze slzavého údolí toho světa třídenní cestou
napoušt hrobu. První den zbaví člověka všeho, na čem si za
kládal, nenechá mu ničeho, takže může zvolati s Jobem: »Nahý
jsem přišel na svět,- nahý se zase vracím do země.: (1, 21.) Ná—
sledkem prvotního hříchu přišla smrt na svět jako popravčí lidstva,
aby tělo lidské uložila do hrobu, duši pak vydala spravedlnosti
boží. Má-ji býti odbojník či zemězrádce popraven, zbaví ho nej-'
prve všech hodností a majetku a vydají katům. _Také smrt, po
pravčí lidstva, zbaví. člověka všech statků a hodností, vysvleče do
naha, uloží na holé prkno, aby ho třetího dne vyvedla na poušt
temnébo hrobu. Zatím jiní uchvacují příbytek zesnulého, dělí se
o oděv a majetek všechen, odnášejí mrtvolu, aby se více ku svému
právu nemohla hlásití. Dokud byl člověk na světě,-byla mu sa
mota největší mukou; a nyní bude odpočívati sám a sám, opuštěn
ode všech, nikdo k; němu nemůže, ba .ani nechce. Když mudrc
Bias při ztroskotání lodi přišel o všechen svůj majetek, a kromě
liolého života ničeho nezachránil, byl přecetdobré mysle, nebot
duševní přednosti, hluboké vzdělání mu ještě zůstaly; i zvolal
vesele: a-Všeckojsem zachránil, všecko své nosím s sebou.< Pravdu
řekl. Ale smrt jest mocnější „než vlny mořské, ukrutnější než
lidé, nebot bere člověku nejen statky tělesné a hmotné ale i du
ševní.
\
Velikým statkem“jest nadaný rozum, dobrá paměť, veliké vě
- dění, bohaté zkušenosti, úchvatná výmluvnost, všestranná znalost
všelikých umění; ale o všecky t_yto statky oloupi nás jednou
hrozná smrt. Kde jsou velicí učenci, kde slavní umělci, kde mocní
řečníci, kde prozíraví státníci, kteří před 50—100 lety vynikali
slávou a vynášení byli chválou lidskou! Smrt je zavedla všecky
na poušť hrobu, vzala jim vše, čím byli slavní a co na nich svět
vychvaloval. Nezůstalo po_nich ničeho leč trochu kostí -a černého
prachu pod zemí, a o těch ještě jest neznámo, komu náležejí.
Když zemřel Alexandr, slavný král macedonský, sešli se
mudrci, jak dějepisec Plutarch vypravuje, z různých končin.
A jeden z nich mluvě"o slávě Alexandra pravil: >Včera vládnul
zemí, dnes jest od ní zničen; včera panoval, dnes jest přemožen;
včera mu nestačil celý svět, dnes se musí spokojiti se čtyřmi prkny
v malé jámě; včera kráčel po zemi v čele vojska, dnes jest od něho
do země uložen.: Saladin, mocný panovník východní, umíraje po—
ručil, aby herold pověsil kus plátna na kopí a volal po městě: »Ejhle,
to je vše, co si veliký Saladin, postrach nepřátel, z vítězství a po- .
kladů ukořistěných nese s sebou; i'ten rubáš brzo, spráchniví
a se rozpadne.: — Sv. Matilda, vdova po císaři Jindřichu I., při
vedla své dítky, tři 'syny a dvě dcery, !( mrtvole jejich otce
a zvolala: »Vizte, drahé dítky, co je člověk, Váš otec byl veliký
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císař, mocný kníže toho světa. Pán-Bůh. ho povolal odtud, a všecka

vojska'nemohla hopřed smrtí uchrániti. Koruna, žezlo, všecka"
sláva pominuly jeho smrtí. A duše musela k Bohu, aby vydala
počet ze _svého vlada-řství.<

Ano, hrozná jest smrť; vezme nám vše, statky hmotnéi du
ševní, vytrhne duši z těla a zanechá tu tělo ztuhlé, které za ně
kolik hodín bude volati' ku živým pozůstalým: »Odneste mne
rychle, zakopejte hluboko do země, čím „hlouběji,tím lépe, abyste
otravnými výpary nebyli z domu vypuzeni a neutrpěli na zdraví“
škody. Do hrobu se mnou, tam jest mé odpočinutí.: Toť první
den cesty, kterou smrt s člověkem vykonala. Pozorujme ji nyní
na cestě“ další.

2. Když sestupovalMojžíš s hory Sinai, nesa dvě-desky .při
kázání Božích, a viděl, jak zaslepeni israelité klaněli se modle
zlatého telete, roztrpčen svatým hněvem zvrátil modlu jejich, rozbil
na'kusy, roztlouci dal na prach a rozhoditi do větru, aby po ní
nezůslalo ani památky. ——Dokud jest člověk živ a zdráv, bývá
také često modlou sobě aneb jiným pro své bohatství, nadání,
hodnosti, krásu těla“ Vše se mu koří, každý mu pochlebuje,
všichni považují se za šťatné, mohou-li mu“ jako nějaké modle
ípoctu prokázati. A mnohý ve své pýše a samolibosti sám sobě
se koří, tělo jak 'modfu obsluhuje a ozdobuje. Ale najednou při
chází smrt s deskou rozkazu božího, uchvátí madla,—rozdrtív prach
a popel, smísí se zemí, že po těle lidském není ani památky.
jaké jen změny vykoná na těle našem hned při vytržení duše.
Před několika dny, často i hodinami, kvetly tváře jako růže,
a nyní zbaveny krásy a půvabu sežloutly a zsinaly. "Líce vpadly,
rty se zúžily, zuby vyčnívají a děsí okolostojicl, kteří je násilím
zakrývají. Oči leží hluboko v důlcích, nos'sešpičatěl, na čele jsou
stopy" smrtelného potu, údy jsou ztuhlé a nehybné. Hrozný ,po
hled na mrtvolu otřese i nejodvážnějším, že se zachvěje a vážně
zamyslí. Sv. Augustin spatřil v Římě mrtvolu nedávno zesnulého
císaře. Líčí, jaký dojem naň učinil pohled na mrtvolu. Tělo již
vydávalo příšerný zápach, naběhlý život hemžil _se červy, z nichž
dva vyhledali si oční důlky za svůj příbytek. Vlasy opadaly s hlavy,
„pysky a nos byly rozhlodány, zuby děsně vyčnívaly. Kdokoli šel
mimo, zachvěl se a spěchal odtud, aby na to co nejdříve za
pomněl.
\
Hle, drazí křesťané, my se štítíme mrtvol smrti zohavených
a zapomínáme, že také naše,-tělo bude děsiti lidi nám nejbližší.
A jakým bude tělo, až je smrt zanese na poušť hrobu, za

několik dní, totéž tělo, kterému semnohý klání, kterému všeho
dopřává, a při tom na duši ani nevzpomíná.
Odtud pochopíme, proč světci všech věků a dosud zbožní
křesťané, smrti stále pamětliví, největší péči věnují duši, tělo však
krotí a umr'tvuji p'ostem, kajícimi' skutky, chrání před výstřed
nostmi, tělo mají v úctě jen pokud jest hodným příbytkem duše
a chrámem Ducha svatého, aby jednou bylo schopno po slav
*
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něm zmrtvýchvstání Spojiti se s duší oslavenou, a žíti po celou
věčnost.

-

.

.

Lidé světa posmívají se postu-, sebezapírán', krocení. tělesných
žádostí; ale jsou to ubožáci, na něž vztahují se slova sv. apoštola
Pavla: »Smyslný člověk nechápe věcí, které jsou Ducha božího,
ale bláznovstvím jsou jemu.: Kdo'v těle rozsévá, z těla bude
sklízeti porušení a- zahanbení. »Opatrnost těla:, praví dále svatý
Pavel, ajest smrt; opatrnost ducha jest život a pokoj; protože
' moudrost těla jest nepřítelkyní boží, neboť není poddána zákonu
božímu.: (Řím. 8, 6.)

Když sv. jeronym vedl na poušti přísný kající život amnozí
se ho t'ázali) proč tak činí, odpoVěděl: »já se mrtvím, aby mne“
jednou smrt neumrtvila; soudím sebe sama, abych při posledním
soudu nebyl odsouzen;- uzavírám tělo do jeskyně skalní, abych
nebyl jednou uzavřen do propasti temností, kde jen pláč a skří
pění zubů; odpírám si radostí světských, aby mi neodepřel Bůh
radostí nebeskýcba
'
,
»Kteří jsou_Kristovi<, volá sv. Pavel, »ti ' nkřižovali tělo svě
s hříchy a žádostmi.: (Gal. 5.
"
3. A nyní ještě sle'dujme smrt při další práci, na třetí cestě.
Vzala už vše člověku, zničila _tělo a zanechala po něm jenom
trochu popele a prachu; ale zloba není ještě ukojena. Chce-ještě
zničiti památku člověka, jakoby ho na světě ani nebylo bývalo.
Mnohý se těší za svého života, že aspoň po smrti zůstane
po něm památky, že bude žíti dále v paměti dítek, přátel a dě
diců. A zatím sotva zvony, odzvonily, začne mizeti také památka
člověka. Mrtvola se uloží do hrobu, dědici se rozdělí o majetek,
budou snad několik dní aneb i let o tobě mluviti, ale čím dále,
tím méně, až konečně nevzpomene ani jediný jakoby tě na světě
nikdy' nebylo. »Člověk když umřec, praví zbožný ]ob,_okde jest,
prosím?: (14, 10.) Kde ho mám hledati? Reknou mi: tohle jest
jeho dům, kde zůstával; tohle "jest lůžko, na' němž odpočíval
a stonal; tohle pole mu náleželo; ale kde jest on sám? Nikde
není, jakoby ho tu ani nebylo. Snad je _pod zemí? už tam není.
Snad v pamětilidíř tu ještě méně. — A to je, třetí dílo kruté
smrti: vyhladí památku člověka se světa. 0, jak se klamal, kdo
se chtěl bez Boha, bez dobrých skutků, státi nesmrtelným. »S_y
nově lidštíc, volá žalmista Páně, adokavadž tvrdého srdce, próč
milujete marnost a hledáte ležřc_(4, 3)
_
Co jsou všecky statky světa, bohatství, důstojnosti, sláva,
rozkoše — nežli marnost a klam? _Kdo tomu ještě nevěří, smrt
'ho o tom .poučí a přesvědčí, až náhle přikvapí a vykoná trojí
dílo popravčí: oloupí o všecky věci, zničí tělo a vydá 'červům,
aby z něho nezbylo nic leč trochu popele, a konečně vyhladí
památku po tobě, jakoby tě tu ani nebylo.
Drahý křestane, snad poručil Bůh smrti, 'aby letos ještě i tebe
Zavedla na poušť hrobu a duši odevzdala věčnému soudci. Řekneš
sice, že jsi zdrav, budeš ukazovat na jiného, že zemře dříve, ale
rozhlédni se kolem sebe, pohlédni do denních zpráv, jak hrozné
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popravčí.dílo_koná smrt i nad těmi, kteří se ani nenadáli. Jeden klesá
mrtvicí, druhý bleskem, třetí neštěstím a úrazem, čtvrtý utonutím,
pátý zadušením, šestý otravou, sedmý zalknutím, jiný opět ná
silně přepaden a zavražděn.
_
Chceš-li býti moudrým, předejdi smrti, odumírej světu a jeho
pošetilostem a všemu, oč tě chCe smrt jednou oloupiti; nezakládej
si na s_tatcíchtoho světa, na hodnosti a slávě, pohrdej radostmi,
jež tě snižují, zbav se hříchů ve svátosti 'pokání, posilní se chle
bem nebeským u stolu Páně, kon'ej hlavně skutky milosrdenství
a poznáš, jakých radostí přináší život bohumilý. A čemu jsi se
naučil v době. svatopostní, budeš konati Celý rok, a smrt může
přikvapiti, kdykoli jí libo, nalezne tě nejlépe připraveného.
.Co ti chce vzíti, to dávno máš uschováno s velikými úroky
na nebesích, kam _smrtimoc více nesahá. A rozdrtí.li tělo v prach,
Pán Ježíš je probudí k nóvému, slavnějšímu životu; a vyhladí-li
památku tvoji na světě, zůstane památka“ tvá' na věěnostř. Praví

[:smo
men. sv.: »V paměti věčné bude 'spravedlivýx

(Zal. 111, 7.)

lI

Neděle druhá postní.
Smrt jest nejlepší lékař.
»Cti lékaře pro potřebu.: (Sir. 38, í.l

Předešlou neděli jsme poznali, jak hroznou moc, vykonává
smrt na člověku; olupuje'o všecky statky tělesné a duševní, ničí
tělo, dává na pospas červům, aby nezbylo po něm leda trochu
prachu a popele, a když uložila do hrobu, ničí ještě památku
člověka, jakoby ho- na světě ani nebylo. Dnes spatříme smrt
v jiném světle, jako nejlepšího dobroděje, po němž mnozí volají,
aby je vysvobodil z utrpení pozemského života. Slýchátne často,
jak usta'raní rodiče. když byli dle možnosti zaopatřili své dítky
a na sebe zapomněli, a nyní dočkali se šeredněho nevděku, jak
trpce zklamáni volají na smrt, aby jim život ukrátila. asto slý
cháme, jak nemocní od lékařů opuštění, že jim není více pomoci,
volají na smrt, aby je vysvobodila ze slzavéhó údolí toho světa.
Slýcháme často, jak mnozí po celý život živili se namahavou
prací a nyní, když síly vypověděly službu a bída doráží na dvéře
příbytku a není nikde milosrdné duše, která by pomohla, jak
volají na smrt, největšího dobrodince, aby jim zkrátila dny života
a vysvobodila z- běd pozemské pouti a uvedla tam, kde .jelpokoj
a klid věčný. A když smrt přijde, udělá konec všem bolestem,
že toho ani nejslavnější lékař nedovede. Smrt jest nejlepší lékař,
kterého Bůh již prarodičům v ráji po spáchaněm hříchu usta
novil, aby pozemským útrapám konec učinil. Ale smrt, nejlepší
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lékař, nezbavuje nás pouze nemocí a útrap tělesných, ona nás
chrání také před nemocí duše a hojí jakonkoli nemoc její pro-
středky nejúčinnějšími a nejlacinějšími. A to bude předmětem
dnešní promluvy svatopostní. Pane-Ježíši, který jsi za nás na hoře
Olivetské byl zrádné přepaden a, jako zločinec spoután a k soudu
vlečen, žehnej nám, smiluj se nad námil
*
1. již pouhá vzpomínka na smrt chrání před nemocemi duše.
Sv. Augustin praví: »Smrt je popravčím všech hříchů a ne
pravostí.: Kdo má častěji smrt na mysli, nedopustí se tak lehko
hříchu smrtelného. »Pomni na poslední věci:, praví Písmo svaté,
»a nezhřešíš více.: Jest to sice hořký lék, ale nejúčinnější. »O smrti,
hořká jest tvá památka člověkuc, praví moudrý Sirach. (3.) Právě
'v hořkosti smrti spočívá síla a účinek léku. jako lékaři jed jedem
zahánějí a činí neškodným, tak milosrdenství boží připravilo lidem
ze smrtícího jedu smrti lék vzácný, jímž duše chráněna jest před
jedem hříchu.
To znali už mudrci a myslitelé pohanští a dle toho také
jednali.

_

Plato, největší mudrc řecký, radil svým žákům, aby cestu
bosi konali, a. dotýkajíce 'se země měli na mysli svůj původ ze
země a návrat do ní; a tak udržovali se stálev pokoře a skrom

nosti.
'
Mudrc Seneka, __prvnídvořenín císařský, měl sluhu, který mu“

měl častěji smrt připomínati. »Když půjdu spat, řekni mi: může
se státi, že se více neprobudíš; probudím-li se řekni: snad večer
spáti už nepůjdeš; když půjdu z domu, řekni: snad se nevrátíš;
vrátím-li se, řekni: snad už podruhé z=domn nevyjdeš.:
Filipa, krále macedonského, musel každodenně ráno sluha
pozdraviti slovy: »Filipe, mocný králi, pamatuj, že jsi člověk

smrtelnýn

Numa Pompilius, jeden z nejmoudřejších králů římských, měl
ve svém pokoji veliké zrcadlo, jež bylo'zasazeno v rámu _zumrlčích
'kosti a na něm nápis: .:Zrcadlo toto neklame.: Věděl král, že

lidépochlebújí, ale toto mluví tutéž pgavdu k němu jako k nej
chudšímu' žebráku: jsi člověk, zemřeš, a proto není příčiny ku pýše.
Ptolome'us Filadelfus, král egyptský. měl lidskou lebku stále
na očích při jídle, a sluha.částěji 'měl připomenouti králi: »Po

hlédni, králi, takovým se stanešc
/
Pohané už tedy vedeni přirozeným světlem rozumu, viděli
ve smrti nejlepšího lékaře, který chrání před záhubnou nemocí
duše. — Což teprve máme říci o křestanéch, o světcích, kteří
z nadpřirozeného světla, ze zjevení božího, vědí mnohem více
o všech pravdách a prostředcích, abychom na světě bohumile žíti
a na věčnost se řádně připraviti mohli.

Sv. Karel Borom. měl stále na psacím stolku .umrlčí hlavu.
aby vše, co koná, shodovala se 's vůlí boží a ničeho neučinil, zač
by musel pykati po smrti. i— Bl.. Albert Veliký, biskup slavný,
dal si vykopati hrob, každodenně chodil k němu, modlil. se tu
hodinky za zemřelé'a rozjímal o své vlastní smrti. — Svatý Jan

Almužník, patriarcha alexandrijský, poručil hrobníkovi, aby o všech
velikých slavnostech u přítomnosti lidu, tázal se: »Pane, kde
chceš, abych ti hrob vykopach — Svatá Matilda, matka císaře
Otty I., aby ustavičně na smrt byla připravena, měla ve svém
pokóji rozestřené dva příkrovy černé pro svůj vlastní pohřeb. —
V klášteře sv. Bernarda v Clairwaux, měli řeholníci na křížové'
chodbě, po níž chodili denně do kostela a ke stolu, otevřený
hrob pro toho, kdo z nich nejdříve zemře;
_
Věhlasný lékař Arnsdorf měl rakev u svého lůžka stále při
pravenu, přes ní vstupoval na lůžko každodenně. '—Slavný jenerál
ruský Brown, rodem Irčan, za dob cara Petra—III.,šlechetný cha-,
rakter- a vzorný křesťan, měl“také rakev ve svém pokoji a každo
ročně u ní dával předčítati svou závěť.
Tisíce zbožných křesťanů ubírá se denně na lůžko s myšlenkou,.
že snad do rána bude jim lůžko. rakví, zpytují svědomí, vzbuzují
lítost, očišťují se ve sv. pokání, aby nebyli náhlou smrtí překva
peni. — Ejhle, jak vzpomínka na smrt chrání člověka před jakým
koli hříchem a povzbuzuje křesťana, aby byl stále připraven, by
obstál před soudcem věčným. Světák se tomu snad směje, kdo
však se vážně zamyslí a uváží, co je to věčnost, bude jinak o tom

.souditi a bude pamatovati na smrt každodenně.
.
Smrt jest nejlepším lékařem; kolik lidí bylo již podivuhodné
vyléčeno, a zachráněno před zkázou! Řecký spisovatel jeden vy
pravuje o lékaři v Athenách z dávných dob, jak vyléčil několik
cboromyslných dívek a zase k rozumu přivedl. Zavřel je do po—
koje, v nichž se nalézalo několik mrtvol nedávno zemřelých osob.
Pohled na mrtvoly a nemožnost utéci podésily tak ubohé choro
myslné, že okamžikem přišly k rozumu a byly úplně vyléčeny.
Byla to podivuhodné léčba, neočekávané uzdravení choromysl
ných'; ale mnohem podivuhodnější vyléčení vykonala-již smrt na
duších v pravdě bláznivých, smyslnosti zaslepených. Před lety žil
v Turíně v Italii mladík, který se vášnivě zamiloval do dívky,
s níž nebyl by býval nikdy šťasten. Varovaii ho rodiče, -zapřísa—'
halí přátelé, líčili jeho zkázu, ale mladík byl hluchý a slepý ;-ne
myslil na nic leč na nehodnou' dívku, domníval se, že mu nikdo

štěstí nepřeje. Čeho však nezmohli lidé, vykonala smrt snadno
a rychle. Mladík musel v jisté záležitosti obchodní na delší cestu
a delší dobu z domova. Když se vrátil,-byla již dívka v hrobě.
Plakal hlasitě, rval Si vlasy, počínal si jakoby byl beze smyslů.
Prosil _hrobníka, sliboval velikou \odměnu, aby mohl ještě dívku
spatřiti. Tajně odkryl hrobník hrob a otevřel rakev. Mladík spatřiv
znetvořený Obličzj-od červů a' hniloby, a pocítiv hrozný zápach
mrtvoly, utíkal zděšeně odtud — vyléčen
>Zavřete hrob, přikryjte zemí; viděl jsem dosti, více než jsem
čekala, volal na hrobníka. Od té doby pohlížel střízlivěji na život
lidský, vedl životvzorný a kající. Vzpomínka, že jednou bude,
také jeho tělo v podobném stavu, přicházela mu často na mysl,
chránila ho jako anděl strážný před poblouzením, sílila ho ve
všech protivenstvích pozemského života.
'
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2. Smrt, výtečný lékař, má také svou lékárnu a v_ni ne,!epší
léky, které polomrtvé přivádějí k novému životu. A kde jsou léky,
uschovány-, ne-li v rakvi, jak každý mohl již uhodnoutiř Proto
chápeme, proč císař Maxmilian tři roky před svou smrtí dal si
zhotoviti rakev, vozil ji sebou i na cesty, poněvadž měl v ní *nej
lepší lékárnu s nejlepšími léky proti otravným výparům pýchy,
ctižád'osti a všeho, co by jeho památku mohlo snížiti. Často od
stranil víko, a když spatřil úzký prostor, říkával: >Nyní celý svět
zdá se nám býti malým, a po smrti bude tato jediným při
“bytkem _až do těla vzkříšení.;

*

A z čeho připravuje smrt lékař své výtečné léky? Nejsou to
byliny léčivé, ani prášky,'ani kořínky, :aui kapky; ale otravný
zápach mrtvoly, hniloba a červi; jež mrtvolu prolézají. Z těchto
podivných bylinek Upravuje smrt lékař své léky, jimiž možno
každou nemoc duše vyléčiti. _
'
Německý spisovatel Leopold Kist, vypravuje o různých pří
hodách ze svých cest světem. Jednou v Uhrách byl přes noc
v pokojíku, kde bylo na zemi něcoslámy a houní, vedle stůl se
židli a na stěně křiž. Cestou unaven, vzpomínal sedě na „vše. co
během téhodue zažvl na svých cestách po horách i na vodě. Zdálo
se mu. že jest nejšťastnějším člověkem na světě. Najednou spatřil
na stole malou skřínku v podobě rakve; vzal do rukou 'a otevřel.
V malé rakvičce spatřil mrtvolu lidskou na slámě. ležící, červy
prohlodanou, a na lebce mrtvoly nápis: »Co jsi dnes,_to jsem byl
kdysi; co jsem já„tím budeš také : Zachvěl se, a vše, čemu před
chvíli se obdivoval, všecky krásy přírody rozptýlily se jako v mlze,
vše ztratilo cenu. Pohlédl na kříž nad malou rakví a zvolal: »Svět
se svými .vnadami pomíjí; kdo činí vůli boží zůstane na věky.c
A co spatřil zmíněný Leodold Kist zobrazeno v malé rakvičce,
spatřil sv. František Borgias ve skutečnosti. Byl vévodou v Gandii,
doprovázel- mrtvolu císařovny Isabelly do Granady, do císařské
hrobky. Když přijeli na místo, byla rakev otevřena, aby se zjistlo,
že jest to skutečně mrtvola císařovny. Když František spatřil
mrtvolu, nemohl leknutím ani promluviti. Nejhezčí dáma po celé
Evropě, ležela nyní v pln'érr. rozkladu, hrozný rzápach [vycházel
z rakve, a tělo hemžilo se červy. František, dosud dle zásad sveta
žijící mění se okamžikem, duše—vyléčena; zasvěcuje život Bohu
a péči o spásu duše.
.Tak působí léky z lékárny lékaře smrti.
Když filosof starověký Zeno tázal se věštby v Delfách, co
má činiti, aby mohl žíti ctnóstný život, dostal odpověd: »Zepiq
se mrtvých.. Ano, před mrtvolou pozná člověk, jak jest malým
a ubohým, & zatouží po léku a prostředku, aby se stal skutečně
velikým a na věky slavným. A toho dosáhne, bude-li častěji pa
matovati na:-poslední věci kterým neujde: smrt, soud a věčnost.
Před mrtvolou musí _zvolatičlověk pyšný a_domýšlivý: »Proč se
pyšníš; vždyt jsi prach a popel.: Před mrtvolou zarazí se člověk
smyslný a tělesný a, musí zvolati: íHle, tak zajde modla, které
jsem se klaněl.: Před mrtvolou zachvěje se člověk po_ statcích

„A— 201

—

světa toužící, a musí'zvolati: »Hle, jak málo vě'cí potře-huje člověk
na poslední cestu do hrobu; běda mi, neni-li o duši dosti“ po
staráno..
_
Slyšeli jsme dnes v—
evangeliu, jak Pán ježíš se proměnil na_
hoře Tábor, aby apoštoly povzbudil a posilnil v protivenstvích,
jež budou muset po jeho odchodu snášeti, aby zůstali pevnými,
až spatří svého mistra na kříži v největší potupě.
_
To sílilo sv. Petra, že chtěl provázeti Ježíše třeba do žaláře

ina smrt; že bránil mečem svého mistra. když byl přepaden
jako zločinec-a provazy spoután. A. když viděli _pozmrtvýchvstání
Krista oslaveného, a když po jeho na nebe vstoupení byli po
silnění Duchem- svatým, vydali se neohroženě do končin světa,
hlásali_neunavně evangelium a rozdávali sv. svátosti až konečně
i život obětovali smrti mučednickou za svého mistra; vědouce
a věříce pevně. že se s ním shledají v. životě lepším, věčném
a nade vše blaženém.
»Cti lékaře pro potřebuc, tak napomínámoudrý
Sírach ka—
ždého z nás, zvláště v této době svatopostní. A lékařem nejlepším,
_jak jsme dnes poznali, jest smrt, poněvadž má nejúčinnější léky
a prostředky, aby duši zbavila nejhroznější a nejnebezpečnější ne—
moci a probudila k novému a lepšímu životu.
Když byl Sokrates, mudrc řecký, tázán, zda-li rád zemře,
odpověděl Platonovi, který se tázal: »V mládí jsem se snažil stále.
abych ctnostné a dobře žil; v stáří se snažím, abych dobře zemřel;
proto byl život můj bezúhonný, a prototo radostně očekávám

smrt..

Tak mluvil pohan; jak zahanbuje mnohého křesťana, který
žije, jakoby .t-u věčně žlti měl, a na smrt ani nevzpominá.
Cui lékaře pro. potřebu.—Pamatuj denně, že můžeš ještě dnes
umříti, snaž se, aby byla smrt šťastnou. Vzpomínka na smrt za
chrání duši před každou nemocí „hříchu a před smrtí věčnou,
a podá ti nejosvědčenějších léků posilujících, abys v plné 5118
a svěžesti bezpečně kráčeti. mohl cestou pozemského života
a jednou dosáhl života vlčně blnženého. Amen.

m.

Nedělejřetí postní.
Smrt stala se teprve pohříchu lidí velikou a mocnou._
»Když silný ozbrojence ostřihá síně
své.,
(Luk. 11, 31 ).

_Často se stalo, že. prostý vojín“ za války pro _své nadání a
udatnost stal se i velitelem vojska, miláčkem ,lidu a postrachem
nepřátel. Vzpomeňme'jen na velikého Napoleona I., prostého Kor
sikána, který měl v rukou osudy jednotlivých zemí a říší.— Také
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smrt nebyla-zprvu tak _mocnou a'hróznou, ale časem stávala se
mocnější a neúprosnější, že neušetřila nikoho,.. byť byl sebe moc
nější a slavnější; malé dítky, jinoši a- dívky, muži a ženy v plné
síle každého povolání a stavu, nejchudší i nejbohatší, prostí i vzne
šení, nevzdělaní inejučenější, všichni bez rozdílu stávají se kořistí
smrti. —' Z ustanovení

božského měla původně smrt —po_
hříchu
prvních lidí vykonávati své právo teprvé nad lidmi stářím sešlými;
čím více však hříchu na světě přibývalo, tím více rostla i moc
smrti. jak z dnešní úvahy poznáme.
, Pane 'Ježíši Kriste, který jsi před Kaitášem- jako bohopustý
ro'uhač'byl na smrt odsouzen a v žaláři jako největší zločinec od.
žoldnéřů byl.týrán, a kterýs vše snášel jen pro nása osten smrti
zlomil a jako silný ozb'rojenec ostříhal sině své, by v pokoji byl
'lid tebou tak bolestně vykoupený, osvětnás, smiluj se nad námi!
1. První lidé v ráji, jak Písmo svaté vypravuje, nevěděli-ni
čeho o smrti. Až když Bůh dal—jim přikázání jediné a vyřkl i po
hrůžku o smrti, slyšeli, že mohou také umříti. >Ze všelikého stromu
rajského jez, pravil Bůh k prvnímu člověku, ze stromu vědění
dobrého a zlého at'neiíš: neb v kterýkoli .den bys z něho jedl,
smrtí umřešn (l. Mojž. 2, 16.). Člověk se mohl uchrániti před
smrtí pouhou poslušnosti. jakmile však zhřešil, přišla a svět také
smrt. Ale smrt nebyla ještě silným ozbrojencem, dlouho měla
býti ještě slabým vládcem; mnoho let musilo uplynouti, nežli
směla vložitisvou ruku na člověka. Clověk _mělzemříti teprve, až po
dlouhém životě byly všecky síly tělesné vyčerpány. První člověk
nevěděl, v čem -/vlasthě smrt pozůstává, jak bude člověk po smrti
vypadati, až teprve spatřil mrtvolu zabitého Abele, milovaného
syna. Hřích dával smrti stále větší moc. Závist Kainova byla pří
činou smrti Abelovy. jinak však bylo-třeba dlouhé doby, než smrt
mohla uchvátiti svou 'kořist. Adam žil 920, Seth 912 a všichni
praotci žili dlouhá staletí.
,
' ím více však přibývalo na zemi hříchu, tím více rostla i moc
„smrti; nespokojila ve stářím sešlými starci, ale přepadala zákeřně
lidi v nejlepším květu života, ba i nejmenší dítky. Při p_otopě
byla již smrti moc tak veliká, že kromě osmi osob v korábu
dobře „ukrytých uchvátila tisíce obětí kolem—korábu Noemova.
A poněvadž lidé. noví kráčeli opět na cestě smyslnosti a vzpoury
proti Bohu, dali sami smrti do rukou větší moc nad svými životy,
takže už král David naříkal: oZmenšeni jsou dnové života našeho.
. Co by dnes řekl David, král, kdy doba' 100 let jest velikou
vzácností alidé hynou vlastní vinou v nejkrásnějším věku! Hřích
_jest jedovatý pramen, z něhož všecko zlo-se vylilo na svět. Lidé
dali sami smrti moc do rukou a smrt řádí neúprosně, bez slito
vání a krutě; marny jsou prosby, marný sliby, smrt se nedá ani
poklady celého světa podplatiti.
o—Aaj, kůň plavý, praví sv. Jan, a jméno toho, kterýž na něm
seděl, smrt, a p_eklošlo za ním; i dána' jest mu moc nad čtyřmi
díly země, aby usmrcoval mečem, hladem a morem. a šelmami
zemskými.: (Zjev. 6, 3.). Nikdo nejsme jisti před“smrtí. Čtyři
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živlové, jež, Bůh službám lidí stvořil, vzduch, voda, země a oheň
jsou nyní panovníky—smrti, jejími nástroji »»Kde jest _.koutečku

tak skrytého, volá pohanský mudřec Seneka, kde trhliny skalní
tak úzké, kde jeskynětak hluboká, aby smrt dovnitř nevnikla &
neuchvátilařc Smrt číhá jako lovec neúnavný na svou kořist._
Ale, drazi křesťané, co by se zdálo neuvěřitelným, vidíme
denně před, očima viastaíma., Dnes nemusí smrt slíditi po kořisti
jako lovec, dnes lidé sami dávají smrti do rukou zbraň, aby je před
časně života zbavila. Ze všech věcí, jež má člověk, není nic tak
křehkého a vratkého jako vlastní __život.Malé nastuzení, nepatrné
uhřátí stačí, aby pak podlomilo život" lidský; průvan, který se

kol hlavy mihne, výpara dech nemocného, nepatrná kapka jedu
jsou s to učiniti konec životu dosud tak pevnému a, slibnému..
Právem možno říci, že nejjemnější nádoba skleněná není tak
křehkou a slabou, jako život lidský! Neboť necháme-li sklenici
na pokoji a nedotýkáme se jí, může zůstati na místě třeba celé
tisíciletíťživot však lidský může býti zlomen, ač se ho takřka
ani nedotkneme. _Proto s největší pečlivostí máme chrániti-svého
života, bdíti nad zdravím, nejlepším statkem na tomto světě.
Avšak, co jest lidí na světě, kteří jsou největšími nepřáteli
vlastníhožlvota, o nichž mluví již prorok Isaiáš: »Učinili smlouvu
se smrtí a s peklem se smluvilic. (28, 15). To jsou lidé, kteří
hříchy—
svými dali zbraň do rukou smrtí, aby je předčasně se světa
sprovodila; ale zapomínají, že tím vrhají se _slepě do "jícnu pekla
a jeho muk věčných; nebot zakopali hřivny, jež jim Bůh svěřil,
aby si života věčně blaženého vyzískali, a jako nevěrní a muži
' tační služebníci budou na věky zavržení, jest tu- sedmero hlavních
hříchů, jež volají předčasnou smrt a vrhají též do jícnu pekla,
místa ustavičného pláče nad promarněnými dary božími, místa
proklínáni svůdců a vlastní zaslepenosti._»Kdybys se vyvýšil jako
orlice, strhnou "tě dolůc, praví Bůh u proroka jerem_.áse. (49.).
ím kdo pyšnější, tím bližší pád, tím rychlejší pád a zahanbeni.
O lakomci praví Písmo svaté, žeyskládá poklady 'a neví. komu;
v pblovici dnů svý'ch. Qpllstí je. (Zal. 38; Jer._17.). O smilstvu a
smyslnosti praví Písmo svaté: »je to nepravost, největší. oheň až
„do zahynutí sžírající;_posledni věci pak hořké jako pelyněk, pro
past, z níž není vysvobozeníc. .(job. 31; Přísl. 5).
_
O závisti a hněvu tvrdí Písmo svaté, že ukracuj'í život lidský.
Pro 'závist ďábla přišla smrt na svět; smrt předčasně volají na
sebe, kdo v závisti ďábla následují. (Moudr, 2.). (Sir. 30, 26.),
»Blázny zabijí hněvivost, maličkého_ usmrcuje závist.. (job. 5 ).
Podobně .o nestřídmosti. »Za nestřídmostí chodí nemoc, pr'o opil
ství mnozljiž zahynulic. (Sir. 33 ). O, kéž by tito nešťastníci, otrbci
svých vášní, roztrhli smlouvu, \kterou učinili se smrtí. a peklem,
největšími dvěma nepřáteli a vydali se jim na pospas, kéž by roz
trhli tuto smlouvu aspoň v tomto svatopostním čase, kdy Syn
boží za všecky podobné hříchy a nepravosti lidské trpěl,'aby nám
zásluh vyzískal k odpuštění hříchů ve svatém pokání a usmíření
spravedlnosti boží. 'Proto už na počátku církevního roku,o první
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neděli adventní, napomínala' nás matka, církev—svatá, slovy apo
štola náródů, -'sv. Pavla: 'vDítky, vězte, že hodina jest, abychom
už ze sna povstali. Odvrzmež skutky temnosti a' oblecme se
v odění světla. jako ve d e poctivě chodme; ne v bodování a:
opilství, ne ve smilství a nestydatostecb, ne ve sváru a závisti;
ale oblecte se v Pána ]ežíše Kristac. (Řím. 13.). A v dnešní epi
štole týž sv. Pavel zapřísahá' nás: nBratří, Kristus vydal sebe sa
mého za nás v oběť Bohu 'líbeznou. Proto-buďte následovníky
'jeho. 'Smilství a všeliká nečistota, neb lakomství nebuď ani jme
nováno mezi vámi; nebot žádný nečisrý nebo lakomec nemá dě
dictví v království Kristově a božím. Pro takové věci přichází
hněv bpží na _syny nevěry. Byli jste temnost někdy, nyní jste
světlo v Pánu. ].ako synové světla choďte ve vší dobrotě, Spra—
vedlnosti a pravděc. — Střídmostí a ctnostným životem může si
každý člověk prodloužiti život a pokáním vyrážeti zbraň z rukou
smrti.
'
'
Z."Ukrutná je moc smrti nade vším pok'olením lidským. Tim
ukrutnější, čím více jí člověk vlastní vinou "dává zbraně do rukou.
Smrt nešetří ani králů a císařů, ani papežů a biskupů, ani
bohatých, ani chudých, ani prostých ani vznešených, ani starců
ani dítek. Baltazar, král babylonský, sezval k hostině všecky pře
dáky své říše, aby viděli jeho moc afslávu v plném lesku. Otevřel
své poklady, zlaté a stříbrné nádoby dal postaviti na stůl, aby se
z nich pilo víno nejvzácnější a nejdražší. Všichni velebili jeho
moc, slávu a štěstí. A když Baltazar zdál se býti'nejštast-nějším a
pochlebníci rozjařenými, přitáhl medský král Darius nenadále do
města, udeřil na královský palác, překvapil krále i hosti u tabule
a _da1__všeckypovražditi. Jaká změna v tak krátkém čase. Přestal
bujný jásot_a smích bodujících a ozý'valo se sténání umírajícícb
o pomop a smilování, c'elý sál naplněn. hrůzou a křikem. Tak ne
očekávaně a. rychle př chází smrt na člověka, když se toho'nej—
méně naděje.
Alexandr Vel-iký byl v Babylonsku již, aby se zmocnil ce-.
lého východu.. \Přicházeíi' vyslanci z nejvzdálenějších krajin, aby
jej pozdravili a hold oddanosti složili; azatím zachvátila ho zim
nice a brzy skonal.
".
Alíons, král španělský, slavil sňatek svůj s neslýchanou nád-'
herou. Ze všech říší evropskýcn sjeli. se hosté knížecí, ze všech
krajin Španělska přišlo množství lidu, aby spatřili nádheru &slávu
svého panovníka. Unaven celodenní oslavou vyjel si král z večera
na čerstvý vzduch se dvěma průvodčími, zatím co hosté ještě se
děli u stolu. Pin radosti a štěstí projížděl na koni a už se chtěl
vrátiti; a tu kůň učinil chybný krok a král sletěl k zemi, padl
nešťastně; s rozbitou hlavou odnesli ho průvodčí do blízké chýše
rybářské. kde král za několik minut — skonal. Hosté seděli ještě
u stolu v největším veselí, mladá královna, jíž mnohý záviděl ve
liké její štěstí, očekávala každé chvíle návrat krále. A zatím král
přichází, ne 'však na koni, jak z'domu vyjel, ale nešen na nosít
kách mrtvý do královského paláce.
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Kazimír, král polský, seděl jednou s velmoži u tab.ule,akdyž
vzal pohár do rukou a chtěl píti, klesl mrtev k zemi.
Kdo by tu neviděl, jak silným ozbrojencem je smrt, že ani
nejmocnějšhpanovníci se zástupy vojska ozbrojeného nejsou před
nl bezpěčni. Všudy číhá, na každém místě, aby kořist svou ucho.
pila. Co nám platna jest sláva, co platná moc, čím je bohatství,
“vše vyraztsmrt z rukou našich a složí nás jako loutku. do hrobu
: vyhladí i pagýtku naši, jestliže jsme se sami nepřičinili,aby pa—
mátka naše byla věčnou.
Křesťan zbožný se smrtí neleká, ba smrti se-může posmívati
a volati k ni se sv. Pavlem: nO, smrti, kde je 'osten tvůj, kde
vitězství tvěPc Tvoje moc jest zlomena; máš sice moc nad tělem,
pokud ti ji Bůh svěřil, ale nemáš moci nad _duší, která jest vy
koupena ' nejdražší krví Syna božího, a pro niž-vzkřísí opět Bůh
tělo z hrobu, aby spojeno a oslaveno s duší žilo na věk-y. —
Ano, duše je v rukou Boha samého a ve vlastní moci naší. :_Ne
bojte se lidi, kteří vám mohou vzíti tělo, ale duše zabiti nemo
hou,: napomínal Pán Ježíš apoštoly, když posílal 'je do světa.
Pro duši naši přišel Syn boží na svět, pro duši trpěl největší po—
tupu, největší bolesti. Představme. si dnes Ježíše v žaláři a před
Kaifášem. Naj'atí svědkové lhou, vymýšlejí nejhorší věci, Kaifáš
úřední přísahou vymahá svědectví Ježíšovo, zdali jest Synem bo
žím, ač se mohl sám o tom přesvědčiti; a když Ježíš vyznal,
kým jest, volá Kaifáš, že se rouhá a proto hoden smrti.. V žaláři
bijí Ježíše žoldneři v tvář, kopají, urážejí nejhroznějšlmi názvy, a
Ježíš trpí a mlčí. Vše pro duši naši, aby zásluhami svými. bo-.
'lestmi a smrtí- přemohl vše, co nám _stroji úklady a zkázu, ďábla,
svět; smrt a hřích. Duši máme věnovati jedinou a největší péči
po Bohu; ta-li bude zachráněna, může smrt stokráte své dílo opa
kovati, duše nezemře, poněvadž jest stvořena pro Boha; a zpro
nevěří-li se, bude sama příčinou věčného zavržení. Tělo, ježí pro
hřích propadlo pokutě smrti a obrátilo sev popel a prach,_vstane

opět z hrobu, smrt bude zahanbena; a duše oslavená :na nebi
spojí se opět-s tělem, abyi toto došlo slávy duše v_slávěsamého '
Spasitele Ježíše Krista. — Amen.

IV.

Neděle čtvrtá postní.
Před smrtí třeba pracovati pro spásu duše.
»Bylo pak mnoho trávy na místěc.
'

(Jan 6, 10.).

*Bůh ve své lásce připomíná.nám neustále slabost naši a smrtel
nost, abychom byli opatrní a pamatovali na věci poslední.;
1 ve dnešním. evangeliu, kde se líčí nasycení tisíců-lidí způ"
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sobem tak ,podivuhodným, upozorňuje Duch sv. na nestálo's't ži
vota lidského zmínkou o trávě? »Bylo pak plno trávy v rnístěc.
Co jiného má to znamenati nežli co před tím dávno pronesl pro
rok starozákonní; »Všeliké tělo jako tráva jest. axvšecka sláva
jeho jako květ polní. Uschla tráva a spadl květc. (Isai 40. 6) Ano,
všecko, co člověk má a na čem si zakládá, všecky radosti'a roz
.-koše toho světa, všecky statky a bohatství, "ba člověk sám, vše
to je travou, jež brzy vadne, opádá a usíchá. Život- náš je jako
pátá, jež na chvíl-i,se ukážea zase 'mizí'. Proto napomíná nás Bůh
neustále, abychom toho byli pamětlivi a pracovali před smrtí tak,
jak=bychom si přáli při smrti, aby bylo pracováno. »Před sko
náním svým čiň spravedlnost, vybízí Písmo. sv.<. (Sir. 14, W.).
aCožkoli-může učiniti r_uka tvá, dělej přičinlivě, nebo ani díla, ani

' rozumnosti, ani maudrosti, ani umění—nebude na on'om světěc.
(Kaz'. '9, 10.). Po smrti budeme jen sklízeti, co jsme za svého života
by-li zaseli.

'

'

'

_

Proto dnes, aby jednou smrt naše byla šťastnou, uvažme dvě
věci: 1. Doba našeho života je krátkou/, 2. konání dobra za života
zajistí nám smrt blaženou a odměnu na—_
věčnosti. —

,

Pane ježlši Kriste, který jsi před Pil'átem jako buřič asvůdce
lidu byl obžalován, od 'Heroda potupným pláštěm byl přioděn, a
ulicemi Jerusalerna' potupně byl vlečen, a to vše trpěl pro nás,
abychom z potupného otroctví hříchu byli vysvobození a stebou \
na nebi oslaveni; který jsi proto napomínal nás, abychom pra
covali pro spásu, dokud'den jest, nežli nás uchvátí “tmy'smrti:
svět nám, žehnej nám, smiluj se nad námi!
_
1. as života našeho jest krátký. Když svatý Pavel viděl, jak
jeho milovaní bratří, křesťané, v_Korintu nalézají se ve velikém ne
bezpečí, kde mohou snadno přijltí o víru a stržení býti do víru' světa,
otravného okolí, připomenul jim krátkost života lidského, aby je
'povzbudil ku pohrdání světa a jeho nástrah-: »Krátký jest čas,
volá, nezbývá ,než aby kteří toho světa užívají, jakoby neužívali;
nebot pomíjí _způsobutohoto světa. (1. Kor. 7, 31.). Pro krátkost
života vezdejšího nemůžete sloužiti, světu a Bohu zároveň, sháněti
se po radostech duchovních i radostech světa. Pro krátkost času
nesmíte se rozptylovati, chtějíce snad částku _života věnovati Bohu
\a ostatní světu; ale třeba odvraceti se od věcí malých, méně dů—
ležitých a zvláště pak hříšných, a všecku mysl, všecky skutky
zasvěcOVatiBohu a spáse duše. »Čas' jest krátký; nezbývá leč
užívati světa jakoby se ho „neužívalo<.-— Pro svět není času;
pomine svět, ale _Bůh zůstane na věky, a duše naše bude sklízeti,
co na světě dobrého nasela.
,
Kdyby nám někdo řekl, že. za rok budeme vypovězeni na
ostrov v moři pustý, ode všeho světa oddělený, kde bude možno
požívati jen toho, co jsme si během roku na ostrov poslali a uchy
stali, sháněli bychom hojnost zásob a nejpotřebnějších věcí, aby
tam bylo všeho dostatek a nemuseli zmírati hladem.
A my nemáme ve své moci ani jediného dne, tím méně je
diného roku, smrt může překvapiti každé chvíle a duše bude na
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věčnosti požívati blaha', jakého jsme jíza života vezdejšího při
pravili. Jestliže jsme skoupě rozsévali, budeme i skoupě sklízeti:
kdo rozséval v hojnosti, kdo měl stále na mysli věčnost a konal.
dobré skutky, aby byla věčnost šťastnou, bude také. v hojnosti
sklízeti, nebude se mu na věčnosti, ničeho nedostávati. *Proto ve
všem tak si máme počínati, jako bychom světu nenáleželi, jako
bychom byli vcizině a konali ďípravy pro pravý domov, kde nás“
pravé a jediné štěstí očekává. Napoleon, veliký císař, kteréhO'se
bál celý svět, neměl ani tolik ve své moci,'aby poslední lěta ži
vota svého strávil dle vlastní vůle_ a libosti, aby žil ze svých
úspor; odvlečen byl do zajetí na ostrov sv. Heleny, kde r_hlidán
a střežen, a'musel se spokojiti, co bylo předloženo; poslední
chvíle jeho života byly velice trpké ra bolestné.
.
'
A hle, my máme každý ve své moci, abychom si,/zabezpečili
ne poslední léta, ale celou věčnost tím blaženější, čím více se
o to za svého vezdejšího životě přičiníme,
—Ale život náš jest krátký, nevíme, jak dlouho bude ještě
trvati a proto třeba ihned ze všech 'sil shromážditi zásoby zásluh
dobrých skutků a bohumilěho života.
'
Pán ježíš, Spasitel náš, nazývá třicet tři léta svého pozem
ského života dnem jediným. >Abraham, otec váš, radoval se,aby
viděl den můju- (Ian 8,-56.). »Musím 'konati skutky—toho, který
mne poslal, dokud den je'stc. (9, 41.). Po dni „přijde noc smrti,
kdy žádný nebude moci více pracovati. Celý život“náš, at' trvá'
i 70, 80 let, není leč krátkým dnem, dnem zimním, který sotva
vzešel již mizí a zachází. Proto už'starověký mudrc řecký Suidas
varoval své žáky: >Lidé smrtelní, kteří jen okamžik žijete, pa
-matujte'přec'e, že věčnost letí vám vstříct.
A za tu dobu pozemského života, kterou možno nazvati pídí
času, centimetrem dle nové míry, musíme si-nashromážditi dostatek
zásluh pro celou věčnost, odpykati pokutu za hříchy, usmířiti
věčného Soudce, přemáhati sebe ustavičně, žíti v milosti a přízni
boží. jakmile uplyne den, přijde věčná' noc,. kdy nebude více ni
komu mo'žno; aby pro spásu duše ještě'něco vykonalf _
Noc ovšem v našem smyslu, kdy lidé ustati musLo'd práce.
Na věčnosti nebude dne ani _noci, ale ustavičně světlo blaženým
a tmy věčně trvající zavrženým; v říší světla ustavičný jásot a
díkůčinění, v říši temnosti ustavičný pláč a proklínání. Proklínání
a skřípot zubů nejvíce nad tím,že vše-bylo leh'komyslně zane
dbáno, že se sloužilo světu, jako by se věčně mělo žíti; že svět
splatil nevděkem, 'a Bůh, dárce všeho dobra, pramen veškerého
štěstí byl urážen, zanedbáván, že marna a prokleta jest všecka
.práce, jež byla pouze pro svět-a jeho zájmy vykonána.
,'
Dějepisec Plinius vypravuje o živočicha, kt'erého jmenuje heme
robios, jednodenním, poněvadž žije jediný den. Ale ačkoli žije
jediný jen den, přece od rána do večera čile a bez omrzení shání
zásoby—pokrmů, jakoby měl žíti-ne 12 hodin, ale snad 121_let.
Kéž bychom se podobali—tomuto tvoru! U toho byla všecka

práce marná a bezúčelná, neužilz toho ničeho; u nás však nejvýš
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patřebnáaužitečnů, ovoce práce budeme požívati ne 12, ani osm
desát let, ale celou věčnost.
Proto zbožný křesťan zasvěcuje práci pro spásu a blaho. duše
eelé své mládí, celý život a všecken zbytek posledního života, aby
až uvadne jako tráva nalezla duše poklady v nejhojnější 'míře na
věčnosti._

,

-

'

Sv. Řehoř Naz., biskup, porťvnává život lidský s výročním
trhem, který jediný _dentrvá. Na trhu tom možno si nakoupiti
všecky 'poklady nebeské, všecky radosti věčné, perly nebeské
slávy, zlaté příbytky věčné,_královskou korunu dítek božích, ba
\ i Boba samého, a to za cenu nepatrnou, že i nejchudší žebrák
může se té koupě odvážiti; Sebe menší skutek lásky k bližnímu
ve stavu milosti boží vykonaný přináší nevýslovnou odměnu na
věčnosti, poněvadž byl vykonán Pánu Ježíši samému. »Pojďte,
požehnaní, a vládněte královstvím nebeským; neboť lačněl jsem.
žíznil, nahý byl, nemocen, v neštěstí a zármutku, a vy jste mne
.nasytili, napojili, přioděli, navštívili, pomohli a potěšili.: Ale tyto
.laciné tržní ceny trvají jedinýden, po dobu našeho pozemského
života;“ po smrti kdybychom, nabízeli cenu tisíceronásobnou, ne
dosáhneme více ničeho. >Pracujte, volá proto" božský Spasitel,
dokud den máte, ať vás nezachvátí tmy; neboť tu nebude nikdo
moci ničeho vykonatic.. »Proto dokud čas máme, volá sv. Pavel,
čiňme dobrécv. (Gal. 6, 10). Kdyby chudý člověk slyšel, že za
kousek skla' dostane sto tisíc tolarů v určitý den, myslil by celý
čas na bohatý zisk; zapomenu! by na všecky práce, ba ina jídlo
a neprOmeškaí by ani chvíle, aby kousek skla nalezl a příhodné
chvíle nepromeškal. »Ted nebo nikdy, volal by
sobě; dnes
mohupstáti se boháčem, zítra už nikoli; dnes mohu se zříci růz
ných příjemností, odříci sii jídlo, jen když potom budu míti všeho
' dosti. .
Nám/ nabízí Bůh za den našeho života a nepatrné skutky
dobré ne tisíce tolarů, ale celé nebe a celou věčnost, blaženost
nevýslovnou.

_ _

ímský císař Tiberius, pohan, litoval kdysi, že den ztratil,
poněvadžgtoho dne žádného dobrodiní neprokázal. Kolik dnů
ztrácí mnohý křesťan, až ztratí icelou blaženou věčnosti Co mo
dliteb zanedbal, mší svatých, svatých svátostí, dobrých skutků—a
milosrdenství, a mohl míti“ za několik let ohromné poklady .na
střádány na nebesích. »Dokud čas máme, čiňme dobrélc Dokud
nás nezachvátí tmy, kdy nikdo více nebude moci pro sebe něco
uč nitií —
'
- 2. ]en dobré skutky, plnění povinností křesťanských, zabe
zpečí n'ám věčnou blaženost.
'
Hospodář pracuje v potu tváře od časného rána až do noci,
od jara až do zimy; čistí, hnojí půdu, brázdí, seje zrní, pleje
_pievel, okapává; a' řekne-li mu kdo, že je zpozdilým, odpoví ho
spodář: však- v zimě bude ti do pláče, ale já se budu radovati.
Zahradník od rána do večera plahočí se v zahradě; čistí, osazuje,
zalévá, okopává stromy, pěstuje zeleninu a různé věci. Naříká

!
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často na nevlídné počasí, alev práci neustáváí' Co ho sílí nežli
naděje—,nabohatou žeň, odměna za-vvšecky práce.-jak teprve 'bude
jásati křesťan na smrtelném loži, až uvid'í vduchu, že nepracoval
nadarmo, že ho čeká na nebi odměna veliká; jak bude jásati,
až na věčnosti spatří .ovoce své—práce,—
'strádání s sebezapírání.
A to je právě, Co zlomí osten smrti, myšlenka na odměnu věčnou.

Naplní se tu slova Písma Sv.: »Jdouce šli aplakali'mecíce semena svá;
přijdouce pak přijdou s plesáním _nesouce-s nopy svéc.. (Zal. 125, 6.).

Ny'ní zdá se mnohem obtížným a krušným vykonávati horlivě
své povinnosti, zapírati sebe, odříkati se věcí světa, snášeti trpělivě.
kříže, prokazovati—skutky. milosrdenství„ vzdalovati se světa-a:jeho ,
služebníků, snášeti za to potupu, pronásledování, posměch, za
“pláče si snad také nad zlobou lidskou, ale to trvá jediný, den,
několik let pozemského „života; na smrtelném loži bude jinak hle
děti na celýživot svůj, bude se radovati ze' všeho, co vykonal
pro Boha, pro duši a blížního„co vykonal pro svět; za to se
stydí, to ho děsí a zarmucuje, lituje poblouzení, vyznává se z toho
ve svaté zpovědi, aby to bylo smazáno pro věčné časy a nebylo
připomenuto na věčnosti. Ve dřívějších dobách měli různí- panov
níci dvorní šašky,“'kteří měli dovoleno , říci svému pánu každou
pravdu do očí. jeden panovník dal svému šaškovihůl a řekl:
»Nalezneš li někoho,kdo je větší blázen nežli' ty, 'dej mu“ tu hůl.<
Za několik let panovník onemocněl. Přišel šašek se svou holí &
ptal se: ;Jak se vede, můj pane?: — »Brzy tě opustím, můj
milý,.- odpovídá král. bA kam chceš jítířc ptal se šašek. .sNa
onen-"svět,c odpovídá král. _:A kdy zase přijdeš? Snad za týden-?
za měsíc? za rok? Ze nikdy? lak jsi se' tedy na tak dalekou
cestu zaopatřilřc »Ničímřc »Ach,-tu máš svoji hůl zpět, neboť
nenalezl jsem většího blázna, nežli jsi ty,:
' ,

Ano, v pravdě, největší blázen jest člověk, který bez zásluh
jde na věčnost! Svatí zříkali se na světě statků, rozdávali chudým,
žili v největší chudoběasvět se jim posmíval, považoval za blázny
a sebe za chy'trébo.

'“

.

_

. Víte, co píše Písmo svaté o konci posměváčků akonci těch,
kteří byli považováni zaÍbláznyř Při posledním soudu budou státi
proti sobě. Křestans'ky moudří a světsky chytří. Ale světáci v za—

hanbení a hrozném zklamání budou volati ukazujíce na ty, jimiž
pohrdali: »To jSou ti, kteří nám byli ku posměchu a za přísloví
potupy. My nesmyslní, měli- jsme život jejich za bláznovství a
konec jejich za bezectný; a aj, oni jsou počtení mezi syny bo
žími a mezi svatými jest los jejich. Zbloudili jsme s cesty pravdy,
chodili po cestách neschůdných, cesty Páně neznali jsme. Co nám
prospěla pýcha, co nám spomohla chlouba s bohatstvím? .Po
_minulo to vše jako stín. My zrodivše se ihned přestali jsme býti,
a nemůžeme se'žádnou ctností vykázati; ale ve zlobě'své strávili
jsme se:. (Moudr. 5.).- >Naděje bezbožných pominou jako dým,
spravedliví zůstanou na věky..
'
_ Kdyby rolník mohl učiniti, aby- pole—přinášelo ,užitek každý-'
týden, jaký přináší za rok, pak by sepřičinil a považovali zašťast—
Rádce _duchovní.

*
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ného. Kdyby zahradník věděl, že ovoce bude sklízeti_každý měsíc,
pak by se přičinil a jásal nad odměnou své práce. Duše naše je
vnnicí, s/tr'omem, polem, jak Písmo svaté praví,-na níž možno sklí
zeti každodenně! Každý skutek dobrý, ba i dobrá vůle, kterou
nemohli jsme vykonati, z lásky k „Bohu a bližnímu vycházející,
nese“každodenně mnohonásobné ovoce.
Pán ]ežíš ukázal nám cestu, trpěl za nás největší potupu,
bolesti snášel, aby nás odvrátil od služby světa a obrátil mysl
našike statkům věčným a nepomíjejícím, [: Bohu a věčně blaže
nosti. Svět pomine i žádost jeho; pomine i náš život pozemský
jako tráva, ale kdo činí vůli Otce nebeského, žíti bude na věky.
Amen.
'

v.

Neděle pátá postní.
Smrt jest nejlepší rádce.
»Amen, pravím vám, bude-li kdo
řeč mou zachovávati,“neokusí smrti
na věky.<
(Jan 8, Sl.)

Výstražnou pravdu slyšeli jsme v dnešním evangeliu: Kdo
zachovává přikázání Páně, _neokusí smrti na věky; kdo pak neza
chová, zemře na věky.
*
Ale, co jest to smrt věčná? Kde se umírá bez konce, 'po
celou věčnost? V nebi, na zemi či pekle? Nebe jest zemí živých.
tam není místa pro smrt; nebot kde se věčně žije, tam nemůže
nikdo umřtíti. A také na zemi nemá smrt věčně místa, nebot vše
na zemi žije jen nějaký čas. Kde se věčně nežije, tam nemožno
také věčně umírati. Není 'tedy věčné smrti, věčného-umírání leč
v pekle, kde zavrženci se nalézají.
'
O salarnandru se vypravuje, že uprostřed ohně vydrží žíti
.a neumírá. Zavrženci žijí opravdu uprostřed ohně a neumrou na .
věky. Budou volati smrt, a ta se bude před nimi skrývati. Věčně
'budou trpě'ti, věčně hynouti a přece věčně žíti, aby všecky muky
zase znovu začaly. Největší světci byli naplnění hrůzou při vzpo
mínce na toto hrozně místo zavržených; jakou hrůzou musí býti
naplněn teprve člověk v těžkém hříchu! Kdo nejlépe poradí, jak
možno uniknouti tomuto věčnému umírání a věčnému ohni, který
nikdy nevyhasneř Nejlepší rádce jest na blízku, který už nesčíslné
množství lidí zachránil před smrtí věčnou, a rádcem tím nikdo
jiný není leč smrt sama. »O, smrti, dobrý jest soud tvůj, (Sir.
41, 3), a spasitelná tvá radalc Smrt jest nejlepším tajným radou,
nebot, dává radu nám, co může nás od věčné smrti zachrániti,
co vede k životu věčnému. A návod ten obsahuje trojí tajemství,
a sice, jak. se máme chovati _k Bohu, jak k'bližnímu a jak k sobě

—2i1—
samým. —- Pane Ježíši, od žoldnéřů nelidsky zbičovaný, osvět
nás, žehnej nám. slituj se nad námi!
'
1. Smrt radí nejlépe, jak se máme chovati 'k Bohu. jest to
sice podivné, že slepá smrt má býti tajným radou a nejvěrnějším
vůdcem k nebi. Ano, slepá jest, ale přece nejspolehlivější rádce
a vůdce. Neboť že jest slepou, nemá na ni tělo a krev vlivu,
a nedá se zmámiti leskem zlata, jak mnozí rádcové dávají se dary
podpláceti. Už pohanský básník řecký, Aischines, pravil, že smrt
jest jediná mezi bohy, jež nemiluje darů.
Zkušenost nám dokazuje, že i v časných, věcech slepý často
lépe soudí, nežli který 'rná třeba zrak nejlepši.
.
Bohatec jeden měl jediného syna a ten byl slepý. Chtěl ho
-mermomocí oženiti; i přivedl 'mu dvě nevěsty, aby si“z nich jednu
vyvolil. Syn byl s tim srozuměn. Aby dobře volil, žádal, aby mu
obě podaly ruku. "Poznal hned, že jedna má ruku hebkou ajemnou,
druhá pak drsnou a mozolovitou. Bez dlouhého rozmýšlení pustil

ruku hebkou a držel ruku drsnou, ta že bude jeho .manželkou.
Otec, který toho nečekal, _ale více si přál._aby si vyvolil za ženu

rukou jemných, hezkou a bohatou zároveň, upozornil hned ale-.
pého syna, že ta, kterou vyvolil, není hezkou ani bohatou, ale
druhá, jejíž ruce jsou jemné, že vyniká zvláštní krásou a velikým
bohatstvím. Syn 'však usmívaje se odpověděl: >Kvetoucí růže
opadávají, a krása jejich netrvá dlouho. Co je platnou slepému
.hezká tvář,- když ji nevidi. Nepotřebuji _ženy, jež se práce štití,

ale pilně a pracovité,-která jest ozdobou domu a štěstím rodiny..
-— A "zůstal při této volbě.

_

'

Řekněte nyni, drazí křesťané, zda-li nesoudil lépe než mnohý
'vidouci? Ale ještě mnohem lépe soudí slepá smrt.
Učiňte zkoušku a představte smrti slepé dva různé způsoby—
života. Jeden jest jemný, pohodlný, u světa' oblíbený, plný po
žitku a radovánek; u Boha však jest v nenávisti a nemá naděje
na věčnou blaženost. Druhý jest dle zevnějšku ne tak jemný, ale
prostý, rozšafný, pracovitý, svědomitý a zbožný, u světa však
v nenávisti a nepřízni, za to Bohu nade vše milý a příjemný.
Který způsob života bude smrt spíše voliti, komu lépe poradí.
'Světák, slepé dítko světa, sáhne po radostech, pohodlí a rozkoších,
„volí způsob první. Stařec, který jednou nohou stoji takřka již
v hrobě, a smrt vidí blízko před očima, nevolí'nesmyslně, ale ptá
se smrti 0 radu,.a ta pravi: »Lehkovážný život vede k zahynutí
věčnému; zvol si druhý způsob života, který vede k věčné bla
ženosti.c_ Hle, slepá smrt, a soud její jest dobrý, rada jeji spasi—
telná. Kdyby mladí lidé nezavirali oči před smrti, jež může každého
kdykoli překvapiti, kdyby se smrtí ptali častěji o radu, nezapadli
by nikdy do propasti nevázaného života, nedělali by věci, 'za něž
pak v stáři pykají, za něž se stydí.
,
Když Herakles, hrdina řecký, jako jinocb vyšel do světa,
aby zhlédl různé kraje a národy, a zvolil si povolání, přišel na
rozcestí nevěda, kterou cestou by se měl dáti. jedna cesta byla
"úzká a drsná, kamením a trním poházená; druhá cesta byla "široká,
.
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rovná a_jemná, a podél nejkrásnějšími. druhy květin okrášlena.
Zatím co setrozmýšlel, kterou cestou by se_ měl dáti, přiblížila
se po krásné cestě ženská postava .,lehkého kroku i lehkého způ—_
sobu života a lákala Heraklea, _aby šel touto cestou. »Půjdeš-li
za mnou a setrváš na cestách mých, nemine tě ani den bez roz
koše, budeš se, baviti a veseliti agdobře se míti.: Ale ipo drsné
cestě blížila se postava,- vážným krokem, s vážnou, milou tváří,
a zvolala: »Herakle, nedej'se klamati; slibuje ti veselý život, ale
ten dlouho nebude trvati; smrt tě překvapí a budeš věčně py'kati
za svou nerozvážnost, tím" více, čím hlouběji se pustíš do. . víru
světa. Buď moudrý a pojď za 'mnou. Cesta ' bude z počátku ob-_
tížná, ale na konci nalezneš pravé a čisté radosti, a těch nebude
nikdy konec; dojdeš nesmrtelné. slávy u lidí, nevýslovné odměny
.a Boha.. Heraklovi se rada tato velice líbila, šel cestou drsnou
a obtížnou; slavné smrti a nesmrtelné slávy _vážilsi více, nežli
příjemného, rozkošného života,. po němž následuje špatná smrt
a ještě špatnější věčnost. Moudře jednal, zařídil svůj život tak,
aby nemusel toho. při smrti“ litovati._ ('), smrti, dobrý jest tvůj
soud„ spasitelná jest tvá rada! -Radilas pohanům, aby se odřekli
nezřízených radostí a zasvětili se ctnosti, by došli šťastné .ne
smrtelnosti,
.
f\ Tím spíše bude rada tvá přijata u křesťanů. jejichž nábo
ženství praví, že člověk jest stvořen, aby věrně Bohu sloužil a za
to po smrti věčně byl' blažen.
Ale, bohužel, mnozí křesťané berou si příliš pozdě smrt za
svého rádce, a chtějí slyšeti radu až při smrti, kdy již na světě
žíti nemohou. _Dokud se jim dobře vede, zapomínají, na Boha,
nevzpomínají ani věčnosti, až když Se smrt blíží, zatouží p_o Bohu
a šťastné, věčnosti. Ale zřídka'toho dosáhnou. Iaký život, taková
smrt. — Když matka Melanchtona, který od pravé víry odpadl
a i matku k odpadu svedl, když tato se nalézala na smrtelném
loži,“zavolala'svého syna a zapřísahala: )Synu můj, na tvé přání
opustila jsem katolickou církev, a zvolila náboženství nové. Brzy
.se objevím před Bohem; zapřísahám tě skrze Boha živého, řekni
.mi, která víra jest pravá, v' které mám umřiti'řc Melanchton sklonil
hlavu, chvíli mlčel, otázkou překvapen a pak-řekl: »Matko, pro—
testantská víra je pohodlnější, katolická bezpečnější; v “prote
stantské se volněji žije, v katolické se lépe umírá.: Nad odpovědí
ulekla se velice matka a brzy skonala. ——_
Před tváří smrti soudí

i nejlehkomyslnější člověk jinak, než za bujných let mladosti.
Často slýcháme; že umírající s ošklivostí se odvracují od toho,
co dříve zbožňovali. Smrt ukazuje nám vše v pravé podobě'
a pravé ceně.
. „_
Francouzský spisovatel Toussaint, který chtěl namluvit'i světu,
že člověku stačí, je-li mravný, že nepotřebuje ničeho věřiti, při
smrti veliče litoval, že spisem tolik lidí nezkušených zavedl na
scestí, Kajícně, přijal sv. svátosti, svolal všecky přátele 'a“známé,
—au jejich přítomnosti pravil k Svému synu; _:Synu. drahý, slyš,
co“ti pravím. Musím se brzy ukázati před Bohem, nejvyšším Pánem
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a soudcem, a vydatipočet ze svého života. Velice jsem ho urážel,
je mi“třeba velikého milosrdenství. Dal jsem ti pohoršení špatným
životem a nevěreckou naukou. Odpust mi to; Volám Boba za'
svědka, že to nikdy nebylo mým přesvědčením, ale psal a mluvil'
jsem nevěrecké zásady z ohledů lidských, abych se jistým lidem
líbil; Klekni, spoj modlitbu svou 5 modlitbou moji a všech při:
tomných, slib mi, že zřekneš se nevěreckých zásad mých, pros'
Boha, aby mi byl milostiv.: Kdo _hopřivedl na tyto myšlenky?
, smrti, dobrý jest tvůj soud, spasitelná jest tvá rada. '
2.7Smrt radí, jak se máme chovati k bližnímu. »Miluj bližního
svého, jako-sebesaméhox To jest,přikázání nového Zákona, jejž
Kristus přinesl s nebe na svět a ustanovil za nezbytnou podmínku
' věčné spásy. Dvě však nepravosti ničí.neivíce lásku k bližnímu:
nenávis't a nespravedlnost- Proti oběma však stojí smrt a dává
nám nejlepší radu, jak bychom se obou měli varovati a nespra
_vedlnost učiněnou nahraditiu
Je-li srdce křesťana zaujato nenávistí _k bližnímu, na smrtel
ném loži dává smrt spasite'lnou radu: »Bud moudrý, usmiř se.
s bližním, nebot kdo nenávidí bratra, chodí ve tmě,; a kdo ve
tmě chodi, neví, kam jde (neví ani, že kráčí k zavržení věčnému).
(I. jan 2, II.) Kolik lidí už na smrtelném loži poslalo si pro ne
přítele, aby se s ním mohli usmířiti. Odkud ta změna, to poko
ření, ty hořké slzy, ta neočekávaná. láska k bližnímu? Smrt to
poradila.
.
Kolik lidí na smrtelném loži vrátili nespravedlivý majetek,
odvolali pohoršení, a prosili ZŠ odpuštění. Kdo jim dal tu radu?
Smrt to byla. nó, smrti, dobrý jest tvůj soud, spasitelná jest
tvá rada.:

_

,

2. Smrt radí, jak se "máme chovati k sobě samým. .Pokáuíf'
sebezapírání, odříkání, boj proti nezřízeným žádostem těla, to jsou
věci, jež za dnů zdraví a mládí zdaji se býti těžkými, ba nepo
, hodlnými a ,odpornými. V nemoci a zvláště před smrtí vidi člověk
' vše v jinémsvětle, lituje svou lehkovážnost a nyní-, k“dyby.mohl
několik dnů života prodloužiti, žil 'by ochotně dle svatého nábo
ženství.

.

Filip II., král španělský, syn císaře Karla V., byl velice
mocným vladařem. Když ležel na smrtelnémloži, dal si zavolaíi
svého syna, následníka trůnu, ukázal na svá prsa ranami zjizvená,
hnijící a červy rozhlodaná, a řekl': »Pohled, synu, takhle končí
.všeck'y radosti světa, rozkoše _tob'oto života. Hle, tak-uboze vy
padají těla králů, kteří se 'zlatem a hedvábím odívali a zdobívali,
nejvzácnějšími pokrmy a nápoji život svůj oslazovaliá: Pak vyňal.
ze skříně _metlu krví potřísněnou, podal ji synovi, řka: »Krev,
jejíž stopy na metle se nalézají, není 'má; kéž by. to jen, byla
maje vlastníl Kdybych byl své tělo, jež nyní červům za pokrm
slouží, dříve metlou krotil a za hříchy spravedlnosti boží dosti
činil, nebyl bych nyní v těchto smutných poměrech. Krev tato
* na metle jest krev tvého děda Karla V., který v posledních letech
života touto metlou tělo své krotii, aby duše sv. vírou osvícené
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bylo poslušno, aby pokání činil za poklesky inejmenšípředešlého
života. Následuj jeho příkladu, .a pomoz mi touto -metlou odpy
kati mé hříchy.: Kdo dal králi tyto myšlenky, jimž se světák
směje, kdo mu otevřel vyhlídku do daleké věčnosti, odkudž není
více návratu, a kde každý bude s'klízeti, co na světě pro sebe
nasel? O, 'smrti, dobrý jest tvůj soud, Spasitelná jest rada tvál
Když Pilát bál se nepřátel Kristových, ač věděl že ]ežíš jest
nevinen, vydal jimho, aby ho zbičova—li,domnívaje se, žesnad
se slitují pak nad ním a_"propustí na svobodu; To vše za nás
t-rpěl božský Spasitel, za naše hříchy, nestřídmosti a nestoudnosti,
abychom sami činili sobě, co ,trpěl pro nás; abychom krotili ne.
zřízené žádosti těla a, ve službu duše podrobovali. A zdá-li se to
mnohému obtížným neb i zbytečným, necht jen se smrtí vejde
v radu a bude. jinak souditi.
'
Zbožný kardinál Alexandr Oliva dal si zhotovili rakev. Kdy—
koli měl _něco důležitého podniknouti.a nevěděl si rady, jak nej
lépe by měl činiti, stálchvíli u rakve, v níž jednou chtěl odpo
čívati, zamyslil se vážně, a vykonal pak, co by si přál, aby bylo
vykonáno,
se nalézati
v-rakvi,
aby toho
na věčnosti
ne
musel
lito vFž
ati. bude
—' Papež
Innocenc
IlI. nosíval
obrázek,
na jehož
jedné straně byla lebka a na druhé otevřený hrob. V pochyb
nostech, co _má ve vážných záležitostech učiniti, brával radu
z tohoto .obrázku, 'ptal se smrti o její náhled, a dle její rady ,se
pokaždé řídil. Vykonal, co by si přál aby bylo vykonáno, až
bude do hrobu uložen. Svět se sna usměje podobnému počínání,
ale kdo se směje nyní, nebude se mu smáti při smrti, a bude
litovati, že spasitelnou radou pohrdal a toho nejhlavnějšiho pro
meškal.
Pohlížejme častěji na kříž, uvažujme, proč Pán Ježíš za nás
tolik trpěl, proč za nás zemřel, jakou cenu má duše naše, a Bůh
osvítl nás a posílí, že budeme ochotně a svědomitě zachovávati
řeč Pána Ježíše, jeho přání plniti, abychom smrti neokusili na
věky, abychom po šťastné smrti časné ušli smrti věčně. Amen.

Vl'.

Neděle šestá pOstni.
Spravedlivý těší se na smrt.
»Odvažte je a přived'te ke mně..
(Mat. 21, 2.1

Neobyčejně cti dostalo se oslátku. jež dal božský Spasitel
odvázati a přivésii k sobě, jež pak bylo přikryto rouchem apo
štolů a neslo na sobě Spasitele světa, kterého všichni národové
od věků toužebně óčekávali, a který právě konal poslední cestu,
aby za nás podstoupil krvavou obět a otevřel bránu radostí věc-'
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ných. Kdyby bylo mělo oslátko rozum a dar řeči,jak by se bylo
radovalo z velikého štěstí, že dosud jsouc ode všech opovrhováno,
jest samým Bohem tolik vyznamenáno, že vyvedeno' od svého
nevzhledného _a nečistého stáje, bude bydleti ve svatém městě
]erusalemě.
V oslátku tolik vyznamenaném znázorněno jest veškeré p_o
kolení lidské. Duše lidská uzavřena jest v těle svém, temném
žaláři, _s'tájiznečistěném hříchy _a znesvěceněm,

uvázána

provazy

a řetězy, takže častokráte zatouží po svém domovu pravém a věč
ném vzdychajíc: »Kdo mne vysvobodí z tohoto žaláře těla.c Touží
po rozdělení, jak sv. Pavel praví o-sobě: »Žádost moje jest roz
dělen býti a býti s Kristem.: (Fil. 1, 23.) »Neštastný já člověk,
'kdo mne vysvobodí z těla této smrti?: (Řím. 7. 24.) A díky Bohu,
přijde čas, kdý poručí Bůh andělu svému: >]di tamto do domu,
nalezneš tam duši k těm nemocnému přivázanou, odvaž ji a přived
ke mně. Bránila se statečně proti tělu, světu a ďáblu, snášela břímě
dne i horka, zasluhuje odměny, které se jí dostane v ojerusalemě
'nebeskémc. Jásati bude duše, až vysvobozena ze žaláře těla
u vítězoslávě bude provázena zástupy křesťanů, kteří ji přijdou
vstříc a s chvalozpěvy uvedou do spásy věčné.
A vzpomínka na tuto chvíli blaží nás zde na světě, kdykoli
dolehne soužení a zloba světa. Pokaždé můžeme se těšiti dvěma
pravdami: duše naše nalézá. se nějaký čas v temném žaláři, ale
smrt ji vyvede do radostí věčných, jichž nás nikdo více nemůže
zbaviti. .
.v
_
Ku povzbuzení svému budeme dnes, o těchto dvou pravdách
uvažovati. Pane Ježíši Kriste, který jsi po hrozném a přebolestném
bičování potupným pláštěm a korunou trnovóu za krále na po
směch lidu byl přioděn, a vše jsi za nás ochotně snášel. aby vy
svobození naše ze žaláře toho světa bylo "zajištěno a Jerusalem
nebeský byl nám otevřen, kde bychom za protivenství a přemá—
hání sebe dosáhly nevýslovné odměny: osvět nás, žehnej nám,
smiluj se nad námi!
' 1., Život náš jest přebýváním v temném žaláři.
Bohatý šlechtic italský, Peccius, chtěl jednou svým poddaným
připraviti velikou slavnost. Den slavnosti už nastal, všecky pří
pravy skončeny, hosté se scházeli, ale šlechtice nemohli nalézti.
Za noci byl přepaden od nepřátel, kteří se ho'zmocnili, spoutali
a odvezli do svého hradu, do hluboké věže, aby tam ve tmě
a zapomenutí život svůj trávil. Dávali mu pokrmu, aby nezahynul,
ale utrpení mělotrvati až do poslední chvíle jeho života. Zatím
hledali. "domácí a" poddaní svého milovaného pána a dobrodince,
a konečně smířili se s myšlenkou, že byl snad tajně zavražděn
a mrtvola někde skryta. Smutný jeho osud__bylvšude oplakáván.
O neštěstí ubohéhomluvilo a psalo se po celém okolí. 'Za ně
kolik let porouchala krupobytí střechu věže, kde byl šlechtic
vězněn. Pokrývač, který střechu opravoval, zpíval při práci píseň
o nešťastném šlechtici Pecciovi. Uběhlo už sedm,!et co nešťastný
nespatřil denního světla, neslyšel lidského hlasu. Dnem i nocí
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volával ubohý o pomoc k Bohu a domníval se, že jest už.i od
Boha samého opuštěn. Až nyní slyšel nad sebou zpěv, napial-,
všecky síly a volal; »já jsem Peccius, který za mrtvého jest po
važován jsem zde, v této věži, hluboko v zemi. za _živapohřben.
Prosím tě, pro předrahou krev Kristovu, řekni mým dětem a všem
poddaným, .že prosím snaz'ně,aby přišli a vysvobodili mne z tohoto
žaláře; Rychle spěchal pokrývač, oznámil vše, co slyšel; poddaní
se ozbrojili a svého pána.vyvedli ze zajetí. Kdo popíše radost,
jakou měl pán, když Opět všecky své nejdražší Spatřil.'Jásot a 'ple
sání ozývalo se po celé krajině.
Proč jsem uvedl'tuto událost? Abychom pochopili smutný
stav naší duše, dokud. se naléžá'v temném žaláři těla.
Touží p_oBohu, „touží po domovu pravém, po nebeskévlasti,
po Svých bratřích. oslavených duších na'nebi'; a_ vzdyěhá s Da—
videm, žalmistou Páně: )Vyveď, Pane, ze žaláře duši mou.< (Zal.
141, &) Volá ne sedm, ale sedmdesát a více let, touží býti roz
dělen a býti-s Kristem.
„_
Co jest život lidský? Co'znamená _dlouho 'žítiř Sv. Augustin
odpovídá-í »Dlouho žíti není nic jiného, leč dlouho mučen býti.:
A sv. Jan Zlat. praví : »Dlouho žíti není nic jiného, než _usta
vičné střídání dnů dobrých se zlými.: »Clověk narozený ze ženy:,
praví Job starozákonní, »krátký živ jsa čas, naplněn bývá mno-'.
hými bídami.: (14.)
-'
"
»Není-liž bojování život“ člověka“ na zemi? jako dnové náden—

níka, tak jsou dnové jeho.: (7.) Sv. Bernard praví: »Prvni hlas
náš bývá pláč,. vždyť jsme vkročili v slzavé údolí.: Sv. Augustin
nazývá svět'velikou nemocnicí, kde jest tak veliký počet ne
duživců.
'
Filip, král španělský zbloudil kdysi na honě, a slyšel ze zdáli
veselý zpěv. Šel směrem po zpěvufa nalezl“ v houští malomoc

'ného, jehož tělo hnilo a po kusech opadávalo. Užasl nad ubohým
stavem chudasa, ale ještě více užasl'nad jeho spokojeností a zpě
vem. A když se ptal po příčině veselosti, odpověděl malochn'ý:
»Jak bych nejásal, když vidím,—žemalomocenství tělo mé- brzy
stráví, a žalář těla brzy se otevře, aby duše _do nebeské vlasti
mohla vzlétnoutiýc
Soužení a bída, to jest pozemský život člověka; a to v nás
'rozněcuje touhu po vysvobození a věčném klidu.
Ale i hustá tma, jež nás na této zemi obkličuje, tuto touhu
po věčném světle posiluje. Neboť" co víme vlastně a rozumíme
o 'ne'vystihlých tajemstvíeh: naší svaté víry, 0 vnitřních účincích
sv. svátostí, o vtělení Pána ]ežíše, .o podstatě boží a tisíci jiny'ch
' tajemstvích zjeveného náboženství ř-Velice poskrovnu; věříme sice
pevně, beze vší pochybnosti, všecky tyto pravdy, ale nepochopíme
jich na zemi nikdy. Vždyť pti vší vychvalované osvětě a moderním
poki'oku věda nezná. ani tajemství zákonů přírodních, v čem na
příklad záleží 'tajemst'ví elektrického proudu,. magnetu, milionů
hvězd na obloze, nejjednoduššího zrna obilního,—_
odkud má tu sílu
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amoc, že klíčí, vyrůstá v stéblo a klas, a přináší místo zrna
jednoho třicet, a více jiných.
.
_ Mluví se o těch věcech učeně, ale tajemství jejich'nik-do ne- '
pronikl. Co teprve máme říci o věcech nadpřirozených, nám
tolik vzdálených !“To, co řekl slavný filosof Sokrates: oLidé mají
'mne za moudrého, ale já vím jen„že nic nevímTc
Jakmile však duše vyjde ze žaláře těla, jakmile Bůh vyřkne
andělům: »jděte, odvažte ji a přiveďte ke mněc, v tom okamžiku
poznává duše všecky ty věci, všecka tajemství dosud nepřístupná.
Co nevěděli všichni učenci světa, pozná a pochopuje nyní svo
bodná duše lidská. Co času, co peněz a námahy" věnovali mnozí,
aby se věcem neznámým přiučili, ale při vši“píli, zůstalo vědění
a vzdělání kusým a částečným. Na světě vidíme nadpřirozené
věci všecky jako v zrcadle zamženém, _ale po smrti spatříme vše
tváří v tvář, poznáme účel všeho, a ve všem nevystihlou moudrost
a dobrotivost boží, až _seduše vznese k nebeské vlasti. Jaká to
bude útěcha, jaká radosti, jaká blaženost!
_
'
'Země byla cizinou, nebe je pravým domovem; země pří
pravou, nebe odměnou. V nebi čeká nás pravý Otec, dárce všeho
'“dobra, t_am čeká na nás nejstarší bratr náš, Bůh a člověk, Ježíš
Kristus, tam volá nás přeblahoslavená matka naše, Panna Maria„
tam volají duchové nebeští a světci, naši přátelé a známí. „Tam
čeká nás odměna věčná, nevystihlé statky nepomíjejícího bohatství,
nevýslovné radosti a blaženosti. A ,kdo nám dá té výhody a toho,
štěstí, abychom mohli zaměniti bídu a temno toho světa za slávu
a světlo nebeské vlasti? _Pohan Corida přál_siumříti, jen aby brzy
spatřil na“ věčnosti nejslavnější a nejučenější muže z pohanstva.
My spatříme -v nebi nejen nejmoudřejší a nejslavnější muže, světce
a světice, ale Boha samého, trojiediného, Otce, Syna a Ducha
svatého, a p'atřiti budeme na ně tváří' v tvář a z jejich nevýslovné
blaženosti čerpati blaženost svou a své štěstí. Proto křesťan touží
po smrti, neporoučí Bohu, kdy to má býti, ponechává vše ně
vyzpytateiné vůli boží, ale těší se na tu chvíli, až še mu dostane
té milosti a po životě plném strasti a sebezapření dosáhne koruny
věčné.

'

2. Smrt vede nás do nevýslovné blaženosti věčné.
Bohatý kupec holandský zvolal rouhavě: „»Kdyby mně Bůh
'dal' vše, co. na světě.má_m, na věčné časy, zřekl bych se nebe
a raději.žil zde na zemi.: Ale rouhání zle se vyplatito. Sotva.
domk-l,“klesl mrtev k zemi. Ubohý neměl .ponětí o životě vyšším
a nadpřirozeném. Chrobák si libuje v' odpadcích - zapáchajících,
's'věták v_malichernostech světa. »Jak se mi protiví tato země:,
volal _sv.Ignác z Loyoly, akdykoli pohlédnu k nebil:
Když onoho .šlechtice italského, Peccia, o němž—jsem byl
mluvil, vysvobodili z temné podzemní věže. a oblékli % skvostná
roucha, a vedli ve-vítězoslávě do jeho hradu, "nezastcsklo-se mu
' zajisté po děsném žaláři, ale děkoval Bohu a dobrým lidem za
vysvobození.

Až duše naše vymaní se ze žaláře těla a vzlétne k nebi
ozdobena nejvzácnějšími perlami nadpřirozených milostí, a vítána
'zástupy nebeštanů, jistě nezasteskne se jí, že vysvobozena z těla,
ale—velebiti bude Boha na věky. .

'.Ano, duše naše, jestliže v milosti boží vyšla ze žaláře těla,
a odpykala si tresty za mnohá provinění, vzlétne k nebi jako
královna, jež má býti korunována, oděna zlatým _roucbem po
svěcujícl milosti boží, zářící božskými dary Ducha sv.,\ obestřena
leskem- nebeské jasnosti, zářící jako slunce _na obloze, _vprůvodu
ctností a dobrých skutků, andělé s nebeštany budOu ji vítati
s nadšením, že rozmnožuje počet jejich, že výva'zla z osidel pekla
a věčně bude oslavovati Boha, původce jejich blaženosti.
Tisíce případů známo již, kdy světci umírajíce viděli již slávu,
jež se pro ně na nebi připravuje; .aneb zjevili se po smrti svým
známým v plné'slávě a vypravovali, jaké blaženosti nyní požívají.
Pán ]ežíš nás ujistil, že celé nebe se raduje nad pokáním
hříšníka. jásá-li celé nebe, když duše hříchem ztížená činí pokání,
ale snad později opět do hříchu může upadnouti, jak mnohem
více budoujásati nebešfané, když duše již ze žaláře těla jest vy
maněna, když ďábel přemožený nemá již na ní moci,. když již
připravena jest pro ni koruna nebeské slávy!
Murillo, slavný malíř španělský. od něhož pochází překrásný
obraz Neposkvrněné Početí Panny Marie, který ku poctě Panny
Marie více než sedmdesát-let štětec svůj zasvětil, zemřel ve svém
rodném městě Seville. Za posledních dnů svého života sedával
ve farním kostele svatého Kříže často celé hodiny před obrazem
Snímání Těla Pána Ježíše s kříže, od bruselského mistra Petra
van_K_emperi._Když se ho tázali, co ho u obrazu tak zaměstnává,
odpověděl: »Čekám,_až tito svatí -muži Tělo Pána ]ežíše složí
s Kříže.: Čekal až' do Vzkříšení, kdy ho Pán ježíš odtud po
volal. — Celý život zasvětil-úctě Rodičky Neposkvrněné & slávě,
boží, a když již síly vypověděly službu, čekal, až_Pán jej zavolá,
aby mu dal korunu věčné slávy; aby byl v. blízkosti Nejsvětější\
Panny, kterou tak něž-ně na zemi uctíval.
'
Taková jest smrt spravedlivých'ž život zasvětíBohu a bližnímu,
posvěcení duše,—a očekávají blaženě chvíle, až Pán zavolá, aby
je odměnil na věčnosti.
_

A' nyní pohled'me v duchu na trpícího za'nás Spasitele, Ježíše
Krista. Když ho: vystrojili za krále do roucha potupného, a na
hlavu vtlačili-trnovou korunu, a do rukou vložili třtinu, klekali
před ním posměšně a volali: »Zdráv buď, králi, židovský.: Bili
no, plivali naň, uráželi) a když Pilát jim ho vydal, dali mu těžký
kříž a vlekli na popraviště, horu Kalvarii.
\
Pán Ježíš vše trpěl za nás, zvláště pak učil nás, jak mám
zlobu lidí a kříže toho světa snáš'eti. Trpěl, aby vešel do slávy
své..— Nebe jest naší vlastí, kde nás nebude více žádný kříž
tísnit'i. kde jest jen radost věčná a blaženost nekonečná.
Po neb'i- máme to_užiti_ustavičně, neboť jak bažský Spasitel
zjevil sv. Brigitě, kdo za života nemá vroucí touhy zemříti, aby

—219—
s Bohem věčně spojen byl, bude, zemře-li ve stavu milosti boží,
po smrti za trest ještě dlouho, pykati, trápen nejprudší touhou
po Bohu, až po dostatečném pokání se mu té milosti dostane.
Nebe, bud naší touhou, naším jediným, přáním, volejme často.za
den se sv. Pavlem: wó Bože, jak toužím po tom,

abych už _roz—

dělen byl a spojen byl s Kristem.: Amen.

\

vu.

Veliký pátek.
Přebolestnou smrt podstoupil Pán Ježíš, aby naše smrt
byla b'až'enou.
»Raněn pro nepravosti naše, po'třen
pro hříchy naše, zsinalostí'jeho uzdra
vení jsmec.
ílsai 53, 4).

Od Piláta vedli Spasitele světa cestou křížovou na _horu Kal
varii za největšího posměchu a rouhání. Množství lidu kráčelo za
průvodem. Kdyby.se byl někdo tázal kohokoliv z průvodu a zá
stupu. co zlého Kristus učinil. že tak nelidsky s ním jednají a ku
smrti kříže vedou, byl by mu' každý odpověděl: »Nic nevím zlého
o něm; není mi známo, čím by si tak potupné smrti zasloužih
A proč ho ukřižujeteř Na to nevěděl nikdo odpovědi; moudrost
světská mlčí, stydí se udati příčinu, které by nikdo neuvěřil. Co
svět neuměl zodpovídati, víme od proroků starozákonních, kteří
to vše předpověděli; víme to od samého Ježíše Krista, který na
vše apoštoly připravil. Nejčistšía nejnevinější vzal na sebe dobro
volně trest, kterého jsme my všichni za hříchy své zasloužili. Proto
se stal člověkem, aby za nás mohl trpěti a zemříti. Po čem kletbou
stížený svět po „čtyry tisíce let toužil,'mělo se dnes vyplniti na
kříži; krví Kristovou, jeho smrtí jsme zachráněni a vykoupení.
Dnešníden jest dnem vykoupení našeho; peklo přemoženo,nebe
se zemí spojeno a otevřeno všem, kteří, se snaží, aby byli spa
seni a zachráněni,
Syn boží, Ježíš Kristus, proto“ přišel na svět, proto se stal
člověkem, aby nás učinil syny božími za cenu své vlastní krve,
bolestné a potupné smrti. Proto truchlí dnes církev svatá se všem
věrnými dítkami, s nejhlubším soucitem pohlíží na kříž a největši
lítostí, nebot hříchy lidské ranin a na kříž přibily Spasitele světa
:Raněn pro nepravosti naše, potřen pro hříchy našec'.
S nejhlubším soucitem a bolesti přibližme se dnes ke kříži
a pozorujme, co vše vytrpěl božský náš Spasitel, aby nás vykoupil
a smrt sblaženou vymohl. Klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste &
dobrořečíme tobě, nebot svatým křížem svým ŠVět jsi vykoupil!
1. Kolem jedej'iáté hodiny k poledni přivedli katané Ježíše
s křížem na horu Kalvarii. Zde dle nejstarších zpráv chtěl Abraham
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obětovati jediného syna Isáka z poslušnosti k Bohu svému; zde
Noe—popotopě uložil hlavu Adamovu, praotce pokolení lidského,
zde měl nyní druhý praoteca stvořitel nového- pokolení lidského,
jednorozený Syn nebeského Otce vylíti-krpv na vykoupen-í světa.
-a _Jakmile přišli katané s Ježíšem na horu,'podali mu' víno se
žlučí, aby se posilnil. Jindy podávali odsouzencům víno, ale Spa
siteli světa připravil nevděk lidský víno se žluči. Když pak volal
s kříže: Žízníml, podali "mu s touže ukrutností houbu'namočenou
v.octě. Teď se naplnilo, co David 0 Spasiteli předpověděl: »Dali
68,
22. )pokrm
.
/
mi za
můj' žluč a v žízní mé napojili. mne octemc.

( al.
Od paty až ke hlavě nebylo místa zdravého na těle Spasi—

telově, celé'rozdrásáno biči, ranami a trny. Jazyk dosud ještě
netrpěl,.ale i ten měl míti podílu na utrpení; dali Pánu Ježíši
žluč a ocet. Všemu podrobil se za nás Spasitel \světa,_chtěl py
kati za nás a usmířitinesčetné

hříchy nestřídmosti lidské —vjídle“

a pití,.jichž se tak mnozí bez ostychu a bez lítostidopouštějí.
Spasitel náš v žízui napájen žlučí a octem, a křesťan, který
chce se nazývati' žákem Kristovým, měl by zneužívati pokrmu a
nápoje a-snížžti se_pod němou tvář, jež se řídí pudem přirozeným
a nikdy pokrmu nezneužijeř Spasitel trpěl a snášel největší za
nás palčivos't žízně,.a křesťan by měl spláceti pijanstvím, člověka
tolik snižujícimř Kdo zneužívá pokrmu a nápoje k nestřídmosti
a 'ke hříchu, jak se zodpoví před božským soudcemglkterý \za nás
žlučí a octem napájen? Chceš-li blaženě skonati a při soudu ob
státi, varuj .se nestřidmosti, odpykej na světě vše, čím jsí se dosud
probřešil, zasvěť dobu svatďpostni postu, odříkání, rozjímání 0 ne
vystihlé lásce Ježíšově. _

,

,

2. Zatím trhají druzí katané šat s těla Pána Ježíše, který byl
již přischlý na ranách bičováním spůsobených, rány se obnovují,
bolest jest ještě palčivější a krev znovu vytéká, Spasitel svlečen
do naha, tělo celé krví zalito. Stvořitel, který celý svět drží ve
svých rukou, který každému života pokrm dává, stojí tu obnažen
před těmi, jež může okamžikem sraziti k zemi a na věky ztrestati.
Nevinný, rozdrásaný Beránek, stojí tu“ před žoldnéři, jež se
chápají již nástrojů, aby ho přibili na dřevo kříže; druhý Adam
stojí u stromu kříže, aby s něho utrhl ovoce smrti, abychom my
živi byli. Čistý před nečistými, nevinný před hříšníky, provázen
posměchem a rouháním nemůže se dočkati, aby jen oběť za sve
dené lidstvo byla vykonána. '— Proč ani této potupy nechtěl
býti Spasitel. ušetřen? Trpěl za pýchu 'a“ marnivost, za neSíoud
nost- a chlípnost lidskou, aby kdo si dosud v nichflibovali, po
hledem na obnaženého Boha před nestoudnými katany vážně se
zamyslili a zachvěli nad nebezpečným stavem své duše, pokání
činili, aby po smrti sami před nejčistším soudcem v plné nahotě
_v těle hříchy rozd-rásaném. nemuseli se .ukázati a slyšeti hrozný
_ortelsvého zavržení.
“ .
& Katané'přibíjejí nyní Spasitele světa na“dřevo kříže. Po
slušen až k smrti sám ulehá si'Ježíš na.-dřevo, nastavuje své po
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_žehnané ruce-a nohy, aby byly hřeby proklány. již'leží na. dřevě
kříže a'čeká ,na první ránu kladivem. Již zvedají kladivo, zahy
hřebem pravou ruku připevnili ke kříži.
_
_'
Mohl _Bůh seslati anděla, jako učinil, když Abraham chtěl
obětovati svého jediného syna, mohl._'Pán ]ežíš všemohoucností
,'svou' sám si“ pomoci a zahanbiti s_vé nepřátele, ale nestalo se
tak. Syn boží proto přišel na svět, aby za nás zemřel, my pak
pro jeho 'utrpení a smrt živi byli. Oavala se první rána, hřeb.
pronikl. rukou, krev Spasitelova zbarvila již rameno kříže.__Boho
rodička hledí na to a cítí _tutéž bolest—,trpí ji odhodlaně z'lásky
k nám,_pro spásu naši. Ale utrpení není Skončeno; začíná teprve,.
stupňuje se stále více._ 'Dravá šelma "jakmile spatří a p'ocítí krev“
stává se; ještě dravějsí; žoldnéři jakmile spatřili první krev nevinf
ného Beránka, pokračovali—vbohopustém díle ještě krutěji. Také
druhá ruka již je proražena a upevněna ke kříži, a hned pravá
ilevá noha za největšího posměchu nepřátel, »Když přišli na
místo, které slove popravní, tu jej ukřižóvalic. (Luk. 23, SS.). To
je vše, co evaggelisté napsali o ukřižování Spasitele světa.. Ukři—
žovali jej. Krátké to slovo, ale jaké moře_bolesti v sobě uzavírá.
Králové“ a knížata, světská i duchovní, budou dnes líbati rány
svého Spasitele.
.
I vy jste přišli,abyste políbením uctili největšíhodobrodince
svého i budoucího soudce. Až pohlednete na rány Spasitelovy,
neplačte nad utrpením jeho, ale plačte hořce nad'nevděkem lid
ským, nad sebou samými. Hříchy lidské přibily a přibíjejí dosud
ruce a nohy Spasitelovy ,na kříž) hřeby ostrými. »Vpravdě ne
-duhy naše on nesl, bolesti naše- snášel;- on raněn je pro nepra—
vosti naše, potřín pro hříchy našec. (Isai 53, 4.).

,
_
4. A nyní pozdvihněter hlavy, oči i srdce. Kříž a obětní be
ránek na něm jest od země vztýčen, do jámy malé postaven a
kameny upevněn. jaké nové utrpení nastává božskému Spasiteli!
- Celé tělo tíhou klesá dolů, hřeby v rukou a nohou je drží; nerv
stvo celého těla s_víráno nejprudšími záchvaty.

_

..

Mezi nebem a zemí visí ten, bez něhož nebe nemá žádné
blaženosti, bez něhož země je prokletou; Bůh nemá, kam sklonil
by hlavy. Nejčistší ze' všech čistých, nejsprav'edlivější ze všech
spravedlivých, visí na kříži mezi dvěma lotry. V pravdě se na
plnila slova prorocká: aMezi zločinci počten jeste.—
Celé tři hodiny pní Spasitel na kříži, mučen nevýslovnou bo
lestí, nevýslovnou žízní, žárem slunečním; krev" poslední stéká
k zemi kletbou hříchů lidských stížené. Celou tudobu neslyší
Spasitel potěšujícího slova, jen posměch a rouhání těch, kterým
dobře činil, 'za něž nyní umírá.. Opět doslovně se naplnila prorocké
slova: " :]á pak červ jsem a'ne člověk; pohanění lidí a povrhel'
obce. Všichni vidouce mne posmívali se mi:., (Zal._21, 7.). Ne—
pochopitelné láska božská, milostivý Spasitelil Ti, za něž dobro-__
volně, _z nejčistší lásky, .trpíš, posmívají se ti ;_jimž jsi tolik do
brodiní prokázal, dokud jsi na zemi žil, odpírají ti v zápasu smr
teln'ém poslední kapku vody. A ty jim nespíláš, nezlobíš se- nad
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"nevděkem a zaslepeností jejich, ty se za ně modlíš: »Gtče, od
pust jim, oni nevědí, co činí:; Předobrotivý Spasiteli. co jsi trpěl
od zavilých nepřátel,.nemusíme nyní trpěti my, _apřece přichází
nám za těžko odpustit bližnímu malá provinění, když za to prosí.
Nastává poslední okamžik smrti. Hořká slza objevuje se již
na svatém obličeji, slza lítosti nad hrozným nevděkem lidí a slza
radosti zároveň, že dílo vykoupení dokonáno jest.
O, dobrotivý Spasiteii, až jednou smrtelný pot se objeví na
čele našem a slza lítosti vyroní se z oka, neopouštěj nás. Milo—
stívým pohledem vzhlédni na nás, jako jsi učinil, kajícímu lotru,
když ve smrtelně úzkosti plakal nad ztraceným životem a zasle
peností duše. Učfň, přemilostiv'ý Spasiteii, aby poslední hodina
smrti byla vchodem _doblaženosti věčné za tebou, nebot bez tebe
není nikde pokoje, ale věčnězavržení. '
5. Poslední chvíle se blíží, tepna stále slaběji bije, dech jest

'stále kratší, okamžik loučení Syna božiho se'světem nastává.
Nyní má býti dokonána oběť Nového Zákona, vykoupení lidstva
z 'otroctví d'ábla,a.proto volá Spasitel mecným hlasem, aby nebe
a země slyšely; Dokonáno jestl Dokonáno-jest, po čem lidstvo
za čtyry tisíceflet toužilo, dokonána oběť smírná, dokonána po
zemská pout, dokonáno vše, k čemu Syn věčného Otce přišel na
svět. Nebe jest usmířeno, přístup do nebe otevřen, peklo. hřích
a smrt ,přemoženy; proroctví všecka vyplněna, začíná nový čas,
nové lidstvo, nová smlouva mezi Bohem a lidmi. Dokonáno jest,
volá božský Spasitel, vy jste mne zahrnuli potupou a posměchem,
bolestmi všeho druhu, ani místečko na těle nezůstalo zdravým,
ani krůpěje krve nezůstalo v těle: vše jsem obětoval, abych pro
_vás všecko získal, abyste ve všem učiněni byli bohatými a neměli
v žádné milosti nedostatkuc.Tak se loučí nejsvětější a nejdobro
tivější Spasitel s nejnevděčnějším lidstvem.
Dokonáno jest. Naklonil hlavu, aby dal poslední políbení
pokoje všem,i svým nepřátelům. A ještě otvírají se ústa božská,
co řekne ještě? :Otče,_v ruce tvé odporučuji svo'u dušic. Oči
jsou strhány, údy křehnou, srdce přestalo tlouci, rty se stahují,
Ja'žíš bledne a umírá, do rukou nebeského Otce odevzdává svou
duši. —
'
»Až já budu povýšen od země, všecko přitáhnu k sobě:, tak
jsi milovaný Spasiteli, slbil nám za nevděk lidský.
A sotva jsi vydechl přesvatou duši svou, volá setník, volají
vojáci pod křížem: »Jistě Syn boží 'jest tent0c.
Slunce-se zatmělo, země se otřásla, lid 'se bil v prsa a zdě
šeně utíkal k „městu. Opona chrámu se roztrhla v půli, nebe opět
otevřeno, opona odkryta, každý má volný přístup za svým' Spa
sitelem. M_rtví vstávají z hrobů. Ježíš jest vzkříšení a život. »Až
já budu povýšen od země, všecko přitáhnu k sobě—. Ú, přitáhni
nás, nejdobrotivější Spasiteii, odtrhni nás od světa a všeho po

zemského, abychom se radovali aštěstí své hledali jenom přitobě
a s tebou.
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Pozvedni nás k sobě až budeme na smrtelném lůžku,
smrt naše po útrapách pozemského života byla podobnou smrti
tvé, abychom s dobrým svědomím lmoblí miati:
»Dokonáno
jest. Otče, v ruce tvé poroučím ducha svéhoc. Amen.

Válečná postní kázání.
V bídě válečné útěchu přináší utrpení Páně.

Smrtelný zápas ohvetske.
a_vítězství Páně na hoře
Píše lan Nap. los. Holý O. Praem., faráí v Holišově.*)
kOtče můj, nemůže li tento kalich mi—.

xouti mne, leč bych pil jej, staň se_
vůle tvá.:
Mat. 26, 42.
*

I.

.
V dějinách světových není události větší ani důležitější nad
tu, která byla dokonána na Golgotě. Vtělený Bůh sám trpěl a
umřel tam smrtí nejpotupnější z pouhé lásky ke svým tvorům,
k lidem, jimž chtěl _tak zjednati spásu. jaký div tedy, že v udá
losti té hledal a nacházeli hříšník naději v odpuštěníi spravedlivý.
útěchu v utrpení 'a posilu k dobrému i vlažný povzbuzení“k čin
nosti Spasitelné.

_

Tuto důležitou událost předvádí nám před oči církev svatá
v době svatoplostní. Počali jsme ji popelcem, přičemž jsme sly
šeli "vážné napomenutí: Pomni, člověče, že prach jsi a v prach
se navrátíš. Jak hlasitě zaznívá slovo to v uši naše zvláště letos!
již třetí rok vložil na nás Bůh těžký kříž -— válku. Tak "mnozí
byli již poznamenáni pravdivým popelečním křížem smrti, v prach
se obrátili; na nás všeph spočívá těžký kříž, válka se vší bídou
a starostí, se'všemi svými ranami a bolestmi a vládou smrti. Kde
nalezneme útěchu? Kde máme hledati zmírnění a vyléčení těchto

, bolestí ?

\

Jsou bídy, nemoci a rány inezi lidmi, pro které, jest jenom
jeden lékař a jeden lék: Bůh a spolu člověk Ježíš Kristus!
On jediný dovede lidi v bídách a ranácb války potěšiti, posíliti,
uzdraviti a občerstviti: On, Bůh a spolu člověk a jeho kříž a utr
pení. Není v jiném spasení a není jiného jména pod nebem; da
ného lidem, skrze kteréž bychom měli spasení býti. (Sk. ap.-'4, 12.)
K němu proto zvláště letos útočiště bereme. —Vbouři války utí
káme se ku pevné skále, která jest Kristus (1. Kor. 10, 4) a k jeho
svatým ranám. Zde nalezneme útěchu a občerstvení, zde také na
-*)Prameny: Kiesev, Sýkora, Sušil, Frencl, Jatsch, sam, W0rlitsehek a j.

lezneme bohaté poučení

a _napomenutí._ Ze" kříže přichází nám

vážné napomenutí, abychom tuto krvavou dobu válečnou, den
svého navštívení správné poznali a . vší tou bídou a strastí dali
se vésti ku pravému blahu/a životu; Proto vxpostní době této
strašné války půjdeme k trpícímu Spasiteli, abychom z jeho utr

pení poučení a útěchu čerpali.

„_

Dnes, na počátku postní doby, povedu vás ku počátku utr
pení Páně: k Spasiteli na horu .olivetskriu. Smrtelný- zápas jeho
tam zobrazil tak pěkně český malíř Liška a obraz ten zdobí
mnohý příbytek křesťanský. Je naněm Spasitel. sám. jiný malíř
zobrazil tento zápas také, je na něm viděti Spasitele a 3 apoštoly.
.
Na hoře olivetské "zakusil'napřed Pán celé.své utrpení takořka
jako v. ohnisku v jedné hodině. Tam se: všechny hrůzy utrpení
v duši jeho shromáždily a vynutily. mu krvavý pot. Tam bych
vás rád dnes všechnyvedl, každého s jeho strasti a bídou, aby—
chom se tam učili snášeti“utrpení své jako 'Pán a silou nebeskou
— modlitbOu — je přemohli. Kéž nám Pán, který se tam krvavě
potil, duším našim _světlo a sílu dá.
'
II..

Když Spasitel v nekonečné lásce ustanovil svátost lásky,
svátost oltářní, a v nejvřelejší lásce s apoštoly svými se rozloučil,
zmužile kráčel na horu olivetskou.- Svět má poznati, že\ miluje
Otce a činí, jak mu Otec přikázání dal. (Jan 14, SI.).
Přešel přes potok Cedron, tu také divoký potok a proud
utrpení proti němu vyráží; celé moře útrap rozlilo sev duši jehož
počíná se lekati a teskliv býti. Potom vešel do zahrady getse
manské s učedníky svými. A pojav.Petra, Jakuba a Jana poodešel
s nimi a když přišel na místo, počal se rmoutiti ,a teskliv býti.
Jaké to hrozné a žalostné divadlo |_Pán, jenž nedávno předpověděl
učedníkům utrpení své, rmoutí se a truchlí. jako druhdy v za
hradě,v ráji zrušil. první člověk svobody své a tím hříchakletbu
na svět _zavedl, tak v zahradě počal utrpení ten, jenž přišel se
jmout hříchu a' zrušit klatby. Ze zahrady vyšel hřích, ze zahrady
měla vyjít i spása.

'

'

'

V_zármutku „a tesknosti své zvolal Pán: »Smutná jest 'duše
má až k smrti-. (Mar. 14, 34.) A co pravil ústy, to se brzy uka
zuje v celémijeho vzezření a chování. Šel do úplné, samoty, padl
na tvář svou, počal bojovati a teskliv býti tak, že krůpěje krve
tekly na zem. (Luk._ 22, 24.).

_

_ '

/

,“

ho'viděli “třiapoštolé
před Sebou
hory oli
vets kTak
'é.
' _
.. na výšinách
,
Kdysi spatřili ho titíž apoštolé na výšinách hory Tábor._Tam
se zastkvěla tvář jeho jako slunce a roucho jeho učiněno. jest
bílé jako sníh, a kolem jeho osoby bylo světelné moře radosti

ablaženostiý

A jak stál nyní před nimi: celá jeho postava byla

_v hrůze a bázni, tvář jeho—bledá, celá jeho osoba zalitá krvavým
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potem, ponořená v zármutek a v tesklivost. Tam bylo dobře býti
a zde bylo vše smutné až k smrti.
,
Kde jest jeho síla a _zmužilostř Odkud tato změna? Zdán
livý odpor tento v osobě Ježíše Krista mizí, uvážíš-li se svatým
Augustinem, že Kristus jest Bůh a spolu člověk, že se často jeho
božství skrývá v člo'věčenství, jako tmavé mraky záři slunce za
halují a přece v lesku jejím se obráží. Nyní přestala přirozenost
božská podávati přirozenosti lidské nadpřirozenou. pomoc, poně
vadž Pán Ježíš chtěl jako pouhý člověk plnou měrou trpěti.
_Ale proč tento zármutek?_ Co duši Páně hrůzou naplnilo?
Co přišlo na něho v této hodině na hoře Olivetské? Smutné dě
dictví, dědičné zatížení celého lidstva položilo se na něho. Tu při
šlo na něho veliké černé moře lidských hříchů. Vždyť přišel-,aby'
jako beránek boží sňal hříchy světa. Jaké to bylo břímě! Když
sv. Stanislav uslyšel jediné slovo nestoudně, byl tím dojat tak, že
padnul do mdloby. Tak působil jediný hřích na duši čistou; a
on působí tím'více, čím větší má člověk lásku k Bohu. čím svě
tějším jest a čím více jest si vědom, v jaké neštěstí může jediný
hřích člověka uvrhnouti. Pán Ježíš měl však největší láskukBohu,
jest bytost nejsvětější a ví nejlépe, kam může přivésti člověka
hřích. 'A neviděl jediný hřích, viděl hříchy veškerého lidstva, hříchy
všech časů od počátkuaž do skonání světa, viděl také hříchy
našeho století, hříchy všech národů-, také našeho lidu, hříchy všech
stavů,'ženatých i neženatých, hříchy- každého pohlaví a věku,
hříchy všech lidí, i tvé hříchy, vědomé i zapomenuté, ve sv._zpo
vědí vyznan'é i zamlčené, všechny, všechny hříchy přišly a polo—
žily se na jediné Srdce Páně. Ký div,. že bylo toto Srdce smutné“ až

k smrti, že krůpějekrve na zem"tekly. Vidělo a měřilo v plné
jasnosti veliký počet hříchů, vidělo a měřilo hroznou jejich tíhu,

zlobu a ošklivost.
*
__As hříchempř—išlona Srdce jeho trpké ovoce hříchu, veškerá

bída a bolest lidstva. Nejtrpčí ovoce hříchu bylo jeho vlastní
utrpení„ které s hroznou jistotou a zřetelností .před sebou' viděl.
Viděl provazy a řetězy, biče, trni, ostré hřeby a_t'ěžký kříž; _viděl
své trýznitele a sebe samého v jejich surových rukou; slyšel bi
čování, zabíjení hřebů, posměch, klení a rouhání. Všechno to
stálo jasně před jeho duší a“všechno cítil napřed ve svém Srdci.
Tu skutečně bázeň a třesení přišlo_ na něho a temnost _ho při-.
kryla, jak žalmista' (54, 6) předpověděl. _
.
Mimo vlastní útrapy svíran duši jeho utrpení jeho učedníků,
které pociťoval, jako by bylo jeho vlastní. Neboť byli s ním spo—
jeni jako údové jeho těla; kdo se-jich dotýkal, dotýkal se _zří
telnice oka jeho (Zachar. 2, 8), a dotýkali se jich ukrutně, byli
pronásledování a mučeni..To všechno viděl a cítil Pán v onu ho
dinu: utrpení svých apoštolůamučedníků, pronásledování biskupů
a_kněží, nekrvavé boje vyznavačů a pannen, duševnímuka kajíc
níků a kajícnic, utrpení všech spravedlivých až do skonání světa.
Viděl i naše utrpení, naše'bolesti v nynější těžkě.době,_rmout_il
se s námi a' za nás v nejvřelejším soucitu.
Rá-ice duchovní.

15
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Viděí ještě více: viděl i ty, kteří se nechtějí dáti zachrániti,
za které marně svou krev prolil; viděl,jak nechtějí roztrhati pouta
hříchu, viděl jejich věčnou záhubu. Viděl, jak tito, údové jsou
z jeho těla odloučení .a trýzeň jejich vnikla do duše jeho, tak že
byla smutná až k smrti.
,
Pán ]ežtš trpěl smrtelné úzkosti, aby nám byl v úzkostech
smrtelných utěšitelem, sp'omocníkem a vysvoboditelem. A kolik
vojínů podstoupilo již úzkosti smrtelné! Co činí smrt tak. trpkou,
jest hrůza, která pojímá duši a ta jest trest hříchu. Tot metla
spravedlivého soudce. Jako Kristus vzal na se hříchy našexa pod
stoupil trest jejich, smrt, podstoupil také úzkosti smrtelné. [ my
budeme, umírati, tehdáž až úszSti smrtelné obklíčí nás, až smrtelný
pot. počne vyrážeti na 'čele našem, budeme patřiti na Pána. a sta
tečně tento boj bojovati. Kéž nám přispěje Pán v hodince smrti
naší!
'_ Pohlédněme na něho, na Pána svého, v jeho zármutku 'na
hoře Olivetské! Není-li již tu mužem bolesti? Smutný jest, pokryt
našimi hříchy, svým a naším utrpením.
_Pojďme k němu nyní, kdy i my zakoušíme hodiny ho'ry oli—
vetské, kdy i zármutek _jest údělem naším a slzy jsou chlebem
naším ve dne i v noci. (Zalm 41; 4.). Musíme mnoho trpěti, těžké
starosti t_ížíduše naše, trápív nás utrpení rodinné, válka nám za
sadila veliké rány, vzala nám manžela, otce, syna, tíží nás veliká
bázeň před budoucností, _covšechno ještě válka v temném lůně
svém chová. Pojďme se všemi otázkami a bolestmi, starostmi a
zármutkem k Ježíši na horu Olivetskoul Zdaž neporozumí? Zdaž
nebude míti's námi soucit? Vizme ho tam v jeho zármutku,
v krvavém potu! “I tvoje utrpení i tvůj zármutek působil mu ho;
lest, on jej nejprve viděl, cítil a pro tebe snášel. Smutná byla
duše jeho, _aby tobě ve tvém zármutku rozuměl a tebe potěšil.
Proto pojďmek němu,_k milosrdnému veleknězi, který má lítost \
nad mdlobami našimi,\soucit s našimi bolestmi. (Zal. 4,15.). jeho
božský soucit chce nás potěšit, povznésti a posíliti. Chce nás také
pouči'ti, jak i my máme sVá utrpení snášeti a vytrvati.
II.

Ptejrňe se ho, jak on své těžké hodiny-na hoře olivetské
vydržel, jak všechen ten zármutek snášel. Svatí evangelisté dávají
nám odpověď. Snášel hrozný ten zármutek s podivuhodnou ode
vzdaností do vůle Otce svého. Cítiljej ovšem v celém rozsahu,
ovšem se hrozil 'a teskliv' byl; ovšem se .modlil, úpěl'a opakoval:
Otče" můj, jestli možné, si odejde ode mne kalich tento.
Ale vždy opět'se'podrobil vůli Otce svého: »Avšak ne jak
já chci, ale jak ty. — Otče můj, nemůže-li kalich tento mivnouti
mne, .leč bych vypil jej', staň" se vůle tvá; To byla “jeho modlitba
v těžké chvíli. Byla to jeho zamilovaná modlitba po celý život.
Tak se již modlil v lůně mateřském: aTělo způsobil jsi mi . ..
Aj jdu . .. abych činil, Bože, vůli tvou.: (Žid. 10, 5,_7.). Tak
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a

řekl častěji v životě veřejném: Nepřišel j:em konati vůli zvou,
nýbrž vůli toho, který mne poslal. "Tak pravil při rozloučení, tak
se i nyní modlil & podrobil se úplně vůli Otce svého, vše přijal,
co o něm rozhodnuto bylo. Přese všechnu _bázeň a hrůzu byl
rozhodnut kalich píti a přijati z ruky Otce svého nejkrutější a
nejpotupnější smrt na kříži.
'
Tak snášel Pán smutek na hoře olivetské, ale nejen jej snášel,
nýbrž bojoval s ním a neodpočinul'si, až jej přemohl a zvítězil.
Čím došel vítězství? Modlitbou, vřelou, uct'ivon a vytrvalou mo
dlitbou svou. Co se stane z neštastníka, který se nemodlí v_esmu't- 
ném postavení? »Když jisté bouře,; praví Bougaud, »modlitbou
nerozpouštějí se v slzy, nastanou hrozné katastrofy. Srdce je hlu
boká, ale křehká nádoba. Může 'puknouti, když plameny, které
v něm planou, nenaleznou ventilu modlitby. Buď modlitba nebo
vzpoura. Bud odevzdanost, která pokleká a Bohu se klaní, nebo
zoufalství, které se mu rouhá a vzdoruje . . . Potlačovaná mo
dlitba podobá se potlačované páře, jako pára stroj, tak potlačo
vaná modlitba dovede život do vzduchu vymrštiti. lak mnohý by
. si'nebyl sáhl na život, kdyby se byl modlil.: Bída snadno vede'
k zoufalství, může vésti k peklu. Bída učí modlitbě. Pak vede
do nebe.
Sv. Matouš (26,139 d.) líčí nám tak živě Pána, jak se modlí. ,
Když smutek na něho dolehl, šel, padl na zem na tvář svou a
_modlil se. Potom šel k apoštolům, šel opět tam, modlil se po
druhé a po třetí, touž řeč říkaje. (Mat. 26, 44.). Tu přišel anděl
s nebe, posiluje ho. A ocitnuv se v zápasu smrtelném, snažněji
se modlil. (Luk. 22,\43.).
„
Tak pokračoval a vytrval v modlitbě a tak vítězství došel.
Jeho modlitba přinesla nejvyšší užitek, takovou sílu a zmužilost
do jeho srdce, že vstal od modlitby, šel k apoštolům a jim řekl:
Vstaňtež; pojďm'el Hle, přiblížil se, který mne vydá (zradí).'(Mat._
26. 46.). Tak šel v síle boží naproti svým nepřátelům, naproti?
svému utrpení a smrti. Síly té nabyl ve vřelé, vytrvalé modlitbě.
'Ta-k povstal ze svého boje _aSmrtelné úzkosti jako slavný vítěz.
Od něho učíme se také utrpení. svá snášeti a přemáhati. Od
něho učíme se podrobovati se vůli boží a po něm opakovati: ne
„jak já chci, nýbrž jak ty chceš: staň se vůle tvá. Toto slovo '
z hory olivetské mělo by nyní vniknouti do všech zarmoucených
*srdóí a stále 'v nich zníti; když se na nás'temná noc izármutku
a smrti klade, měli bychom mluviti jako Pán: Otče, nech tento
kalich minouti mne, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staňl To by
se nyní mělo státi všeobecnou modlitbou křesťanskou, to by způ
sobilo, že by se všichni trpící podrobili všemu, co Bůh seslati jim
usíandVil.

_

'

Jest nesprávná představa _omodlitbě, když míníme, že máme.
modlitbou vůli boží v'ůli'naší přizpůsobiti. Jaké neštěstí by bylo,
kdybychom todovedlil Nikoli, pravý opak má modlitba .naše při
voditi'. Nikoli vůle boží má se dle naší říditi, nýbrž naše 'vůle'
má se jeho vůli přizpůsobiti. 'N'ebot jeho vůle jest nejvýš svatá

.

..
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a moudrá a k nám nejvýš _dobrotivá. -O tom máme býti pevně
"přesvědčenijako o světle slunečním, jestliže věříme v Boha jako
v bytost nejdokonalejší.
e však v něho věříme, dokazujeme
právě modlitbou

k němu;

_

_

_

Ve válce mnoho se modlíme. Chrámy jsou naplněny bezpo-.
chyby také proto, že mnozí lidé\ Spatřují v modlitbě jakési poji
štění proti smrti a jiným,bědám válečným. Jistý dobře postavený
pán na začátku války stal se proti dřívějšímu zvyku pilným na,
vštčvovatelem kostela; nyní nescházel při žádné pobožnosti: měle.
syna. v poli. Tu přišla zpráva, že jeho syn leží raněn v nemocnici.
Už'bo .v kostele nebylo viděti. Už Pána Boha nepotřeboval. Tento
názor 0 užitečnosti 'není tak řídký. Člověk chce, by se již na
světě modlitba _vyplácela. Nečiní-li tak, pokládá ji za bezcennou.
Nesmíme modlitbu klásti na jeden 'stupeň 5 talismanem, který—
pověrčiví lidé nosí a míní, že. jsou tím nearanitelnt. Když se
o časné statky, o zdraví, ochranu našich miláčků v poli modlíme,
musíme býti'pamětlivi slov Spasitelovýeh; Hledejte nejprve'kráe
lovství. božího . . . _To je veliký rozdíl mez-i Bohem a námi, že
Bůh věčné statkyvvýše cení než časné, duši výše než tělo, nebeské- ,

statky _výše než pozemské a my je ceníme naopak. Chceme-li se
dobře modliti, musíme se jinak Učiti modlitbě. Musíme se v první
řadě modliti o věci věčné a teprve potom_o statky pozemské;
'o věčné statky máme se modliti bez omezení.; při modlitbě o věci
časné máme vždy připojiti obmezení—z'je-li'to věčnému spasení
p_rOspěšné. je-li tomu tak či ne, může věděti jen Bůh '; proto
každá řádná modlitba končí slovy: Jak ty chceš, staň se vůle.
tvá, buď vůle tváls

_

'

Když se tedy za své miláčky v poli modlíme, je to pro ně
i pro nás velmi prospěšné, modlíme-li se řádným způsobem.
I pro tuto modlitbu máme zaslíbení Páně: »Prosle a bude vám.
dáno . . .c _I modlitba naše jest v předurčení božím předvídaná.
a snad právě příčinou, že ten, za'koho jsme se modlili, v těžkých.
nebezpečích smrti podivuhodné ušel. Že' taková podivuhodnáf
ochrana není ve válge řídká, otom svědčí četná místa v dopisech.
našich vojínů. Často se tam čte: »Byl jsem pOdivuhodně ochrá
něnc.

Ale Bůh nerozděluje losy života a smrti—vždy úplně dle—

. modlitby nebo nedostatku modlitby. Zajisté není slepá náhoda,.
dle! které koule a šrapnely trefí nebo (netrefí, byť _se tak někdy
zdálo. Věřící křesťan'ví, že žádná koule netrefí bez vůle nebo
doPuštění božího, a že pro každé rozhodnutí vůle své má Bůh.
nejspravedlivější, nejsvětější'a nejmoudřeiší příčiny a důvody,_Do-v

vede se proto také potěšiti, když modlitba jeho o život některého.
miláčka zdánlivě není vyslyšena,-když tento v „boji padne. Co,
'Bůh činí, dobře činí.
Když se řádně modlíme, nemodlíme se nikdy nadarmo; ani
tehdy, když nedostaneme, oč jsme prosili. Neboť taková modlitba.
povznáší nás' vniterně, 'pokořuje nás před Bohem, dodává nám
též ,'nadpřirozené síly, abychom všechny obtíže překonali a ona,
jediná poskytuje nám nebeskou _útěcbu v každé,_i největší bolesti.
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Pyšný nechce o Bohu a jeho síle, slyšeti, spoléhá jen na,
svou vlaStní sílu. A co je následek toho? Ze se při obtížích snadno'
; jeho pýcha mění v bázeň a zoufalství, že se ten, který se před
Bohem nechtěl pokořiti, tím hlouběji před lidmi sklání. Když
chci vysoký dům vystavěti - "dí _sv.Augustin — napřed třeba
vykopati hluboké základy. Tak musíme činiti se stavbou vnitřního
svého života. Má-li 'býti pevná, musí se povznášeti na základě
pokory; pak jest vystavěná na skále síly boží a vytrvá 'v nej
větších bouřích. Pyšný staví však živ'bt svůj na písek vlastní síly,
proto tak snadno se viklá _apadá, když silná bouře'povst'ane.,
Pohled jen „na Spasitele na hoře olivetské! Jak se pokořuje
a na_ zem padál A zvláště válka vzbuzuje v ',an pokoru. "Tato
vážná .doba' předvádí- nám před oči, jak jsme 'malí “a slabí.

"Ajl'e

toto požnání naší slabosti nemá býti pomíjejíCí. Abychom- opět
_jako před válkou! Abychom se-opět nestyděli'
snlebyli
oužitil pyšní
,
_ Bohu
'

A 'když zármutek srdce naše svírá a nechce uStoupiti, chceme
se od Pána učiti bojovati s ním a přem'áhati _jej modlitbou, pe'

dobnou modlitbě jeho. Ano když těžký, hluboký zármutek a úzkost
na 'nás doléhá, jako kdysi na Pána "na hoře 'oliVetské, chceme p_o—

kleknouti jako on, modllti se, až i nágn Bůh anděle sešle, 'svo'u
nebeskou útěchu a'pomoc, až vnitřním světlem temné mraky'za
žene a novou důvěru a _zmužilost v nás zbudí. Když utrpení
k,na'm přichází, přichází k nám jako bojovník, máme' s ním bo—
jovati jako kdysi „Jakub a říkati: NepuStím tě, dokud mi nepo
žehnáš. (Gen. 32, 26). V každém utrpení spočívá požehnání, p'o
žehnání boží, které si odevzdaností do vůle boží 'a vytrvalou mo
dlitb0u vybojovati 'máme; Tak i my zármutek naší hory Olivetské
s'nášeti a modlitbou_'zvítěziti máme.
\
'
_ Kdysi stál Spasitel .před svými učedníky s vážnou otázkou:
»Můžete li píti kaliCb, kterýž já píti budu Pc (Mat 20; 22.). S touto
otázkou obrací se i k nám Spasitel v této době utrpení váleč
ného. Tu stojí v postavě krvavé, smrtelné __úszsti před námi 'a
táže se: Poslal jsem ti kříž a utrpení, chceš přijmouti tento kalich
z .ruky mé'ř Viz, sám jsem jej napřed pil. Co odpovíme? Bude
se někdo z nás 'zdráhati přijmouti kalich utrpení 'z ruky Páně?
Nikoli, nesmíš se zdráhati přijati "z“kalicha Páně dll, který pro
tebe u'stan0vil._Nik01i, pro nás Krisms smrtelný zápas marně ne
snášel. 'Chceme se z jeho příkladu učiti snášeti utrpení své "s ode
vzf'da'nOStído vůle boží a_vřelou„ vytrvalou modlitbou nad ním
zvítěziti. Proto také s ním řekneme: Vstaňme a pojďme, každý
naproti svému boji, svému kříži, každý posilněn andělem s nebe,
světlem a silóu vycházející 'od božského bojovníka'a' vítěze “na
hoře Olivetské. Amen.
'
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ll.

Kristovo vyznání pOSlédnÍ noci,
>Di jim Ježiš: ]á jsem.< (jan 18, 5)

Válka proměnila cenu mnohých věcí., Věci, které 'v jiných
dobách za důležité pokládány byly, ukazují se—nyníve své nicotě.
A otázky, které jindy lidi u veliké míře rozčilovaly a do nepřá
_telských táborů bnaly, ve válce do starého haraburdí odhazují.
, Ale jedna_. otázka ani v bouři válečné neztrácí důležitosti.
]edna otázka nedáse ve sporu národů přeslechnouti, zůstává i ve
vřavě válečné za hřměnj děl vítěznou: Otázka, ,kterou v poslední

noci předložil Kaifáš Pánu :: »Zapřísahám tě skrze Boha živého,
abys _nám řekl, jsi-li Kristus, Syn Boha živého.: Tato otázka byla
důležitá ve všech dobách._jest tím důležitější v této těžké době.
Otázkou tou se dnes chceme zabývati.
Kdýž skončil Ježíš svou modlitbu na hoře Olivetské, přišel
tam ]idáš, zrádce, aby ho nepřátelům jeho vydal.- Pán se nedal
od nich _překvapiti, nýbrž sám jim šel naproti, nikoli v bázni
a úzkosti, nýbrž zmužile a odhodlaně, nikoli v nejistotě, nýbrž
věděl vše napřed, co na něho přijíti má. >]ežíš pak věda, co na
něho přijíti mělo, šel proti nim a řekl: „Koho hledáte? Odpověděli
jemu: Ježíše Nazaretského. Dí jim Ježíš: Já jsem . . . Jakž řekl
jim: ,já jsem:, postoupili zpět a padli na zemu (Jan 18,. 4. d.)
'_I'ato odpověd Pána ]ežíše, tak hrozná pro jeho nepřátele, tak
milá a potěšitelná pro jeho přátele, bude předmětem naší druhé
postní řeči. Toto slovo Páně poráží a povznáší, poráží veškerou
moc Kristu nepřátelskou, a povznáší každou dusi Krista hledající.
Toto slovo necht dnes mluví také k našim těžce zkoušeným
Srdcíml Kéž je všichni vystihneme a poch0pímel
' :]á jsem,c" To bylo mocné slovo. Ten, kdo je pronesl, právě
krvavě ve vážném boji zápasil, třásl se a chvěl se, a nyní stál
vysoko povznešen před zrádným apoštolem a jeho zástupem.
Působil tímto stovem jako blesk na nepřátely své (sv. Lev) a než
beránek vlkům se'vydal, ukázal že jest lvem z pokolení Judova.
(Sv. Augustin) »Co jest jim platné jejich bezbožné spikleníř Co
množství zbraní ?. Kristus praví: »Já jsem:, a toto slovo poráží—
zástup bezbožných na zem. Co dovede velebnost soudco'va, když
nízkost toho, který má býti souzen, tolik dovedeřc (Sv. Lev.)—
Co bylo tak velikého a,mocného, co tímto slovem pronesl? Kdo
]Si, že nepřátelé tvoji při slově tvém: »Já jsem. na zem padají?
On sám nám na to odpoví, jděme s ním jenom k jeho soud
cům, ke kterým byl veden. Netrvalo dlouho, _tu se dal, veliký
Vykupitel světa, sám spoutati a tak stál před veleknězem Kaifášem.
Ten se ho slavnostně ptal: Zapřísahám tě skrze Boha .živého,
bys nám řekl, zda-li jsi Kristus, Syn Boha živého? Byli to nej
důležitější otázka, kterou soud v celých dějinách lidských položil.
Nebe a země poslouchaly, jakou odpověď dá. A odpověd zněla:
Ty jsi řekl, já jsem; jsem ten, na kterého se tážeš, jsem Syn boží,
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který před vámi' stojí; ale uvidíte jednou Syna člověka přicházeti
v oblacích nebeských! To byla věčně pozoruhodná odpověď, toť
celý obsah krátkého slova: Já jsem. Já jsem Kristus, váš Spasitel
a Výkupitel, věčný Syn boží, který od "_Otcenebeského přišel
k vašemu spasení.
'
'.
já jsem však také váš' soudce, který podruhé přijde v obla—
cích nebeských k soudu nadeivšemi. To jsem já. To je vyznání
Kristovo poslední noci před'smrti, slovo všemohoucnosti uprostřed
slabosti,'slovo „božské velebnosti uprostřed temna a tmy nočňl
před jeho smrtí.
'
Jest to také pravdivé. slovo, vyznání-? jest to pravé světlo,
jasně zářící hvězda v bědácb utrpení? jest pravdivé toto slovo:
>]á jsemc a co nám praví?
1.

Když Kristus toto slovo před Kaifášem pronesl, mohl na
důkaz jeho poukázati na celý svůj život od Betlema až tam
v soudní síni vysoké rady: nad tímto celým životem stálo a znělo
toto slovo, veliké srozumitelné pro všechny, kteří viděti a slyšeti
chtěli.
Slovo to znělo nad jeho početím, když—archanděl Gabriel
zvěstoval: Tento Syn nejvyššího slouti bude, znělo nad jeho. na—
rozením, když anděl zvěstoval pastýřům: Narodil se vám dnes
Kristus Pán; znělo nad křtem Páně: Tentoť jest můj milý Syn,
v němž se mi zalíbilo, znělo opět při proměnění _Páně na hoře
Tábor. Tak samo nebe často za života Krista Pána dalo svě
dectví, že jest skutečně Syn boží.
.
Sám Spasitel vydal častěji svědectvl to před rozličnými lidmi
a také je potvrzoval. Já jsem, řekl Samarlt'ánce při studnici Jaku
bově. A uvěřila mu, nechala vše státi, běžela do města a zavolala"—
Samaritány. I ti uvěřili a řekli ženě: Nevěříme jenom pro řeč“

tvou, sami jsme ho slyšeli a víme, že skutečně jest Spasitel světa.
To byl účinek prvního slova jeho: »Já jsem:: obrácení hříšnice _
a. celého města.

,

'_

Slovo to řekl opět předslepým od narození. Když ho židé
vyvrhli, a když ježlš ho nalezl, řekl jemu: Nevěřiš-li v Syna
božího? On pák“ odpověděl: Kdo jest, Pane, abych v něho věřil?
A řekl mu Ježiš: I viděl jsi ho, a kterýž 'mluví s tebou, ten jest.
A on řekl:_,Věřím, Pane; a padna' klaněl se jemu. To _bylo
druhé slovo: 515 jsem,: T_oto slovo potvrzeno .jest uzdraveniu
slepého.
_' Toto slovo praví Kristus opět u hrobu Lazarova. Řekl Martě:
já jsem vzkříšení. a život. Řekla jemu Marta: Ovšem, já jsem
uvěřila, že jsi Kristus, Syn.Boba živého, kterýž jsi na tento svět
přišel. A potom potvrdil Kristus slovo své: »já jsem: a volal do
hrobu hlasem velikým: Lazare, pojď venl A hrob vydal kořist
svou tomu, který řekl: já jsem vzkříšení a život. Vzkříšený Lazar
byl živým potvrzením vyznání Páně a vzkřísil mnohé židy k víře
v Syna božího.
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Tak častokráte pronesl Kristus v životě svém slovo : »Já jsem.,
a potvrzoval pravdivost slova toho mnohými zázraky. Tak opa
koval nyní před Ka fášem své vyznání, a důkazy a svědky pravdi
vosti jeho byli všichni slepí, hluší, malomocní, které "uzdravil,
všichni chudí, kterýmevangelium zvěstoval, všichni mrtví, které
k životu vzkřísil-. Ti všichni dosvědčóvali, -že slovo jeho-: »Já

jsem: jest'úplně a věčně pravdivé.. Se slepým od narození měli
všichni padnouti 'a jemu se klaněti, místo toho rouhali se mu ve
Své nevěře a k smrti odsoudili _opůvodze života:. Ale přece
pravdivým zůstalo slovo: »Já jsem:, slovo to věčné pravdy.
II.

Jak před svými nepřátely, tak stojí Krist—us'před soudem

všech časů a národůl Všem předkládá otázku: Koho hledáte,
synové lidšth Hledáte toho, který přijíti má, 'aby vám přinesl
pravdu, aby'vás od hříchů očistil, milošt zjednal a do nebe vás
uvedl? Hledáte Spasitele a Vykupitele? Vizte a slyšte: já jsem.
Jsem váš Vykupitel, Bůh a Soudce.
S tímto slovem: »Já jsem: stojí Kriutus před soudem svě
tových dějin. Může—litaké dokázati před tímto soudem, že pravdu
o sobě praví? Za svědky volá všechna století,. kterými žehnaje
kráčel. národy, které jeho pravda osvítila, jeho milost proměnila,
_za svědky v_olávšechy“ Samaritány a Samaritánky, kteří jeho slovo

slyšeli, přijali a potom radostně zvolali: Sami jsme slyšeli avíme,
že tento jest Spasitel světa. 'Za svědky volá Všechny tělesně a du-_
ševně slepé, kterým světlo dal, všechny duševně mrtvé, které
milostí svou obživil.
\
Svědectví o něm, „o 'Spasiteli světa, vydávají dějiny všech
křesťanských dob, do nichž božskou silou vepsal své slovo: »Já
jsem.: Svědčí o něm stará doba, kdy nejkrásnější vítězství slav.l
nad krvavými nepřáter a nekrvavými útočníky. Svědčí o—něm
doba stěhování národů,-kdy surové, mladé národy na světlou výši
křesťanské kultury- povznesl a vychoval. Svědčí o_něm v nové
době velké skutky na poli křesťanské lásky,.vše to, co se zrodilo
z víry Syna božího a jeho—lásky. Tak Pán ve všech dobách do
kazoval a potvrzoval své slovo: »Já jsemc, božskýán životem aneé
beským požehnáním, které. od něho vycházelo, dokázal„ že je
Kristus dnes, včera a na věky. (K žid.. 13, 8.)'
A dnes v době válečné? Všichni ho hledají. Hledají ho na
ulicích, v palácích_knížecích a domech chudých. na bojišti
hledá ho judatné vojsko, hledají ho jako lékaře pro rány,. jako
pokoj pro padlé, jako přítele všech, kteří' pod praporem vlasti
bojují. Jaká útěcha pro nás, když víme, že Ježíš i, na bojišti bdí
a pracuje pro nás. Ano, všichni ho hledají, nežli do boje jdou,
pošilněni Tělem jeho kráčí zmužile v před. 5 andělem smrti kráčí
Kristus po bojišti. Kteří padli, zemřeli v jeho pokoji. Těšil ty,
kteří se na smrt“ připravovali. Hledají ho ranění. Na všechny
strany rozesílá Kristus na. bojišti posly své a hojí těžké rány. Vy
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sílá mistry lékařského"umě_ní, světské bytosti nevyčerpatelné
trpělivosti, pospíchají přes bojiště a zadržují krev, mírní bolesti
a hojí

rány.

-

-

_

.

"

Ale i doma ve vlasti ho hledají. Jest to, jako by chtěl své
požehnání, které na bojišti-rozsévá i do"domova přinésti, kde 'žena
a děti útěchy potřebují. Tu v tiché-jizbě'modlí se k Ukřižovanému,
který k nim mluví o hrdiných skutcích otce nebomanžela, 0 ne;
smrtelné službě, kterou vlasti prokazují. _Ta—k-idnes ve vřavě vá—

lečné jak na \bojišti tak i doma hledají lidé Krista a on stále.
dokazuje slovo své: Já jsem, já jsem Vykupitel-a Spasitel váš
Možná,-že jste také viděli pohlednice, vydané ministerstvem
války,-s „obrazy Pána Ježíše na bojišti a v nemocnici-. Ty nám
znázorňují pravdu, o které. mluvíme, jak vojíni na bojišti i v ne
mocnici hledají Ježíše a jak je Ježíš potěšuje.
'

'

*

III.

Tak stojí Spasitel, který kdysi před nepřáter na hoře O'i
vetské a před svými sdudci u_'vysoké _rady odpověd

dal, také
před naší'dobou a před námi. Tak mnozi hledají ho v temné,
úzkostlivé noci, ještě dnes mnozí kladou otázku Kaifášovu : Za—
přísahám tě, řekni nám přece, jsi-li ten, kterého potřebujeme
a hledáme, který nás pravdě učí, s Bohem nás smíří a—
život věčný

dáti může? jsi tedy Syn boží, který z nebe přišel, aby nás: do
nebe vedl? Dá nám odpověď také _v temnotě života a naší těžké
doby?

'

'

_

'

.

Dává nám odpověď. Přichází a stojí před každou duší..která
ho hledá,_stoj'íjtaké dnes uprostřed. nás. Tam na oltáři je mezi
námi přítomen, aby nám odpověděl, a jeho odpověď je vyznání
jako před Kaifášem: Já jsem, já jsem, po kterém se ptáte, kte
rého hledáte, jsem ]ežíš i pro vás i pro vaši bídu, Syn boží se
svým věčným spasením také pro vaše duše. '
Ale bohužel nehledaji. všichni Spasitele při svém myšlení
a jednání. Jako by se ptal hříšníků: »Koho hledáte: ve 'společ
nostech, při nichž čest bližního tupíteř »Koho hledátec- při pitkách
a zábavách, při nichž čas zbytečně marníte, zdraví své pod
-kopáváte, "rodinu v 'bídu a neštěstí uvádíte? :Kohohledátec
při obchodech, podvodných, lichvě a_křivých přísahách'ř »Koho
hledáte: při četbě knih, které._jed smylnjostiv sobě chovají?
Kteří takto jednají, nehledají l_ežíše —,a přece Kristus volá.-ke
všem: Já jsem, kterého hledati máte. Já jsem, jemuž se hříchem
protivíte, který vás přes vaši nev'ěrnost miluje a dobrodiním _váš
nevděk. splácí, který na potupnou Smrt kráčel, aby vás za
chránil.

-

_,

Právě v této posvátné postnj. době mají se hříšníci vzpama—
tovati a Ježíše vyhledávati, aby nezahynuli,_aby zachráněni byli.

Šavlu řekl Pán: Já,jsem Kristus, kterého pronásleduješ. Toto slovo:
>]á jsem“ učinilo ze avia Pavla, z protivníka křesťanůcvyvolenou
nádobu milosti a apoštola .národůi 'Neučiní toto slovo z' vás,
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hříšníků, kajícníkyř Použijte této posvátné doby, neotálejte, dokud
je čas. Přijde hodina, kdy přijde Syn člověka'a kdy uslyšíte opět:
Já jsem, kterému jst'e""nechtěli sloužiti, kterého jste hanebně
opustili a tak často urazili. Nyní pocítíte moji spravedlnost a po
znáte, 'jak hrozné jest upadnouti v ruce Boha živého."
“
Ano, v této posvátné postní době stojí Pán před každým
z nás a volá: Já jsem a chci býti tvým Spasitelem a zachráncem.
Já jsem, který ti chce odejmouti těžké břímě hříchů" ve svaté
zpovědi, který tě chce ve sv. přijímání živiti a posilniti. Slyšte
toto slovo, když se připravujete k velikonoční svaté zpovědi
a k" sv. přijímání. Když jste svých hříchů litovali, zkroušeně se
z nich vyznali, když kněz vám rozhřešení dává, tu slyšíte: Já
jsem, který vás očistil a rozhřešil. A když kněz ti svatou hostii
ukazuje, praví Kristus :' Já jsem chléb života, to je tělo mé, které
přijímáš. On s vámi slaví Velikonoce, a kdo v něho věří a Tělo
jeho přijímá, má život věčný.
.
Závěr. Ještě jednou _zavzníjeho slovo: »Já jsem: při posled
ním soudu. Tehdy splní 'slovo, které pronesl
d Kaifášem,
tehdy přijde v oblacích nebeských. K spravedl vým na pravici
řekne: Já jsem. Já jsem, ve kterého jste věřili, doufali, jehož jste
milovali, já' jsem, který vás nyní oblaží. Pojdte do života věčného.
K hříšníkům na levici řekne: Já jsem. Já jsem, ve kterého jste
nevěřili, nedoufaíi, jehož jste nemilovali. Já jsem, který 'vás nyní
odsouditi musí. Odejděte ode mne do ohně věčného! To bude
poslední slovo věčného Soudce: Já jsem. Užijme nyní dobrotivosti
a milosti Spasitelovy, abychom věčnému zavržení se vyhnuli.
Zakončíme dnes úvahu svou slovy: Věříme, že jsi Syn boží, ne
zavrhni nás, bud naším Spasitelem! Amen.

Ill.

Ecce homo..
»Díji'tn(Pilát): Ejhle člověk.: jan 19.5

Posledně jsme viděli P. Ježíše před Kaniášem a slyšeli jsme

jeho významné slovo: »Já jsem.: Po tomto vyznání byl 'Pán od/
veler'ady ]: smrti odsouzen a dán do vězení, kde přes noc zůstal.
Byla hrozná noc, noc temnoty, která mu mnoho bolesti připravila.
Po tom nastal ještě bolestnější pátek. Záhy z rána přivedli židé
Pána Ježíše před Piláta aržalovali na 'něho. Pilát ho vyslýchal
a nenalezl na něm viny; poslal ho k Herodovi a ani tento na
něm viny nenalezl. Opět přišel Kristus před Piláta, který opět
jeho nevinnost poznal-. Postavil vedle něho Barabáše, aby__si'lid
jednoho z nich vyvolil, kterého má propustitiL Kristus byl zavržen
a Barabáš-. prapuštěn. Tu se _chopil jiného prostředku a dal ho
bičovati. Myslil, že tímto ukrutným způsobem učiní zadost ne
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návisti a zášti, které židé pojali proti Pánu Ježíši, a že vzbudí
u lidu útrpnost, takže nebude již státi o to, aby Ježíš byl ukřižován.
Ostatně bičování obyčejně předcházelo ukřižování. Bylo pak bi
čcvánl na Kristu vykonáno způsobem zvláště krutým. Dle zjevení
sv. Brigitty byl Pán Ježíš úplně .obnažen. Dle vidění Kateřiny

Emmerichovy trvalo tři čtwti 'hodiny a konáno střídavě-odšesti
žoldnéřů. Vojínové zbičovavše Krista, a oblékli ho zase a uvedli
do atria (Mar. 15. 16); a poněvadž slyšeli, že se dělá králem 
králem židovským, učinili si posměch z královské důstojnosti jeho
a to o své vůli. Nejprve svléin Krista'svrchního šatu jeho, a po
něvadž králové nosili roucho nachové, hodili na něho plášt šarla
tový. Jako králi dali mu trnovou korunu na hlavu, zarazili ji mocí
do hlavy a způsobili mu tak nejen potupu, nýbrž- i nesmírné
bolesti. Ježto pak_ král i žezlo má _na znamení moci, dali mu žele
——třtinu do ruky;- a aby nescházelo ani pocty _a holdování, kle
kali před ním posměšně a říkali: Zdráv buď, králi židovský!
Spolu políčkovaliuho, plili mu do, tváře, brali mu třtinu z ruky,.
tlouin ho do hlavy a zaráželi tak vždy více trny do ní.
".
Po tomto ukrutném nakládání přivedli ho v tomto rouchu
před Piláta.

'

.

'

Tomu to bylo právě vhod; myslil, že touto bolestnou 'po—
stavou vzbudí u lidu soustrast, a že ho lid propustí. A tu Pilát

opět vyšelk'lidu. Kázal Krista vésti za sebou, vystoupil nabalkon,
který byl nad vchodem do atria a řekl: »Vedu vám ho, abyste
poznali, že na něm žádné viny _nenalézám: Po oněch slovech
Pilátových objevil se na balkoně i Ježíš. A tu Pilát řekl hlasem
silným: »Ejhle člOVČŘ.cV slovech těch projevili útrpnosti posměch;
útrpnost s Kristem jehož zbědovaný stav i jím samým pohnul;
posměch pak židům, že tak zaujati a rozhořčení byli na obět
svou tak přežalostně- utýranou. Malíř Josef Furich vyobrazil do—
vedně tuto scénu. Byla to výstava Nejsvětějšího o prvním velkém

pátku, konaná Pilátem. Ale jaká to výstava, v jaké mon
strancil
'
Postavme se v duchu mezi lid a pozorujme důkladně postavu
Páněl Jak \dojemný jest tento obraz: Ecce homo! Jak tam stál
Spasitel: bylt rozedrán na celém těle, obličej bledý, zmodralý,
zbrázděnýranami bičíků a zbarvený krví ; k tomu oblečen v,roucho'
posměšné, třtinu vruce, trnovou korunu na hlavě, takže právem
mohli zvolati židé s 'prorokem Isaiášem (53. 2. 3.):- »Viděli jsme.
ho, a nebylo vzezření, a žádali jsme pohrdaného a nejposlednějšího
u mužů, muže bolesti a znajícího nemoc; a jako by skrytý byl
obličej jeho a potupen.: Místo, kde byl Pán Ježíš lidu představen
slovy: Ecce,homo, ukazuje se v Jerusalemě: jest to oblouk, pod
nímž vede křížová cesta. Jest jeden ze tří oblouků a to prostřední.
Nad oblouky těmi byl balkon a z toho ukázal Pilát Ježíše lidu.
V těch místech založil r. 1857. P. _Alfons Maria Ratisbonne klášter
se sirotčincem.- Tento obraz Ecce homo bude předmětem dnešního
našeho rozjímání.

\

'
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I.

V duchu stojíme před obrazem Ecce"l-homo a chcemelna
slouchati, čemu nás uči. Jest 'nám, jako by nad touto monstrancí
i Otec 'nebesk'ý se objevila čo Pilát židům řekl, sám nyní svým
nebeským hlasem k _nám' praví: Hle, vedu vám ho ven, abyste
ho poznali. Jest to jeho věčný Syn, kterého Otec na svět poslal.
Přišel jako člověk mezi lidi. aby jim byl příkladem a vzorem,
by 'byl jejich záchrancem a SpaSitelem, A nyní vizte: Ejhle člověk.
Jakým člo'věkem Se stal? On. druhá hlava lidstva, druhý
Adam, Stal se chudým. zcela chudým, oloupeným, obnaženým_
a všeho zbaveným. Uvaž jen, co 'mu zůstalo. Nesplnilo se na
něm" doslovně slovo: Lišky mají svá doupata, ptáci 'nebeští svá
hnízda, Syn člověka však nemá, kam by hlavy položil.
Co mu zůstalo chuděmu. člověku? Byl sice vždy chud, již
tam ve chlěvě v Betlémě, v Egyptě, v domě Nazaretském, ale
přece měl svůj příbytek, svou matku a své roucho, které mu
matka s takovou láskou připravila.'1 v životě veřejném"byl chudý,
ale měl přece přátely, kteří ho vlídně přijali apohoslili. Ale nyní
před Pilátem jak -byl úplně chud a všeho zbaven. Přátelé jeho
ho opustili, apoštolové zradili, zapřeli, matka nesmí k-němu.
avi roucho, které měl odní, mu vzali. Ejhle' člověk, chudý, ode
všeho odloučen, o roucho své oloupen, sám jediný vedle Pilá-ta.
Ejhle člověk! jak vážený, až do krve zbičovaný, od, hlavy
až do paty,/nic než'rány a krev, živý obraz bolesti! Ovšem nikdy
ve svém životě netoužil po rozkošech. Ale tak krvavá nebyla jeho
postava nikdy. před tlm._již jako .dítě měl slzy v očích, 'ale přece
byla v nich nevýslovná veleba, když se. díval na .svou matku
nebo na _svéhopěstouna, když se dívali pastýři do jeho tváře, že
všichni, kdo ho viděli, obdivem a sladkou radostí naplnění byli.
Také jako _mladík a muž byl vážný, ale 'přece byl na svatbě
a sám ještě k ní daroval nejlepší víno. Ale zde vedle Piláta není
na něm nic než zármutek a bolest, nic než krev a rány. Tu stojí
jako malomocný, jen jediná postava: postava úplného umrtvení',
vážného pokání, pokání až na krev.'Vizt'e Syna člověka, chudého,
zbičovaněho; _jenž se jako červ svíjí, muže bolesti a' pokání.
(Ecce homo! Ejhle člověk! Ano, vizte ještě jednou, co se
z nejkrásnějšího z dětí lidských stalo, ponížený, potupený, pako-_
řený člověk, obraz nejhlubší pohany a ponížení. To vždy-bylo
na něm pozorovati: pokoru, sám se pdnižoval. Pokorný, 'malý
byl, když se vtělil, když přiroz'enbst božskou skrýval _vpodobě
lidské. Hlubokou pokoru jevily jeho jesličky, nanichž v chudém
_chlévě spočíval. Ale tam přece zářil paprsek jeho božské vele
bnosti v andělích, kteří mu“ slávu prozpěvovali, ve hvězdě, která
mu'drče k němu přivedla. Ponížený a skrytý byl život jeho v Na-_
zaretě, že ho všichni za syna tesařovapokládali; ale přece jednou
z jeho úzkosti zářila božská velebnost, když mezi učiteli prodlé
val a jako dvanáctiletý hoch jejich učitelem“'byl, tak že všichni-'
se divili jeho moudrosti _aodpovědím. Hluboce se ponížil, když

/
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se postavil do řady hříšníků., aby se dal od Jana pokřtíti, když
voda Jordánská obmyla ho, jako beze hříchu. Ale ani tehdy. ne:
nechal ho Otec bez nebeské záře a prohlásil ho za svého Syna
milovaného. Tak byl celý život Páně cestou pokory, ale přece
byl ozářen skutky, které jeho velebnost _dokazovaly, září,.kterou
Otec nebeský vždy sesílal: Oslavil jsem tě, .řekl tento hlas,
a dále tě oslavímJ' (jan 12. ZS.). Tak tomu bylo i v noci utrpení,
když byl jat,ri tu se "ukázaly paprsky nebeské síly a velebnosti._
Ale od té doby všeliká stopa nebeské záře„od' Pána zmizela;
když ho v noci bili, když v pátek ho bičovali a_korunovali, nepřišel
blesk s nebe, směli mu tvář jzastříti, třtinourv ano i pěsti biti'
v obličej, ano směli mu i 'do obličeje,plivati, a Otecmlčel a nechal
ho samého v hrozné potupě a banbě. Ano, Otec připustil, že
směl Pilát. tuto zohavenou postavu před celý Jerusalem předvésti.
jako potupeného 'krále s trnovou korunou a třtinou v ruce. Nechal
ho představiti, svého jednorozeného Syna, ale neseslal ani jediného
paprsku nebeské velebnosti, žádný nebeský hlas nezazněl, bylo

slyšeti'jen hlas bojácného Piláta: 'Ecce homo! Ejhle člověk!
Je to skutečně ještě člověk? Sámdí: Já červ jsem a ne člověk,
pohanění'lidí a povrhel obce. (Žalm Zl.). Ejhle člověk! Vizte,
člověk chudý, zkrvácený a ponížený.
'
II.

Když tak vidíme Pánastáti tam vedle Pilátá ve vší chudobě, bo
lesti a ponížení, dere se nám otázka na rty: Proč tato chudoba,
bolest a hanba? Proč se Pán stal takov'ým člověkem? Proč se.—_
tak ponížil? Proč?
_ f
'

A jeho prorok z dávné doby pozvedá hlas.a odpovídá nám:
>V pravdě neduhy naše on nesl, bolest-i naše on snášel . . . on
pak raněn jest pro nepravosti naše, potřen jest pro hříchy naše . . .
a zsinalostí jeho uzdravení 'jsme.< (Is. 53, 4.'d.).- Tedy proto.
všechny tyto bolesti! Pro nás, pro naše hříchy, k našemu smíření
a spasení. Aby prvního, pozemského Adama, člověka hříchu
uzdravil a zachránil, stojí druhý, nebeský Adam vedle' Piláta,
který nám ho ukazuje slovy: 'Ejhle člověk! Člověk pak měl trojí
veliký neduh, jak píše- sv. jan (I. 2. 16.): »Všecko, co je na.
světě, jest žádost těla, žádost očí a pýchy života.: To je troj—
lístek, kterému svět 'otročí, jak dí básník:
*
Klisna rozkoš, majetek bohatý a ctižádost,
tvé to trojím božstvím svět klade býti celý.
To jest nebezpečné trojspřeží, jemuž-li uzdou propustíme, do
záhuby spějeme. A jak svět před válkou byl zapřažen .do*tohoto troj
spřeží l_Vždyt právě vyvolána byla hříchy, vřaždou, pomstycbtivostí,
žádostivostí očí, touhou zmocniti se cizího území, závistí, pýchou
života. Poněvadž lidstvo tímto trojím neduhem až na smrt ne.
mocnlo bylo, vzal na sebe Kristus___postavu člověka chudého," zkr—
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vá'ceného a—poníženého.

Aby trojí zlou žádostivost v lidech pře
moh přemohl ji nejprvé na svém* nehříšném Svatém těle. Ejhle
člov ! Svou chudóbou přemahá žádostivost očí, krvavými ra
nami žádostivost těla a ponížením pýchu života.
Lidé před válkou mi_10valibohatství a poklady tohoto světa,
to pokládali za štěstí a za věc cennou. „Běda však duši, kterou
tato vášeň schvátila do svých kleštíl Tato- nezřízená chtivosť
majetku podnítila válku, ano i ve válce zdražuje chudině životní
potřeby. Chudí chtěli / býti bohatými a bohatí ještě bohatějšími.
A víte, zčím odpykával Spasitel za tuto pekelnou nemoc? Svou
chudobou., Ejhlď'čfověk chudý, všeho zbavený; tato postava Spa
sitelova v chudobě'měla uzd'raviti první neduh lidstva a osvobo
diti je 'od nezřízené žádostivosti po statcích a penězích.
Ale lidstvo krvácelo ještě více z druhé rány, z“hrozné žádo
stivostí těla, rozkoše. jakxmálo- dbali lidé čistoty těla a duše.
jak _sesnížil: i pod němou tvář, jak kráčeíi cestou tělesných žá
dostí a rozkoší. Ano, bohužel, ani nyní ve válce si nezapamatovali,
jak smutno čísti, že manželky svým mužům v poli věrnost ne
zachovávaji. Proto vidíme Spasitele krví zbroceného, celé tělo
jeho z ran krvácí: Ejhle 'člověk zkrvácený. Je jím pro naši žá
dostivost těla, tolik' trpí, aby tělesného člověka uzdravil a napravil.
' A poněvadž synovéiAdamovi a dcery Eviny stonali na starém
hříchu ráje, pýchou Ctižádostivostí hnáni byli, poněvadž chtěli býti
jako Bůh, místo aby před Bohem _mkorně stáli a jen sloužili
proto musel Syn člověka tak hluboko sestoupiti do moře poko
ření. „Aponěvadž první hříšný _Adam nad oblaky se povýšit,
a na nádherném trůně seděti chtěl, proto druhý Adam seděl na
dřevě a bylo.s ním hrozně nakládáno. A za žádnou korunu lidské
pýchy,. za. žezlo lidské domýšiivosti, za s'ebezbožňování a klanění
se lidským bůžkům, za ěaty'lidské marnivosti byl Syn boží trním
korunován, a ozdoben třtinou, klaněli se 'mu posměšně a volali:
nZdráv buď králi židovský,c měl plášť vojenský a tak byl lidu.
ukazován: Ejhle člověk. Poněvadž se lidSká pýcha vedle Boha
'stavěla, proto byl terčem posměchu. Ejhle, člověk!
Rozumíte již nyní, proč hovPilát\'v takovém stavu lidu uka—
zoval? Druhý Adam měl za prvního Adama trpěti, káti se, uzdra
viti a Spasiti ho. Syn člověka chtěl býti lékařem pro trojí Smr
telný neduh lidstva.
'
Slyšíte, co nám tichý, "němý Spasitel vedle Piláta pravi? Volá
třikráte běda lidstvu pro jeho náklonnosti a touhy, které je na
duši i na těle zahubiti chtějí. Volá: Běda vám, boháči, kteří jenom
statky tohoto světa. vyhledáváte a milujete, srdce svá k nim při
klaňujete, vizte, kam mne vaše'žádostiirbst majetku, očí přivedla ;
všeho mne krutě zbavila, o. všechno mne oloupila.
Běda vám nestoudným, kteří jen své tělo zbožňujete, jeho
rozkoše milujete, kteří se nemůžete nikdy _tímnasytiti. Vizte, kam
mne va'še žádostivost těla přivedla, jak krvácím na celém těle,
jak jsem zbičován.
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. Běda vám pyšným, kteří jen čest' a slávu, čestná postavení,
ti'tule a čestné roucho vyhledáváte! Vizte, co mi vaše pýcha. ži_-_
vota způsobila, -—jakjsem trním korunován, oblečen v potupné
roucho, ozdoben potupnou třtinou.
.
.
__

Pohledte na mne a poznejte, co jest vám ke spasení; po
znejte, že vám tato.trojí žádostivost přinésti musí věčnou chudobu,
věčné trápení, -a věčnou hanbu a poníženíjpoznejte, že vás je
dině chudoba moje skutečně zbohatiti, moje pokora vás jedině
povýšiti, mé. utrpení vám skutečný. věčný život a věčnou radost
přinésti může. Ejhle, člověk, hle, co vám všechno pohled na Pána
ježíše vedle Piláta praví.

_

_

A nyní\se postavte vedle něho a ptejte se, zdali jste i vy
nezavinili toto—jeho utrpení vaší trojí žádostivostí. A budeme li
upřímní, najdeme, že'i my jsme této žádostivosti příliš hověli,
že jsme příliš po majetku, rozkoších a "cti bažili. Ale pohled
trpícího Spasitele, na obraz: Ejhle člověk necht nás, poučí, abychom
vážně nyní boj začali proti tomuto trojspolku, abychom bojovali
proti vlastní své žádostivosti, proti sobě“ samým. Kdo po roz
koších baží a jde a po všem, co vlastnímu já lahodí, nedojde
kýženého štěstí, získá prázdného srdce a prázdnota z duše jeho
zírá. Nikoli uhájením žádostivosti nasytí se srdce,_nýbrž jen od
porem.- Kdo chce za mnou přijíti, kdo chce velkým a šťastným
býti jako já, praví Pán, musí svým žádostem a vášním odporovati,
musí nepohodlné a těžké na se _denně bráti — jenom tak .dojde *
povýšení a štěstí. Obraz trpícího Spasitele: Ejhle člověk hlásá
nám tedy: Bojuj vážně proti své trojí žádostivosti, přemáhej ji,
' uč se ode mne chudobě, utrpení a pokoře, a když mně v chu
době, utrpení a pokoře podoben budeš, ' budeš mi také jednou
podoben ve slávě a velebnosti._ Amen.
'

IV.

Soud boží.
»Vydal jim ho, aby byl ukřižován.
(Jan 19, 16.)

V přítomné době vidíme ve světové, válce mocný soud boží.
Bůh postavil se na soudnou stolici a vyslovuje hlasitě rozsudek
nad národy, rozsudek smrti nad jejich, hříchy, rozsudek k roz

břišní a polepšení a tím ku pravému živbtu a spasení lidí.
O tomto soudu božím. nad naší dobou a nade všetni časy nabu
deme světla, když rozjímati budeme o soudu božím, který při
utrpení nad Kristem konán byl. Tam stál Pán, věčný Syn boží
sám před soudnou stolicí lidi, aby obdržel svůj rozsudek z úst
svých vlastních tvorů. Tomuto soudu božímu, jak nám jej uka—
zuje první obraz křížové cesty, chceme býti dnes v duchu při;
tomni, abychom se z toho naučili správnému úsudku o naši duši
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a našich hříšícht, abychom odtud světlo a sílu čerpali, abychom
.odumřeli hříchu, jedinému neštěstí našemu, jedinému neštěstí _ná
rodů, a abychom tak ku pr'avému' životu povstali. Kéž nám při
tom Pán života, na smrt odsouzený, přispěje!
I.

Když Pilát ukázal Pána "Ježíše lidu se slovy: Ejhle, člověk,
myslil najisto,»že nyní bude k soustrasti pohnut "pohledem tak:
'boleStivým. 'Ale zmýl'il se. Nejvyšší kněží a jejich služebníci-byli
již tak zatvrzeni, že\ne<':ítiliani nejmenší sóustrasti a volali: »Ukřižuj,
ukřižuj-holc Pilát roztrpčen jsa bezcitností jejich, pravil pln po
směchu—:'rsVezmětevy jej a ukřižujte, nebot já na něm viny ne
nalézám c Tím dal na jevo svou nevoli, že chtějí, aby učinil roz
sudek nespravedlivý. Ale' brzy zviklal se zase. Nejvyšší kněží
vidouce, že Pilát _povoliti nechce, sáhli k prostředku novému.
Žádajít rozhodně: »My máme zákon, a' podle zákona má umříti,
nebot Synem božím se činí—l.:Dosud vinili Krista ze zločinů poli
tických chtíce toho dosíci, aby byl. Kristus ukřižován. Nyní h'o
počal/i viniti ze zločinů náboženských, z rouhání, a žádali, by jim
Pilát prostě póvolilt Neboť ve věcech náboženských jest jim
nt rmóu zákon Mojžíšův; nechce—litedy Pilát jednati proti zákonu
Mojžíšovu -_—
a přece Římané slíbili, že ho budou u nich šetřiti—

'nemůže jim více odpírati. Na rouhání byl ve starém“ zákoně
“ustanoven trest- -ukamenování. Ale o tom se nezmínili, nýbrž
prostě řekli.; »Podle zákona má umříti.: Stáli dále“ na'tom, aby
- byl odsouzen k smrti na kříži.
_
'
Pilát všiml si toho, že se Kristus Synem božím čin-il. A zpráva

ta ho polekala. Cítil už dříve-výčitky svědomí, že přes veškeré
přesvědčení o jeho nevině, ba i přes výstrahu nebeskou, skrze
manželku mu danou, Krista jako zločince ztýrati dal, a to zvláště;
když viděl, kterak i po hrozném ztýrání úplný klid jeví a při
všem ponížení velebně'na věci pohlíží. Nyní však obával se ještě
více. Nemohl se ubrániti myšlence, že by to snad přece mohl
býti nějaký bůh v podobě lidské, že by tedy pomstu božskou na
sebe svolal, kdyby dále proti, němu zakročoval. Chtěje se tedy
přesvědčiti, jak se v'ěc má, tázal se—ho: »Odkud jsi ty?: Vyzvídal
tak nikoli jeho rodiště, nýbrž zda jest pozemského či nebeského
původu-.

j

,

Avšak Pán Ježíš mu neodpověděl. Sv. Augustin vidí v tom
náplň proroctví 'Isaiášova: :]ako ovce k zabití v'eden jest . . .
a neotevřel úst svých.: Ale "Pilát cítil -se\ tím uražena a pravil!
»Se mnou nemluvíšř Nevíš-li, že mám moc tebe ukřižovati a mám
moc tebe propustitiřc Byla to řeč'tyrana, který bronáší soud dle
libovůle, ale ne dle práva a spravedlnostiýOvš'em Kristus se ne
zalekl, a také neodpověděl k jeho otázce. ani potom. S klidem
a důstojnosti pravil.: Neměl bys žádné moci nade mnou, kdyby
nebylo, tobě dáno. s hůry; protož kdo mne tobě vydal, větší hřích
má: Proto hleděl. ho Pilát prapustiti; Ale židé“ volali řkouce:
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Propustíš-li toho, nejsi přítel císařův; nebot každý, kdo se čini
králem, protivi se císaři. To byla poslední jejich karta, měla býti
_v posledním okamžiku vyhozena a měla zvitěziti. Když Pilát
slyšel o nemilosti císaře, klesl všechen jeho_cit pro spravedlnost.
i vyvedl Ježíše ven, posadil se na soudné stolici, na místě, kteréž
_slove Lithostrotos a hebrejsky Gabbatha. Bylo okolo hodiny
šesté, i dí židům; »Ejhle, král váš : A tu již dostoupila nenávist
židovská proti Kristu takového stupně, že překonala jejich ne
návist k Rímanům. I volali: »Nemáme krále, nýbrž císaře.; _Dříve
již u Kaifáše zřekli sesvého Vykupitele, nyní se zřekli i_svého
krále; a tak přestali býti národem vyvoleným.
Na to Pilát nezdržoval již věci více. Ale prosloviv rozsudek
smrti, vydal jim ho, aby byl ukřižován;
.
Jest to rozhodná událost v celých dějinách světových, kdy
vtělený Syn boží pro spásu světa vydán na smrt._ Proto také
evangelista zaznamenal přesně místo i čas, kde a kdy rozsudek
ten byl pronešen. To bylo jeho poslední slovo, jeho „rozsudek
v processu proti ]ežíši Nazaretskému, že má býti ukřižován. Pilát
v pravdě konal soud boží, a jeho rozsudek byla smrt .Syna
božího.
A co se stalo v tom okamžiku? Neotevřela se země, aby
zba-bělého soudce pohltila — neotevřelo se nebe, aby nevinného
zachránilo? Nikoli. Tu stál odsouzený Pán, jen tichý nářek vy.
cházel z jeho Srdce, tichý nářek, tiché improperie prvního Velkého
pátku: Popule meus. Lide můj, co jsem ti učinil, rci, čím jsem
tě zarmoutil. Ale nikdo nechtěl tento nářek slyšeti. Nikoli, výkřik
radosti, výkřik vítězství ozýval se zúst nepřátel Kristových: vy
hráli proces, zvítězili, Kristus byl odsouzen.
A co dělalo při tom nebe? Ano, nebe m'lčelo, nebo nikoli,
Otec nebeský nemlčel, nikoli, přijal rozsudek, potvrdil jej a řekl
svému jednorozenému Synu jako Pilát: Půjdeš na kříž.
A Rodička boží slyšela také rozsudek a co učinila? Ne
protivila se. tomu, opakovala jen slovo z tichého domu v Naza
retě: »Staniž se mi podle slova tvéhox
' ' '
Auco Pán? Neprotestoval aspoň proti tomu? Co činil při
tomto rozsudku? ó, Pán cítilcelou tíži tohoto rozsudku, znal
celou svatost'své duše, mohl opakovati: Kdo z vás _mnemůže ze
hříchu viniti? Cítil hroznou křivdu, která se mu stala od Piláta,
od lidu a od kněží. To věděl a cítil; ale zůstal klidný a tichý,
neodporoval rozsudku, přijal jej a potvrdil jej: »Syn boží musí
býti povýšen.: (jan 3, 14.)
_
Proč, velký Bože, proč'tento rozsudek? Castosám soudce
prohlásil: >Nena1ézám na něm viny.: AŽ otec nebeský se vy
jádřil : »Tento' jest můj milý Syn, v němž se mi zalíbilon A nyní
nebe i země ho odsuzuje, a Spasitel potvrzuje tento rozsudek.
Proč?
'
„Víte, milí křesťané, proč? Byl vinen, ne pro sebe, za své
hříchy — byl prost všeho hříchu; ale my lidjě jsme hřích znali,
srdce své hříchem jsme poskvrnili a všechny tyto hříchy položil
Rádce duchovní.

.
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Otec nebeský na něho. (Is. 53, 6.) »Toho, kterýž hříchu neznal,
učinil za nás hříchem,: (2. Kor.'5, Zl.) Učinil'ho nositelemhříchu.
Ont byl Beránek boží, který měl svým utrpením a smrtí sníti,
sejmouti hříchy celého světa., Proto. byl odsouzen,. Proto Otec
nebeský a on sám potvrdil tento rozsudek. Vinen nebyl on,
nevinný Syn boží, vinen byl'člověk; odsouzen nebyl nevinný, od
souzen byl h_řích,vina lidstva. Pro lidstvo podrobil se Spasitel
tomuto rozsudku, pro lidstvo vytrpěl přehořké utrpení a smrt
svou. Proto poklekneme před"touto soudní stolicí a poděkujeme
nikoli nespravedlivému soudci, nýbrž božskému odsouzenci za to,
že pro nás tento rozsudek přijal. Prosme ho, aby nám dal po
znati vinu vlastního vinníka.
'
II.

Odsouzen jest na oné soudní stolici hřích lidstva. Jest _to
soud nad hříchem. Na hřích následuje soud. jaká jest to vina,
která spočívá v lidském hříchu či spíše v tak mnohých hříšícb
lidí, 've hříších pohanů, židů a křesťanů, ve hříších rozličných
stavů a pokolení, ve hříších našich? Jaká jest to vina? Jest to
velká, těžká vina, nebot odsouzen jest Syn boži pro ni k smrti
na kříži, k trpké smrti, ke vší hanbé a ke vší bolesti na kříži.
Zajisté jest to velká vina, veliká zloba, veliké zlo v lidských hří
šícb, že Spasitel pro ně jest na smrt odsouzen. Jaká jest to vina,
zloba hříchu, která v Kristu odsouzena byla?
Vina hříchu spočívá v tom, že jest odbojem proti velebnosti
boží, jest urážkou božjho Veličenstva — crimen laesae majestatis.
Neboť co činí člověk, když se těžkého hříchu dopouští ? Praví
nejsvětějšímu Bohu, že“ nechce činiti, co Bůh poroučí, že chce
činiti, co Bůh zapovídá, že mu nechce sloužiti. Jedná tak člověk
vůči svému panovníkuř jděte do všech končin země a ;hledejte,
zda naleznete lid, který tak ke svému králi mluví, národ, který
tak se svým králem jedná a. zachází. Nikoli, lidé bojí se pánů
světa & ctí je, jsou jim poddání a naslouchají, čeho si přejí, plní
jejich rozkazy a přání s radostí. jak nyní ve válce vidíme, opouštějí
poddaní to, co jest jim nejmilejší na světě, manželku, děti, ro
diče, obětují vše, co mají, klid, zábavy, zdraví, statky, ano i život.
Vše to čini pro vlast a krále, Bohu, králi všech králů, nechtí
často sloužiti.

'

'

_

Slouží mu lidé tak, jak slouží panovníkuř bojí se uraziti ho,
jako se bojí upadnoutitl nemilost u krále.? počítají si za čestná
Iežeti Bohu, jako pokládají za čest nositi barvy panovníkovy?
Když kdysi apoštol věřící napomínal: Buďte svým představeným,
knížatům poddání jako Bohu, mohli bychom říci dnešním křesťa
nům: Buďte poddání Bohu, jako jste poddání knížatům.
Lidé ctí důstojnost králů a odporují velebnosti boží; jméno
králů vžbúzuje v nich úctu a všechny. blesky boží nedovedou
jimi pohnoůti; na pokyn'ritl králů ponižují se do prachu, a pří
mým rozkazům božím 'se protiví; Bohu praví do tváře:- nebudu
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činiti, co poroučíš, budu činiti, co zakazuješ, nechci býti tobě'
poddán, nechci ti sloužiti. Jaká to zloba hříchu!
Kdo jest člověk, který hřešiř Slabě stvoření, ubohý tvor.
A kdo jést Bůh, proti němuž se vzpouzí? Jest'to Pán nebe a země,
jediný Svatý, jediný Pán; jediný Nejvyšší, solus Sanctus, solus
Dominus, solus Altissimus. jemu od-pírá hříšník poslušnost, proti
jeho rozkazu jedná svobodná vůle hříšnikova. Ano. jest to velká,
těžká vina; skutečně na smrt odsOudila toho, který ji na sebe
vzal; tato zloba neposlušnOSti musila býti odčiněna poslušnosti
Syna božího až k smrti na kříži.
Ještě větší vina hříchu spočívá v tom, že jest to neděk vůči
dobrotivému Bohu. Bůh jest naším největším dobrodincem. Když
čteme, že se proti výtečnému králi Davidovi vzbouřil lid poddaný,
aby ho zbraní z trůnu svrhl, máme ošklivost před tak hanebným
činem, činem, který posvátné důstojnosti. oprávněného krále tak
se protiví. Když však dále 'čteme, že Absolon, syn krále Davida,
prapor vzpoury proti dobrotivému Otci pozdvihl —-tu ošklivost
naše roste do nekonečna; na jedné straně přicházejí nám na mysl
tisíceré důkazy něžnosti a lásky, které otec synu od maličkosti
prokázal; na druhé straně vidíme ohavné podniky syna proti'
otci; a při tomto dvojím pohledu v'zpírá se celé srdce naše proti
vzpouře Absolonově — černé 'srdce jest to, pravíme si, které jest
takového nevděku schopno._ Než ustaňme. — zdaž jsme sami nad
sebou soud nevyřkli? Pravda, veliká dobrodiní prokazují rodiče
dětem a zasluhují si od nich veliké vděčnosti; ale nekonečně
větší dobrodiní prokazuje nám Bůh aproto nekonečně velikou
vděčností jsme mu povinni. O\dněho mámeživot, od něho máme
,výživu, otvírá ruku svou a naplňuje každé stvořeni svým po
žehnáním, od něho máme zdraví, přirozenéa nadpřirozené a_mi
losti, od něho máme Syna jeho, kterého nám dal, aby nikdo,
kdo v něho věří, nezahynul. Jaký vděk prokazuje“ hříšník svému
největšímu dobrodinciř ]ak'hrozně jedná proti takovému dobro—
dinciř Bouří se proti svému největšímu dobrodinci, uráží toho,
od něhož všechny dobré dary pocházejí. Neměli bychom býti
nad sebou samými více "rozhořčení než nad Absolonem? Není
naše vzpoura hanebnější'než jehoP'Na všechna dobrodiní hříšník
zapomíná, všechno. to odpláci hříšník hanebným nevděkem. jak
veliká, těžká to vina!
\
A jaký nevděk jest hřích vůči Spasitelil jak hořce před hříš—
níkem do jeho nevděku si stěžuje: O duše, co jsem ti učinil,
'že mi tak oplácíš? jdu na smrt, abych tě zachránil — a ty se
nechceš zachrániti? Přišel jsem, abych ti život přinesl, a ty voliš
:smrt hříchu-P'Lid židovský dal přede mnóu přednost Barabáši.
A čemu jsi dal přednost, když jsi hřešilř Malým, nicotným věcem.
-Pro marnou záři lidské slávy, pro milostný úsměv lidské přízně,
pro ukojení své vášně zradil jsi. Spasitele svého a zapomněl .jsi
"na všechna dobrodiní jeho. xTaký jestxnevděk, taková zloba hříchu !
Jak veliká jest dobrota boží, jak veliký jest nevděk hříchu. ]ako
dobrotu boží nelze změřiti — její hloubku, šířku, délku a výšku,
-.

.
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tak nezměrná, nevystižitelná. jest zloba hříchu. Proto odsoudil
ji Pilát,'proto Otec nebeský tento rozsudek potvrdil a Syn boží
sám se mu podrobil.
III'.

_ Na hřích následuje soud. To jsme viděli v předešlém. Žádný
hřích nezůstává bez pomsty a trestu božího, svatá spravedlnost
stihá' jej již zde na zemi. Jeho moc a velebnost naplňuje nebesa,
„i zemi, a jak daleko sahá jeho vůle a moc, tak daleko_sahá
i jeho spravedlnost jakož i soud jeho nad hříchem.. Tak Bůh
nenáviděl nepravost hříchu, že ani . vlastnímu Synu neodpustil,
ale za nás všechny vydal ho na smrt. (Řím. 8, _12.)
_ A taki na hříchy naše následovati bude soud. Vzpomeňme
si jen na své hříchy, které jsme jen lehkomyslně posuzovali,
snad zapomínali, podívejme se na ně, jak přicházejí z rozličných
míst a dob našeho života, hříchy dětství, mládí, dalšího věku,
podívejme se jim jednou řádně do tváře —. snad v lehkomysl
nosti života jsme je lehce posuzovali, dnes, ive vážné době, v době
hrozící smrti, dnes maji jinou tvář. Dnes vidíme v každém hříchu,.
v jejich velkém množství velikou, velikou vinu vzpoury proti nej
vyššímu králi, nevděku proti nejvyššímu dobrodincí a Spasiteli..
Kéž konáme dobrý, řádný soud sami zde na zemi nad svými hříchy!
Právě nyní ve svatopostní době máme k tomu nejlepší pří
ležitost konati sami soud nad svými hříchy, máme nyní příle
žitost jíti k soudu božímu, ke správě“ beží. A 'když tu s pravou
lítoStí a s dokonalým vyznáním na sebe sami žalovati budeme,
smyje těžkou vinu hříchů z nás ten, který pro hříchy naše k smrti:
odsouzen byl.

_

'

A od sOudu božího ve svaté zpovědi půjdeme-dále na soud
boží ve světové válce, jak dlouho se bude Bohu líbiti. Nyní lépe
porozumíte soudu božímu ve světové válce. Přišla, abychom lépe
..poznali zlobu hříchu a pokání činili. A všechny svízele válečné
chceme dále snášeti jako dostiučinění, jako pátou část, která
k hodnému přijetí svátosti pokání náleží. Snad bychom dobro
volně ani _takové dostiučinění nebyli na sebe vzali; tím krutěji
bylo by nastalo na 'onom světě. Nyní nám je Bůh ve válce uložil.
Nuže doznejme: zasloužili jsme si tuto metlu pro velikou vinu
našich hříchů, proto chceme ji v lítosti a trpělivosti snášeti:
tento soud nám bude k věčnému blahu přispívati.
Na hřích následuje

soud. Chceme—lisoudu božímu; s_e vy

hnouti, musíme sami soudnad svými hříchy kon_ati, ve správě
boží s Bohem se smířiti. Jestliže však tento soud řádně zde na
zemi nevykonáme, očekává nás soud na věčnosti. Otec nebeský.
celý soud na věčnosti dal Synu svému a ten vyřkne rozsudek:
Vinen. Nechceš slyšeti tento rozsudek nad sebou? Záleží jenom
na tobě. Vyřkni sám soud nad svými hříchy, jednej dle tóhoto
soudu ode dneška stále až k své smrti, r'něj hřích v nenávisti
,a varuj se ho, a tak budeš hoden života věčného. Amen.
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v:
Kristus a jeho kříž.
>ježiš nesa sobě kříž, vyšel na místo,
jménem lehčí, kteréž hebrejsky slove
Golgothac.

jan 19, 17.

Ortel smrti byl nad Ježíšem od Piláta vyřčen, jak jsme po—
sledně uvažovali a_ byl také hned vykonán, jak byl prohlášen-.
Vypravuji o tom všichni evangelisté, Lukáš 'nejo'bš'írněji, Ian nej
stručněji.
Jakmile Pilát Krista na smrt vydal, přineseny byly tři kříže.
jeden pro Krista, dva pro lotry, kteří s ním,měli býti ukřižování.
Kristus dostal bezpochyby onen kříž, který určen byl pro Bara.
báše. Vzal jej na sebe ochotně.
Kristus a křížl V myšlenkách našich jsou tak _úzce spojeni,
a přece jak podivuhodné to, spojení. Kristus, nevinný Syn boží,
svatý svatých — a kříž, dřevo potupy, šibenice pro zločince.
A přece náležejí k sobě, Kristus a jeho kříž; náležejí k"sobě jako
král a jeho trůn — regnavit a ligno Deus —' ze dřeva kraluje
Bůh. Nalezl kříž v domě Pilátově; odtud je; nesl ven, aby na
místě lehčím, na Golg'otě se s ním krvavě spojil. O tomto spo
jení Krista s jeho křížem chceme dnes uvažovati, i my máme
nésti nyní těžký kříž války, imy chceme se svým křížem v lásce
spojiti. Ukáži vám, jak Pán kříž přijal, jak mu byl těžkým a jak
mu věrným zůstal, abychom i my kříž svůj ochotně přijímali, trpě—
livě snášeli a až do smrti mu věrni zůstali.
“I.

Jak přijal Pán svůj kříž? Když nás nějaký kříž má v živótě
potkati, nejraději bychom se mu vyhnuli. Nikoli tak Kristus, _mistr
náš. Mluvi často o svém utrpení, vyjadřuje touhu po něm a tím
dává nám na srozuměnou, že šechny jeho myšlenky byly \sou
středěn'y na nastávající utrpení. Touha jeho-byla splněna, když
ho Pilát 'odsoudil. Tu vzal ochotně kříž svůj na sebe.
Evangelium o tom vypravuje: Vojínové svléin s něho plášť
a oblékli jej v roucho jeho a vedli ho, aby jej ukřižovali; Jakoby
se chtěl Pán obléci ve sváteční roucho, aby tak- přijal kříž svůj.
Oblečen ve své dlouhé roucho, vzal 'křiž svůj na své rámě. Proč
jej tak ochotně přijal? Nevěděl, co mu přinese? Věděl všechno,
věděl, kolik krvavých bolestí na něm vytrpí, věděl, že bude jeho
lůžkem smrtelným; A přece jej ochotně přijal. Pročh
Viděl nad křížem ruku Otce svého, mandatum Patris, rozkaz
Otce nebeského. Věděl, že to byla vůle Otce jeho, který tnu jej
podával. A proto přijal jej s poslušnosti, s pokorným podrobeníme
Svět měl poznati, že miluje" ruku Otce svého, i když *mu'kříž
podává.

_

'

'
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Kristus viděl v kříži všechno požehnání, všechno spasení, které
z kříže na zemi vylévati se bude. Proto přijal ochotně kříž jako
oltář k oslavě Boha, jako nástroj vykoupení, dřevo, na němž
rukopis smrti měl býti pověšen a jeho smrtí smazán a v listinu
života se měl proměniti. Proto jej tak ochotně přijal.
Tak přijal Kristus kříž svůj. A jak my jejpřijímámeř jak
často jej přijímáme neochotně! Jak se zdráháme, když kříž klepá,
abychom mu otevřeli. A když přece vstoupí, jak jsme nespokojeni
a reptámel Jděme lépe k Pánu svému do školy, učme se od něho,
jak máme kříž přijímati. Učme se dívati na kříž očima svého
Pánal Učme se viděti nad křížem ruku. Otce nebeského, učme
se, že není utrpení vždy trestem božím, nýbrž často i důkazem
lásky boží. Vidíme to na Spasiteli, kříž nesoucím: bylt milovaný.
Syn Otce svého a přece kříže nebyl ušetřen. Chceme-li býti dít
kami božími, bratřími Kristovými, nemůžeme kříži se vyhnouti.
Proto učme se od Spasitele přijímati kříž jako dar boží. Učme
se trpěti pro Ježíše Krista, jak píše svatý Pavel k Filip. 1, 29.:
Nebo vám jest dáno pro Krista, abyste netoliko v něho věřili,
ale také pro něho trpěli. A k Řím. 5, 3. píše: Chlubíme se také
souženími, vědouce, že soužení trpělivost působí, a trpělivost
zkušení, zkušení pak naději. A ke Gil 6, 14: Ode mne odstup
to, abych se chlubil leč v kříži Pána našeho Ježíše Krista, skrze
něhož mi ukřižován jest svět a já světu.
Kříž jest pro nás v nynější válce znamením nezmužilejšího
hrdinství v celých dějinách světových. Proto také u paty kříže
musí 'klesnouti všeliká zbabělost a slabost, hrdinská síla musí pa
_dati do duše. Na hrdinství rozněcuje. se hrdinská mysl. Tak se
nadchli křesťanští hrdinové k zmužilosti, když si před oči stavěli
krev, kterou Kristus za nás prolil. Zde se vojínově naplnili zmu
žilostí, když do boje voláni byli. Zde nabývají ti, kteří, doma
zbyli, síly s hůry. Zde se nám podávají zbraně síly.
V kříži „nalezl generál Custines, nejznamenztější z 45 gene'
rálů, které republika francouzská odpraviti dala, největší útěchu.
28. srpna 1793 kráčí na popraviště, ještě jednou kleká ke krátké

modlitběa recituje sloku: :O crux ave, spes unicac, spěchá po
“tom dále, pozoruje ostře guillotinu a podává se katu, který brzy
krvavou hlavu jeho ukazUje tleskajícímu lidu. Kolik vojevůdců a
vojínů nalezlo takovou útěchu ve kříži.
Příklad: Kříž jako průvodce. >Pohled některých lidí tak
okouzluje, že se na vše zapomínác, píše vojín z pole. »Znám
pohled, který dává našim raněným a umírajícím zapomenouti na
všechny bolesti a jásati jim radostně. a tímto pohledem jest „po
hled na kříž. Bavoru těžce raněnému oznámil _štábní lékař, že
v bržce dostane železný kříž. Tu vyndá statečný hrdina z pod
přikryvky růženec, ukáže na křížek a praví: »To je nejpěknější
železný kříže. Kdosi tázal se raněného Porýňana, co;mu vlastně do—
.dalo síly, aby-vydržel všechny bolesti bez nářku. Odpověděl zcela
prostě: »Ten na kříži trpěl za mne mnohem více, tu musím přece
také něco za něho učiniti.
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A_ když
mati jej jako
vým křížem,
kříž těžkým.

;jsme se naučili zírat-i na kříž jako Spasitel a'přijí
navštívení Boha Otce. myslíte, že přestane býti pra
že přestane nás tížiti? Nikoli, i pro Spasitele zůstal
»Patřme na původce a dokonatele víry naší, Ježíšek

(Zid. 12, Z.).

“

ll.
_Ano, patřme na—něho a pozorujme, jak těžký byl pro'něho
kříž. Pozorujme'ho na křižové cestě, pozorujme, kdo s ním jde
a koho potkává. Když Kristus vzal na sebe ochotně kříž, seřadil
se hned průvod pořádkem, jaký byl zaveden u Římanů. Napřed
kráčel setník s oddělením vojska, po té hlasatel, jenž nesl'nápis
na kříž, udávající příčinu odsouzení.-"Potom Pán ]ežíš a dva lotři
za ním. jim po straně vojínové, po nich členové veleradyaostatní.
lid, kterýž se připojil z pouhé zvědavosti, ze soustrasti a z krve
lačnosti.

_

Cestu, kudy se bral, zachovalo podání v paměti označivší
zároveň místa, na nichž se přihodily věci zvlášť důležité jsou to.
nynější ulice Sittim, část ulice Damašské a ulice utrpení (Tavik
el Alan), jež na západě vede až k bráně “a pak na Kalvarii.
Nedlouho konal se průvod bez překážky. Bylt Pán Ježíš již
seslaben ranami, různým trýznění'm a ztrátou krve, nyní pak
tížil. ho i těžký kříž; a tak ubývalo sil vždy více, až klesl ve
mdlobách na zem as 400 kroků od toho místa, kde vzal kříž na
sebe. Bylo to na konci nynější ulice paní Marie (Sitti Marian),
kde je nyní také nápis latinský na domě: Statio III.
_jak přišel Pán ježíš, zase k sobě, brali se dále a to směrem“
jižním. Sotva však učinil asi 60 kroků, setkal se se svou matkou.
_ Asi 60kroků od třetího zastavení na jih ulice'Damašské ukazuje
se to místo (zastavení IV.). Při tom setkaly se zraky její s Kri
stovými: i byla dle _podání takovou bolestí jata, že omdlela.'
Na další cestě přinutili Šmona Cyrenského, aby nesl kříž
za ]ežíšem. Šimon se z počátku zdráhal,.alespoň praví evangelista,
že ho vojínové donutili. Potom jej s ochotou nesl. Místo to uka
zuje se v ulici utrpení (terik el alam) a označeno jest čtyrhran—
ným kamenem červenavým. Kámen ten líbají-poutníci, poněvadž
prý ukazuje nepatrnou stopu ruky Páně; kterýž zemdlený naň se
položil. (Zastavení V.)
.Od tohoto místa putovalo se do vrchu. Na té cestě podala
dle podání Veronika Pánu ježíši šátek, aby si otřel tvář krví za
litou. Na .její dům, u něhož se to stalo, upomíná kus sloupu za-.
kopaného do ulice: od zastavení V. jest to vzdáleno 86 m.
Po dalších as 100 krocích dostali se stále stoupajíce ku
bráně soudní. Dále se ukazuje místo, kde Pán Ježíš padl podruhé.
Posečkali krátko, potom se ubírali dále, majíce naspěch, aby ho
za živa dostali na kříž. Asi po 60 krocích setkaly se s ním ženy
jerusalemské, které plny soustrasti plakaly nad ním.. Toto místo
naznačeno jest znamením ve zdi kláštera Chavalamba.
\
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Odtud bral se průvod dále na jih"ještě asi 50 kroků. Tu
klesl po třetí, místo to označeno jest kusem sloupu v klášterním
dvoře Abyssincův.

_

Konečně dospěli na Kalvarii k místu, jež bylo určeno k po:
pravě.

.



Když jsme Pána Ježíše po celé bolestné cestě provázeli, mů
žeme. si učiniti nyní pojem, jak těžký mu kříž byl. Když víte,
jak veliký a svatý, jak vznešený a nekonečný Syn boží jest, pak
také víte, jak veliká potupa pro' něho byla, že sním šli dva lotři.
Kříž mu byl těžký pro potupu, kterou mu přinesl.
Ještě těžším byl mu, když potkal svou matku a plačící ženy.
Těžký byl kříž Pána Ježíše. A i my máme nyní těžký—kříž,

mnohý sténá pod hořkostí těchto dní. Jděme se svým křížem ke
Kristu, zvláště ke IV. zastavení. snad i tvůj syn jest na „cestě
k oběti a smrti, viz tam nevinnou dívku Páně, jak se tu podro
buje vůli boží. Nechceš ji následovati?
A tobě zvláště ostře dívá se“ do očí Kristus, kříž nesoucí,
který neseš kříž svých hříchů. A to jest nejtěžší kříž, který jsme
si sami připravili. „Jak dlouho již jej neseš? Jak je ti těžký? Jak
tě tíží, jak kráčíš pod ním sehnut. "_Chceš tuto tíži dále nestiř
Viz, Pán tě chce od něho osvoboditi a praví t_i: Odvrz od sebe
kříž s'vých hříchů, vezmi místo něho můj kříž. vezmi jho mě na
sebe, jho mé jest sladké a břímě mé jest lehké. Umrtvi v sobě
hřích, hříšneho člověka, jak tě k tomu sv. Pavel vybízí (Řím. _6.
6.): To vědouce, že starý člověk náš ukřižován jest. aby zkaženo
bylo tělo hříchu a abychom více nesloužili hříchu. To však nelze
bezsebezáporu'a pokání. Proto píše týž sv.“apoštol: »Kteří pak
jsou Kristovi, tií! ukřižovali tělo své s hříchy a žádostmic. .Nuže,
jdi s Pánem Ježíšem cestou pokání, nes s ním břímě smíření
a bude ti lehčím, tisíckrát lehčím nežli nesnesitelné břímě hříchu.
Odhoď kříž hříchu, vezmi na sebe kříž pokání,-bud zmužilým a
snášej jej. věrně, jak_Kristus zůstal svému kříži věrným.
III.

Ano, Pán Ježíš zůstal kříži svému věrným, až do smrti. Na
Kalvarii došel průvod před polednem. Nejprve svéin s Krista
roucho, pravděpodobně dali mu nákyčlík kolem beder a kyčlí.
Byl obnažen- za hříchy, jichž lidstvo proti čistotě se dopouští.
Pak byl bezpochyby Pán Ježíš ukřižován na zemi a potom t'eprv
's křížem pozdvižen. Byly pak přibity nej_en ruce, nýbrž i nohy
Kristovy. S Kristem byli ukřižování dva lotři, jeden po pravici,
vdšuhý
tší. po levici, aby se zdálo, že je Kristus

zločinec a to nej'
Adam sáhl kdysi po zapovězenem ovoci a způsobil tím zá
hubu světa; _nyní Kristus byl rukama na dřevo kříže přibit, aby
na tomto dřevě odčinil, čím na onom_dřevě v ráji hřešeno bylo,
A věrnost Pána Ježíše přinesla světu spasení. Ovšem i tu chtěl
had Pána Ježíše pokoušeti. Jako Adama k nevěrnosti svedl, chtěl

\
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i nyní druhého Adama svésti, aby také byl ne'věrpým. Posměšně
mu řekl: jsi-liSyn boží, sestup dolů!: »Kristus, král israelský,
at sestoupí nyní s kříže, abychomwiděli a uvěřilic. (Mar. 15, 32.).'
To byl hlas starého hada; chtěl lidstvo o vykoupení připraviti
a nanovo je podvéSti a nad ním zvítěziti. Ale Kristus 'zůstal kříži
svému věrným. Právě poněvadž byl Syn boží, proto zůstal na
kříži, věrný příkazu Otce svého a neopustil cestu poslušnosti.
Právě poněvadž byl král israelský a král celého světa, proto „zů
sta! věrným praporu svatého kříže a tak zvítězil nad starým ha
dem a jeho zkázou. Zůstal na kříži, zemřel na něm a tak s kříže
_.svět vykoupil a k sobě táhl. Tak zůstal Kristus věrný svému
kříži až do smrti.—

S tímto svým křížem stojí Kristus před světema před námi,
aby nás všechny zval následovati ho: >Kdo_chce za mnou přijíti,
zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mne!: (Mat. 16, 24.).
Kdo chce Kristu náležeti, musí. kříž svůj na sebe vzíti. Jako Kristus
a jeho kříž, tak křesťan a jeho kříž k sobě náležejí. Jsme kře-'
stany, a jako křesťany lze nás poznati dle znamení svatéhokříže.
V tomto znamení udílejí se všechny svátosti :\ znamením kříže
jsme byli pokřtěni a biřmování, znamením kříže dostává'me roz
hřešení, svaté přijímání a poslední pomazání; veškeré vykoupení,
posvěcení a žehnání děje se znamením kříže. Tak musí křesťan
s křížem býti spojen a spojen zůstati.
jako na Krista, tak odvažuje se starý had i na učedníky
jeho, chce je svésti a od kříže odvrátiti. »Sestup s kříže,: volá
k nim.

.

Zanech kříže; volá ke kajícímu hříšníku, který tvrdé dřevo
pokání na sebe vzal; pokání je trpké, odříkání a sebezápor tak
těžký, nevydrží to, zanech toho. pojď zasena širokou cestu _hří-'
chu, zanech kříže, sestup s kříže!
.
Sestup s kříže! volá hadi k'e spravedlivému učedníku Páně,
který chce svého Pána následovati v trpělivosti, tichosti, sebe
záp'oru na cestě křížové; zanech tohoto přísného života, sestúp
s kříže. Tak had všechny pokouší — ale marně.-"
_ Pravý křesťan zůstane kříži věrný v životě, jako ona devíti
letá dívka, která v nemoci si říkala: Kristus na kříži, já v posteli.
Kristus obklíčen'nepřátely, kolem mne jsou příbuzní a přátelé,
Kristus napájen octem a žlučí, já dostávám dobré věci, léky.
Pravý křesťan zůstane věrným kříži nejen v životě, ale i při
smrti, jako svatý František Xaverský. Veliké bylo jeho utrpení,
větši jeho trpělivost. Drže v rukou křížek, upíral na něj zrak a'
opakoval pobožné vzdechy: »O nejsvětěiší Trojice! Bože srdce
mého. Dobrý ježíši, smiluj se nade mnou. Maria, .ukaž _sebýti
matkoulc, Tak“ ležel 13 dní ve smrtelném zápase, až 2. prosince
1552 nadešla mu chvíle vykoupení. Upjal naposled oči slzami
zkalené, zašeptal: »V tebe, Hospodine, jsem doufal„necht nejsem
zahanben na věky: a vypustí! duši, maje“ let pozemského života
čtyřicet šest.
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Ano, zůstaneme věrni kříži svému, jak jsme ku praporu kříže
na křtu svatém se přihlásili. Blaho a spasení záleží-_v kříži, ve
věrném následování kříže. Nyní zvláště, když Otec nebeský nám
vložil těžký kříž na ramena jako svému jednorozenému Synu
v jerusalemě, nyní zvláště chceme tento kříž v pokoře a ochotně
na sebe vzíti, v trpělivosti a věrnosti je' snášeti a na něm vy

trvati; tak se přidružíme ku přátelům Kristovým a Kristus nás
přivede k věčnému vítězství.
Jednou kříž Kristův započne veliké rozdělení lidstva. »Objeví
se.. znamení Syna člověka na nebic. (Mat. 24,30), všichni je
uvidí a budou-k němu patřitir jak se třásti'budou tehdy nepřátelé
kříže Kristova, kteří' se mu vyhýbali a nésti jej nechtěli, konec
jejich bude záhuba. jak však také jásati budou milovníci a přá-.
telé kříže, kteří následovali Pána svého, kříž nesoucího! Pak je
Kristus uzná za své pravé učedníky. Kříž bude jejich znamením,
podle něhož. se poznati mohou, a jako s Kristem trpěli a kříž
s ním nesli, tak i s nim oslaveni budou. „Pod zářícím praporem
kříže budou slaviti své věčné vítězství. Pr'oto jako Kristus byl
spojen se svým křížem, zůstaňity. spojen se svým křížem! Amen.
\

VI.

*

'„Dokonáno jest“.
(jan 19, 30.).

V letošní svatopostní době uvažovali jsme o utrpení Páně,
abychom z něho útěchu a poučení čerpali pro nynější vážnou,
válečnou dobu. Tak jsme dnes dospěli k poslední úvaze o místě
a hodině smrti Páně.
Místo a hodina, kde člověk umírá, kde lidské oko navždy
se zavírá, kde lidské srdce přestává býti, jest vždy ctihodné a
jaksi posvěcené velebou smrti. jak památnou a'ctihodnou jest
nám teprve hodina a místo smrti Páně, místo, kde 'oko jeho
zhaslo 'a jeho nejsvětější Srdce bíti přestalo; hodina, v níž jeho
život dokonán jest. jak posvátná a významná jest tedy pro nás“
smrt Páně.

Proto půjdeme v tichosti, zbožnosti a uctivosti k.smrtelnému
lůžku Páně, vizme, naslouchejme, zachovejme v paměti, Co zde
zakusíme, zachovejme si pro vlastní život a ještě více pro vlastní
naši hodinku smrti, která snad brzy nám nastane. Prosme umí.
rajícíhe Spasitele, aby násnaučil žíti a umírati.
I.

Půjdeme k smrtelnému lůžku Páně. jaké to bylo lůžko, na
němž .Syn člověka dokonal PJjak bídně často musí naši hrdinové
na bojišti umírati, vykrváceti, bez ošetřování, neoplakaní, není tu
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mateřské ruky, která by s čela smrtelný. pot stírala, není tu
bratra, sestry, kteří by jim oči zatlačili; na tvrdém lůžku společné
matky země ukončují hrdinný svůj život za vlast. —_Na tvrdém
dřevě ukončil také Spasitel pozemský svůj život, na úzkém, tvrdém
dřevě kříže. Byla jeho smrt' lehká? jeho tělo samá rána; co oko
jeho vidí, co nebo jeho „slyší, bylo trpké a tvrdé; několik plačí
cích přátel, matka truchlící a pyšně se vysmívající, z vítězství se
radující nepřátelé. Ještě k tomu nastala tma, která trvala do ho—
diny deváté čili naší třetí odpoledne. Tma obklíčila také jeho
duši. Po druhé zakouší, nejtrpčí okamžik lidí, úzkost smrtelnou.
Dříve důvěrně při vší úzkosti pravil: »Ten, který mne poslal, ne
nechal mne samotného-.. Ale nyní zdá se opuštěn i od Otce ne

'beského.

,

Bude tak museti Kristus zemřítiř Zemřel Kristus ve mdlobě'
přemožen a pošlapán svými nepřátely? Bylo slovo opuštěnosti
jeho posledním slovem?
_
Nikoli, rozmilí, Kristus nebyl přemožen, neumřel ve mdlobě,
Kristus zemřel, poněvadž sám chtěl, kdy, kde a jak.chtěl: přese
všechny nepřáter zemřel nepřemožen, přese vsechnu smrtelnou
úzkost nikoli v bezvědomí, nýbrž zemřel ve svobodném užívání
své lidské vůle, zemřel z lásky k Otci nebeskémn, zemřel z lásky
k nám lidem, zemřel jako dobrovolný obětní dar, oblatus est,
quia voluit, zemřeljako vítěz vživotním boji, jako vykonavatel ve—
likého životního díla, zemřel nikolisvoláním zoufalství a slabosti,
nýbrž se slovem vítězného dokončení: Consummatum est: Do
konáno jest. Dokonáno jest, co jsi, Otče nebeský, ode mne žá
dal, co jsem s tebou -v životě chtěl; nyní to dokonávám' ——a

umírám. >Otče, do rukou tvých poroučím ducha svéhoš, děl
ještě, naklonil hlavu a zemřel.
, Spasiteli, každé _slovo z úst tvých jest slovo života věč
ného; zvláště pak poslední slova tvá na kříži, a z těchto nauč
nás dnes hlavně, co znamená slovo tvé: Dokonáno jest.
II.

Dokonáno jest dílo spásy (jan 17, 4.). hlásání pravdy a skutek
milosti; smířen byl svět s Bohem a smazán úpis dluhu lidského:
ukojen hněv boží. svatý život Syna člověka se svrchovanou obě
tavostí dovršen, Otec v Synu oslaven. Jest to větší a blaženější
slovo než ,slovo: >bud světa .na počátku vyřčené, jelikož dílo vy
koupení lidstva korunou jest díla stvoření, jest to hlas vítězný a
hlas radosti

nového pro ně života. Tak Pán všechno, co—před—

pověděno jest, všechno, co vyplněno býti mělo, do podrobna vy
plnil a věčné boží úrady o naší spáse dovršil.
'
,Promluvil to slovo hlasem velikým, jakoby co nejdále zaSlati
chtěl zvěst, že dokonáno jest dílo největšííiež kdy spatřil svět—
dílo vykoupení lidstva smrtí Bohočlověka. Silou toho hlasu ukázal
však také, že má moc vyšší a že by mohl ještě žíti, kdyby chtěl.
Nebot ukřižovaní umírali vysílením; Kristus však při všech mu
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kách a všem vysílení před sařnou smrtí promluvil hlasem tak
mocným, že se v tom patrně jevila moc daleko přesahující při—
rozené síly člověka již umírajícího. Proto také dle svatého Marka
právě z tohoto hlasu silného, kterým_Kristus bezprostředně před
„smrtí svou zvolal, přišel setník ku přesvědčení, že to není člověk
obyčejný, nýbrž Syn boží.

-

_

Bylo to silné, veliké, mocné slovo, slovo vítězné, slovo do
končení, vítězné zakončení všeho, co nebe a/zerně, Otec nebeský
a lidé od jeho života očekávali, bylo to jedině možné smrtelné
slovo pro Bohočlověka, pro Spasitele světa, Ježíše Krista.
Neboť přišel na syět k vzácnému životnímu běhu: Ut g'gas
ad currendam viam, (Zalm 18, 6.), jako obr, hrdina svou cestou
běžeti maje. Mohl-íiž tuto messiánskou životní dráhu ukončiti lépe
než Slovy: Cursum consumrnavi — Dokončil jsem běh — Con-'
summatum est — dokonáno jesti
_
,
_Messiánská životní dráha byla Otcem předurčená, proroky
předpověděná a až do podrobností vylíčená.' Určeno bylo místo
jeho narození, určeny cesty, kterými se bráti měl, předurčena
doba, kdy má ,býti/Tlepravost zhlazena, _kdy má býti konec hří
chu, kdy má Nejsvětější pomazán býti. Tu byla předurčena jeho
cesta' do Egypta a Nazareta, jeho cesty k ztraceným ovečkám
domu israelského, ojeho cestách po Galilei, kde světlo jeho mělo
zářiti, tu čekala na něho samaritánkalu studně Jákobovy,. mlá
denec u bran města Naimu a třiceti osmiletý nemocný v Jeru—
salemě, tu ho očekávali zarytí nepřátelé, o nichž žalmista a pro
roci mluvili. A nyní byl na výši hory Golgothy nakříži. Nešel-liž
věrně po všech pře'durčených cestách? Zdaž nenaplnil všechna
proročtví až do posledního? Jak svatý Jan d_í(19, 28): Potom
vida Ježíš, že všecky věci již dokonány jsou„aby se naplnilo
Písmo, řekl: »Žíznímc; A'no, dokončil 'svou dráhu dle plánu Otce
nebeského, proto konečně pravil: Dokoná'no jest.
Přišel, aby bojoval veliký boj, obrovský boj osvobození spou
tanýchduší lidských. Mohl-liž tento obrovský boj jinak zakončen
býti nežli slovy: Dokonáno jest? Boj jest ukončen, vítězně za
končen.
.
. Zivot Páně byl obrovský boj. Již v ráji byl jemu, pokolení
ze ženy, Synu panenské matky, tento boj předpověděn, bojs ne'
přítelem Boha a lidí, boj se silným, mocným nepřítelem. A Spa
sitel vzal boj ten na sebe u vědomí, že jest silnější a vedl jej
tam'na poušti a 'se svými nepřátely, syny otce lži, vedl jej až do
konce. Nyní na kříži mu had zasadil smrtelnou ránu, ale dal t_ím
vlastně vládě své smrtelnou ránu. Ve své krvi,—vesmrti potřel
Pán hlavu hadovu a' proto mohl, nikoli jako přemožený, nýbrž
jako vítěz volati: Dokónáno jest. Vítězství jsem dobyl svým obrov
ským životním bojem.
. _ Přišel _na svět k vzácnému božskému životnímu úřadu a- po
volání._Mohl liž své povolání, své úřady lépe zakončiti než slovy-;
Dukonáno jest? Naplnil jsem své povolání, všechny své úřady,
naplnil jsem je pro Boha a pro lidi.

Messiánský, bobolidský život měl věnován býti velikému_po.
volání a úřadu; Tento úřad _byl mu dán jménemježíš. Ježíš,
Spasitel, Vykupitel měl se jmenovati a měl jím býti pro všechny,
lidi. To bylo povolání, to byl úřad, který hodně vyplniti mohl
jenom Bohočlověk, trojí, v pravdě královský úřad, „který nésti
mohl jedině Bohočlověk. Spasitel musel býti učitelem, pravdou
nás“ od bludu vysvoboditi; musel býti pastýřem a králem, aby
ztracené ovečky' vyhledával, rozptýlené shromažďoval a sjedno
coval, hladové pásl, raněné obvazoval a potěšoval; musel býti
knězem, veleknězem, aby jako prostředník nebe a zemi spojil,
Otce usmířil a oslavil, lidi-| posvětil a od hříchu vysvobodil, aby
přinesl. pr avému Bohu na nebesích modlitbu a obět za všechny
lidské viny. Tento obrovský úřad spočíval na ramenou toho, který
chtěl nositi jméno Ježíš. Nazaretský přijal jméno Ježíšznaplnil
také své povolání, vykonal svůj obrovský úřad? Tarn visí na
kříži; nevisí-li tam pro své učení, pro své' svědectví pravdě? Ne
visí—litam. jako pastýř dobrý, který život svůj dáváza ovce své?
Nebyl-liž na kříži jako kněz a obětní dar zároveň, aby sebe sama
Otci v obět přinesl, »aby nikoli skrze krev kozlů nebo telat; ale
skrze vlastní krev všel jednou do svatyně a nalezl vykoupení
věčnéřc (Žid. 9, 12.). Ano, úplně dokonal/své povolání, svůj úřad
vykupitelský; proto volal nyní k vlastnímu spečetění _život'a:Do
konáno jest. Dokonaljsem těžkou úlohu svého života; vykoupení
jest dokonáno tímto mým-'posledním vydechnutím.
"
To jest veliký význam slova Kristova: Dokonáno jest; jest
to. pokorné, poslušné zakončení života Bohočlověka. Ještě jednou
volá sladké slovo: Otče, odevzdává mu duši svou, život svůj, jímž
mu sloužil a všechnu vůli jeho vyplnil;.ještě jednou nakloňuje
hlavu v pokoře před Otcem, v lásce klidem — a tak umírá Ježíš
Kristus, Syn boží.
111.

Co_můžeme při tomto slovu Páně jiného činiti „než co činil.

setník, než vyznati: Ano, tak umírá Syn boží.
.
Ano, poklekneme před krvavým křížem, smrtelným lůžkem.
našeho Spasitele, budeme se mu klaněti a děkovati za poslední.
krůpěj jeho krve, za jeho poslední vydechnutí', za jeho poslední
slovo. Ano, vděčně'vyznáme: Dokonal jsi velikou, těžkou úlohu
'svého života, veliké .dílo našeho spasení: Dokonáno jest. Dokonán
jest smrtí tvou veliký plán Otcův o našem spasení. Nepřítel jest
přemožen, hřích jest usmířen,.dluh splacen tvou božskou krví,
pokoj a odpuštění jest zjednáno. ]edinóu tvou obětí jest naše
spasení pro vždy vybojována. Tak jsi na kříži vše dokonal. Kla
níme se tobě, Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme—tobě, nebo skrze
svatý kříž svůj svět jsi vykoupil. Tak řekneme vděčně dnes před.
křížem.

'

A potom vezmeme si s sebou od kříže .toto vítězné .slovo
Páně jako slovo naší naděje. Vezmeme si je s_sebou do každé
bídy životní. Když vidíme kříž, když v pátek ve tři hodiny od—
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,

poledne slyšíme zvoniti, vzpomeňme si na slovo Páně: Dokonáno
jest — naše spasení. Toto slovo. necht zní stále v našich duších
a'nechať "je potěšuje a posiluje v životě i smrti. Nechať zní nyní
do vážné doby válečné. Nechat zní našim hrdinným vojínům při
námahách v poli, na bolestných lůžcích v nemocnicích. Necht jim
zvěstuje, že i jejich spasení dokonáno jest. A když“ všeliká po
zemská naděje se ztrácí, když velikou oběť přinésti musí, pro
vlast trpěti a zemříti, kéž myslí na umírajícího Spasitele, kéž s ním
-v utrpení vydrží. jejich spasení jest dokonáno. Spasitel je i v nich
pro jejich námahy, oběti a utrpení dokoná. Tato víra, tato naděje,
kterou čerpají z posledních slov Páně, necht je posílí až 'do konce;
Imy, kteří jsme doma zůstali, chceme tuto naději čerpati
.ze. šlov-Páně. Přes utrpení a smrt přece Pán všechno na kříži
dokonal, ano, právě svým utrpením a smrtí vše dokonal. Tak ani
nám utrpení, bída, ani smrt nám na věky škoditi nemůže. I naše
spasení dokonáno jest, dokonává se právě na kříži,avšeliká bída
válečná přišla, aby v nás clokonala dílo spasení. Této důvěře učí
nás slovo Páně pro život a pro smrt.
Ale toto slovo Páně obsahuje ještě více, vedle útěchy obsa
huje ještě vážné napomenutí.
Ano, se kříže Pán. volá ke každému člověku slovo,: Doko
náno jest. Vše jsem pro vaše spasení dokonal, nyní musíte také
vy dokonati, co na vás jest. V ničem jsem nedal chyběti, tak
ani z vaší strany, z vašeho díla nesmí nic chyběti. Stvořil jsem
vás, bez vás, bez vašeho přičinění; ale nechci vás spasiti bez vás,
bez vašeho přičinění; nuže' dokonejte dílo svoje, jako já jsem své
dílo dokonal, dokonejte je z vděčnosti a z lásky ke mněl
Tak nás, křesťané, Kristus všechny 5 kříže napomíná. Po
slechněme ho a konejme 'svou povinnost. Ano, kone'jte svou po-_
vinnost, jako ji Pán konal. Konejte svou velikonoční povinnost.
Můžete říci: Již jsem ji vykonal? Ne-li, co nejdříve vykonejte sv.
zpověď a hodně přistupte ke stolu Páně. Ale nejen velikonoční
povinnost, vykonejte také dle příkladu Páně životní dílo své.
Dokonejte dráhu svou, jako ji Pán dokonal; nezůstaňte ze
mdleni státi na poloviční cestě, konejte ji 'věrně, jak přikázání
boží vám ji předpisují, abyste neběželi nadarmo, ale ceny jste
dobyli.

\ _

Dokonejte také životní svůj boj o korunu života; a když je
boj těžký o vaši víru, o vaši nevinnost, o vaši duši, posilujte se
pohledem na božského bojovníka a vítěze na kříži; po věrném
bqji jest vítězství věčné vám jisté.
.Vykoneite také své životní povolání, jak věrné Spasitel své
povolání dokonal. Každý z nás obdržel od Otce nebeského úřad,
povolání, kéž každý z nás je může zakončiti vítězným slovem:
Dokonána jest každá služba mého povolání, které mi Bůh uložil;
dokónáno jest mé povolání jako dítka božího ve věrné poslušnosti
vůči'Pánu _neb'esa země; dokonáno jest dílo mé v domě mém,
v obci mé, ve vlasti mé, dokonáno—jest vše až do poslední krů
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pěje krve. Pak jsme pravými křesťany, syny božími podobnými
Synu božímu, který na kříži tak věrně vše dokonal.
Když jest'On naším nejvyšším učitelem a na kříži svůj uči
telský úřad dokonal, i my chceme učení jeho nade vše jiné si
vážiti, jeho slovo, jeho kázání rádi poslouchati a do dobré půdy
ukládati.

,

_

A když Kristus na kříži jako'velekněz svou krvavou obět
přinesl a ji při mši svaté obnovuje nekrvavým způsobem, chceme
této oběti -— zvláště v neděli a svátky —' nábožně přítomni býti
a kněží svých si vážiti. Když Kristus jako dobrý pastýř dává na
kříži život svůj za ovce své a jako král vše k sobě táhne, chceme
jako poslušné ovečky hlasu jeho slyšeti, na jeho pastvu choditi
a dle přikázání jeho se říditi.
Tak nás vážně s kříže Kristus napomíná. Kéž nikdo jeho
napomenutí nepřeslechne, kéž každý povinnosti své řádně koná
až do dne ]ežíše Krista. (Filip. 1, 6.).
'
Tehdy o svém dnu, v den soudný, který celý jemu, jeho
soudu a jeho ovečkám a jejich dokonání náleží, tehdy ještě
jednou své slovo Pán promluví. Když potom ti, kteří dílo svého
vykoupení dokonati nechtěli, do věčného ohně odešli'a když blaho
slavení v lůně Otcově' radovati se budOu, tehdy bude vše úplně
dokonáno, pak-se na vždy zavrou brány pekelné a úplně dokonán
bude počet vyvolených. Kéž yšichni zde shromáždění a já s vámi
mezi ně přijati býti zasloužíme. Amen.

Zvěstování Panny Marie.
»Sesadil mocné se stolice a povýšil
poníženě.:
Magnií.

Duchem sv: osvícená Matka Páně ve chvalozpěvu svém
u sv: Alžběty—pravilataké slova, která jsem v textu uvedl, a která
obsahují v sobě pravdu, kterou vidíme ukutečněnou 've .vzrůstu
a trvání sv. církve Kristovy až do dnešního dne. Ve slovech
Marie 'Panny vidíme pravidlo, dle něhož Bůh jedná: 'mocné se
sadí se stolice a povyšuje ponížené. To vidíme uskutečněné

v obrácení

se světa ku Kristu Pánu, v čemž vidíme

bo žský s k utek, n e lidský.

To'bude předmětemnašeho

rozjímání, abychom tím pevněji stáli v době, kdy tak často po
horšení a pokušení člověka láká opustiti pramen ' a cíl 'života
Pána Ježíše a jeho sv. církev.
\

P oje d n á n í.
Božství Páně a církve jeho nám dokazuje jak obrácení světa
k Pánu, tak trvání-sv.'církve, jejíž jsme oudové.
"
1. Skutky apoštolů nám vypráví průběh porady, jakou měli
nepřátelé- Páně, když po zmrtvých vstání Páně a seslání Ducha
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svatého 'množil se zástup věřícícha apoštolové proto stiháni a žalá
řováni. Jeden muž však nesouhlasil s násilnictvím. Byl to Gama
liel, který se proti tomu 2 rozumných příčin ozval, Pravil; pilně
se rozmyslete při těch/to lidech, co máte činiti-. Před těmito dny
_byl Thadeus, pravě se býti něčím, jehož se přidrželo okolo.
400 mužů, kterýž byl zabit, a kteří v něho věřili, rozptýleni
v-a v nic obrácení. _Byloto dílo lidské. .Po něm byl Judas Gali
lejský, (za dnů, přiznávání daně římské) a_obrátil lid k'sobě,
& i ten zahynul a všichni, kteří mu přivolili byli rozptýleni.
,Ař proto nyní pravím vám: »Odstupte od těchto lidí a nechte
jich, nebo jestli z lidí je ta rada, aneb dílo, rozpadne se; pak-li
z Boha jest, nebude ho moci zrušiti, abyste snad nebyli-nalezeni
i Bohu odporni.< Ta rada Gamalielova byla skutečně m0udrá
a dle ní také můžeme viděti, zda to dílo křesťanské bylo z _člo
věka či Boha.

'

Vše, co bylo na straně Páně bylo slabé, prosté, ponížené,
nepatrné, nedostatečné a co ještě více chabého jest. Byl zde jen
hlouček apoštolů, chudých, neučených, a první z nich je v roz—
hodné chvíli zapřel. Na druhé straně stál počet veliký, r_nužinej-
přednější, nejzámožněiší a nejvyšší místo mající. Kdo vytrval?
Dílo dvanácti rybářů rozšířilo učení zjevení Páně více, než všechny
-školy mudrců, jich moudrosti neb nemoudrosti rozneslo. Kde
je příčina tohoto úspěchu? V božském původě. Kdyby to .-bylo
dílo člověka, rozpadlo by se, jak zcela _správně pravil Gamaliel.
My můžeme dle něho též souditi.
2. Podobně nám pravil sám spasitel, když mluvilo fariseích:
»Všeliké štípení. jež naštípil můj otec nebeský, vykořeněno bude.:
Mtt. 15, 13. Tím, že štípení učení Páně tak neučenými, prostými
muži bylo zasazeno a vytrvalo, vidíme, že nebyla tolpráce lidí,
ale boží. Bůh povýšil ponížené a sesadil pyšné, kteří se domní
vali, že školy jejich budou na věky trvati.
Jaké to těžké štípení: zapirati sebe, pokořiti sebe, odpou—
štěti, čistotu zachovati, nepřítele milovati, k časnému srdce ne
přikládati. jak těžko takovouto bylinu vštěpovati na tvrdé půdě
srdce lidského.
'
jak těžko udeřilo to šlechetné štípení sv. víry, když tolik
vůkol nepřátel: celé židovstvo, celé pohanstvo, více už býti ne
přátel nemohlo. Kříž a jeho učení nazývali-pohané bláznovstvím
a židé měli za pohoršení. Oba pak stejně pronásledovali. A kdežto
to štípení přetrhnuio to vše. Čeho jest to důkaz: božského pů;
vodu. Bůh sesadil ty domýšlivé se stolic jejich a povýšil ty po

nížené apoštoly. Kde jsou ta jména velikánů

ských? anihách,

pohan—

jména apoštolů: v srdci věřících.

3. Sv. Pavel, když psal ku Korintským, právě k tomu po
ukazoval, že byli obrácení-k ježíši Kristu ne učenými řečmi, nýbrž
prostým evangeliem sv. kříže, kterému 'se smáli učení a mocní.
Ale co jest boží, byť, by se zdálo na oko nemoudré, má _více
moudrosti v sobě než lidé, a co jest mdlé na oko, ale je to
boží, má dobré síly“ více než co 'jest silné a lidské. _Cojest u_světa
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za b_láznivé-pokládáno. to vyvolil Bůh, aby 'zahanbil Bůh moudré
a co jest u světa mdlé, to vyvolil Bůh. aby zahanbil silné.

Sv. Pavel ještě dál se u toho zdržuje a 'píše: neurozené a potu
pené vyvolil Bůh a to, co není, aby to, co jest'zkazil, aby se ne
chlubilo žádné tělo před obličejem jeho. _
Když se podíváme na přítomnost a vidíme tolik židokře
stanů se horšiti nad sv. křížem a jeho spaSným učením a milostí
s ním spojenou, když vidíme tolik pohanů se smáti, myslíme, že
jsme mezi pohany prvních- dob. Však nemylte se: Pán ježíš
& matička jeho má tolik věrných duší v ústraních, v tají, že se
meno nebeské nebude vyštípeno. Mnoho duší nevěrný'Ch zahyne,
však ani jedinká _poněkud věrná. Ti mocní a moudří podle ilid—

ského soudu budou sesazení se svých stolic, které jim Bůh pro
půjčil, aby pracovali na slávě boží a spáse duší svých..
Každý z vás zachoveite si čisté svědomí a' jasný úsudek
'a nedejte se nikdy mast blábolením »mudrců lidskýchc, at je to
mluveno či tištěno neb kresleno. Bylo to již dříve tak a vizte,
kde jsou ti blázni? Sv. kříž a Matka_ Páně trvají v srdcích dál.
V době francouzské revoluce lehkou ženštinu vstavili na oltář,
kde matka Páně' stála a vzdávali ii tancem a zpěvy poctu božskou.
Kde jest? Zemřela v r. 1863 v Elsasku: blbá, slepá, žebračka —
zda kajícně nevím;
' '
Chrám opět slouží ku cti Matky Páně, která tam trůní.
Zmizeli, kdož postavili ženu hříšnou na její místo. Zašly i spisy
rouhačné a zaznívají dosud poselství Páně p Marii Panně a vtělení
Syna božího k vůli našemu spasení. Pravda Páně trvá na věky.
Mocné sesadil se stolice a povýšil ponížených. Mezi kterými chceš'
býti ty?“ Mezi mocnými či mezi poníženými? Duši věřící neschází

ponížení od světského ducha. Sesadí však Hospodin mocné a
pyšné v šrdci jejich a povýší ponížené Amen.
Fr. Vaněček.
\

Křešťanské cvičení 0 lichvě.
Napsal Josef Kepl, farář ve Svojanově.

Drazí v Kristu! Sv. apoštol Pavel napsal „v I. ep. k-Tim.
(6, 9, 10.): »Kdo chtějí“bohatnouti, upadají vpokušení a v osidlo
ďáblovo. a v mnoho žádostí nerozumných i škodlivých, které vrhají
lidi ve zkázu a záhubu. Neboť kořenem všeho zla jest chtivost
peněz, po nichž někteří baž'ce zbloudili od víry a způsobili si
mnoho bolesti.: *Žádostivost zlého jest nám vrozena a_svádí nás
často ke hříchům. Pokud žijeme, nezbavíme se žádostí očí, to jest
boje sonou žádostí, stálevnás se ozývající a toho se domáhající,
abychom měli, na čem by se oči pásly; tedy abychom nabyl-i
majetku, peněz, pozemků, .domů' a jiného jmění. ' ZádoSt ta je
'nám vrozena; každývsobě pociťuje pud po „majetku pozemském,
Rádce duchovní.

17
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a nikdo se pudu toho úplně nezbaví, pokud bude žíti na světě, ,
ale stále musí protiněmu bojovati, stále musí tuto žádost očí
potlačovati. Tato žádost očí je velice nebezpečná, .poněvadž ti,
kteří chtějí zbohatnouti, snadno počnou bohatství považovati za
svůj poslední cíl, zapomínají na Boha, na smrtelnou svou duši,
na věčnou a nemají lásky kbližnímu; znají toliko jednoho Boba,
totiž .sama sebe; znají jedno štěstí, totiž peníze. Bohatství jest
jim jediným cílem, ke kterému směřuje veškera jejich touha
a snaha. Poněvadž pakmnohý'm cesta poctivosti a spravedlnosti
zdá se býti příliš zdlouhavou, dávají se na cestu nepravostí apo—
škozují své spolubližní nespravedlivě na jejich majetku. Proto
pravil Kristus Pán: »Snáze jest velbloudu projíti uchem jehly,
než boháči vejíti do království nebeskéhqc (Mat. 19, 24.) Proto
hlásá sv. Pavel: »Kdo chtějí b_ohatnouti, upadají 'v pokušení
a v osidlo ďáblovo a v- mnoho žádostí nerozumných a škodli
vých . . .c

'

.Každý ovšem má právo získávati si majetek, každý'má se
i snažiti nabýti majetku; vždyt jest mu pečovati o_sebe sama
a pamatovati na nemoc a stáří, mnohému jest téžse starati o ro
dinu. Zdali možno proto někomu činiti výčitky? Zda naopak ne
máme přičinlivéhočlověka chválitiř Ostatky pozemské se starati,
neodporuje vůle boží. Též ani snahy po b'ohatStví Bůh nezavrhuje.
_nebot bohatstvím můžeme si získati mnoho-' zásluh, užíváme-li ho
podle vůle boží ku cti a chvále boží a ku blahu svých bližních..
Avšak tato snaha, nabýti majetku, nesmí vykročovati 2 mezi po
ctivosti, toto bažení po penězích a statcích pozemských, tato žádost
očí nesmí býti .nezřízená.
1. Za nynějších časů mnozí, aby ukojili svou nezřízenou žá
dost očí, dopouštějí se lichvy, Co rozumíme lichvou? Katechismus
praví: Lichvou se prohřešuje, kdo z půjčky nespravedlivých úroků
žádá, kdo zboží a potraviny umělým 'způsobem nad jejich sku
tečnou cenu zdražuje, kdo nouze bližního knespravedlivému pro
spěchu nebo zisku zneužívá. '.Lichvařiti tedy lze nejen penězi,
nýbrž i jinými věcmi,. jako ku př. obilím, moukou, kávou, ma
sem, cukrem, uhlím, koží, petrolejem. Lichvy se dopouští, kdo
takovéto věci ve příhodné době" z veškeré krajiny skoupí a dříve
nechce prodati, dokud není o ně největší nouze; a pak \je pro
dává za přepjatou cenu, 3 ohromným ziskem.
2. Kupní cena má odpovídati hodnotě věci koupené. Kupní
cena, odpovídající směnné hodnotě koupeného zboží, jest cena
spravedlivá. Jest pak přísným__požadavkem spravedlnosti směnné,
aby kupní cena byla spravedlivou. Křivdy se dopouští, kdo ji
nespravedlivě snižuje nebo ji nespravedlivě zvyšuje. _(Dr.Antonín
Vřešťál: Katolická mravouka, XI., 240) Jest nám zmíniti se ještě
o případu, kdy c'huďas, bídou a nouzí přinucen, některý předmět
svůj ke koupi nabízí. _Tu sice jest dovoleno, běžnou cenu po
měrně stlačiti, je-li nabízená věc již opotřebovaná, čímž značně
ztrácí na své hodnotě. A chudas obyčejně rád přistoupí na cenu
sníženou, jen když prodá a peněz nabude; vít předem, 'že ne—
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může jinak prodati než se škodou. Avšak hřešil by_kupec, který
by této lákavě příležitosti užil a cenu pod spravedlivý peníz
stlačil. Hřešil by zejména proti lásce blíženské, jelikož místo co
by bližnímu pomohl, spíše jeho tísně užívá, aby ho poškodil. Ale
hřešil by též proti spravedlnosti, kdyby bližního přinutil přistou
piti na příliš nízkou cenu; 'je-li škodabližnímu způsobena značná,
hřeší těžce a jest povinen náhradou. Kdo chuďasu sníženou sice,
aíe přece ještě obstojnou cenu zaplatiti nemůže' anebo nechce,
nekupuj; chuďas zkusí svého štěstí jinde a tam snad lépe po—
chodí. (_Dr. A. Vřešťál.)

3. Lichváři-jsou horší nežli zloději, poněvadž se obohacují
penězi chudiny a uvádějí často obyvatelstvo veškeré země v nej
větší bídu. Hřeší proti spravedlnosti i proti láscek bližnímu. Ne
svědomitým jednáním svým znásilňují obecenstvo a vydírají je,
poněvadž lidé předměty, k životu vezdejšírnu nezbytné, kupovati
musí, a nemohouce jich' jinde koupiti, právě jen u nich a za ceny
od nich určené kupovati musí. Lichváři svou zdánlivou pomocí
zvětšují ještě bídu. a za peníze prodávají lásku k lidstvu; jednou
rukou- pomáhají lidem z bídy, ale druhou je do ní ještě více
strkají. Jsou vlastně vrahy chuďasů, nebot odnímají jim všeho,
čeho potřebují k životu. Jsou pravý obraz ďábla, poněvadž po
dobu světla na sebe přijímají, aby 'tím jistě své bližní zničili. (Sv.
jeronym.) V Písmě sv. onich čteme: »Kdo skrývá obilí, zlořečen
bude od lidí; ale požehnání přichází na hlavu těch, kteříž je pro
dávají.: (Přísl. 11, 26.) »Půičuješ-li peněz lidu mému chudému,
kterýž bydlí s tebou, nebudeš naň nastupovati jako dráč, ani
ho lichvami obtížíš.c (II. Mojž. 22, 25.) '
'
4. Církev sv., tato ochranitelka utiskova'ných proti utlačova
telům, vždy dle svých sil hleděla lichváře učiniti neškodným;
proto na II. sněmě lateránském za papeže Innocence 11. r. 1139
vydala zákon: aUstanovujemeí aby lichváři vůbec známí nebyli
připouštění ani ku přijímání Svátosti Oltářní, ani po křesťansku
pohřbíváni, jestliže v tom hříchu bez pokání zemřeli.: I na sně
mích diecesních bylo proti lichvářům vystupóváno, tak ku' př. na
Moravě r. 1413 a 1538 slaveny byly sněmy diecesní a nanich
bylo stanoveno, aby známí lichváři stiženi byli církevní klatbou
a jakožto prznitelé dobré pověsti jiných kupců k náhradě byli
přidržováni. Když v 18. století v Čechách povstal veliký. hlad,
a šlechta dopouštěla se lichvy,_odebral se císař Josef H. do Čech
a vydal nařízení, aby žádné obilí se nevynášelo za hranice, aby
sýpky. v zemi se otevřely, a lichvy každý se chránil.
5. Bez lásky k Bohu a bližnímu lichva nevymizí se světa.
Hlavní a nezrušitelnou známkou naší sv. víry jest účinná láska,
která jako zlatá páska má spojovati veškeren svět. Tato láska je
podstatnou známkou naší sv. víry, takže láska, osvědčovaná bliž
nímu v jeho potřebách, stotožňuje se“s láskou k samému Ježíši
Kristu. »Pokud jste to učinili,jednomu z nejmenších těchto bratří
mých, mně jste učinili,: \(Mat. 19, 40.) řekne věčný Soudce při
posledním soudu spravedlivým, a >pokud jste toho neučinili
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jednomu z nejmenšídr těchto, ani mně jste neučinili,: (Mat. 19, 45)
řekne lakomcům a lichvářům.
,
Kéž se lidstvo navrátí ke zřídlu nezištné, účinné lásky, k Je
žíši Kristu! Kéž se lidé řídí zásadami křesťanskýmil Není-li srdce
lidské ovládáno láskou k Bohu a k bližnímu, je naplněno Sobe
ctvím a nezřízenou žádostí oka, která svádí. člověka ke všem
hříchůtn.

.

»Člověk, jenž všechno obětuje svým zájmům, je lidstvu tím
nebezpečnější, čím je nadanější. -.- ]e'dobře, má-li národ bystrý
a pronikavý rozum, neboť 'ten mu dává zdatné řečníky, umělce,
kupce a průmyslníky; 'ale nekonečně lépe je míti ty silně před-\
nosti, které Shrnujeme pod jméno »povahac.: střídmost, -rozhod
nost, vědomí povinnosti k bližnímu 'i k Bohu, pevný a zdravý
úsudek, zápal a šlechetné nadšení 'pro všechno, co jest spra
vedlivé,c napsal bývalý president Spojených států severo-ameri
ckých a spisovatel Theodor Roosevelt. (Silný život.) Láska k Bohu '
a k bližnímu je hlavním přikázáním pro veškeren svět. Kdo, ne
plní tohoto přikázání lásky, nemůže býti pravým křesťanem, ani
řádným člověkem.
6. Drazí křesťané! Učiňtež si pravidlem, že budete si hleděti
svého zisku vždy toliko- dovoleným, poctivým způsobem, a že
svého jmění buděte užívati toliko ke cti boží, ke blahu svému
i bližnícb svých; Mocného 'odpůrce máte v žádosti očí neboli
v žádosti majetku, a statečně „jest vám bojóvati s“ním, chcete-li
ujíti záhubě věčné, poněvadž nezřízená žádost očí svádí k lichvě
a k nepravostem všeho druhu. Nelekejte se však toho boje!
Vždyť Bůh jako vojevůdce váš boj, vaše snahy vidí a chce vás
podporovati svou milostí. A třebas vás vedl cestou úzkou a trni
tou, nepřestává vám býti pomocníkem, abystemohli zvítěziti.
Proto »posilňujte sev milosti, která jest vKristu ježíšilc '(lI.Tim.
2, l.) Amen.

-

'

Křesťanské cvičení
0 ošetřování nemocných.
Podává Josef i(opl, farář ve Svojanově.

Život a zdraví jsou vzácné dary., jichž máme užívatike cti
a chvále boží, ku prospěchu svému a ku blahu svých bližnícb,
abychom si jimi dobyli života věčného. Velikým' darem božím
je zdraví tělesné. Zdravý člověk, je,-li ctnostný, spravedlivýaroz
umný, v každém, i sebe chudobnějším stavu je šťasten :; milerád
koná práce svého povolání, kterým opatřuje sobě a své rodině

výžilzu,
.a' střídmosti nebojí se bídy a nedo
stat
u. takže přišetrnosti
\
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.—Člověkuvšak, který pozbyl zdraví—,jest zapotřebí veliké víry, .
zbožnosti a trpělivosti, aby. zůstal"spokojeným a šťastným. 'Čl'o'
věka nemocného, jenž nemá těchto ctností, tíží každý, i sebe ne

.patrnější nedostatek; v práci, která mu jest obtížná, nelibuje si;
_statky tohoto světa netěší' ho, a milerád by je dal všecky za
zdraví. Proto praví moudrý Sirach: 'sLepší jest 'ch'udý, zdravý
a silný, nežli bohatý, mdlý a trápený neduhem.< (30, -14.) Ztráta
zdraví je pro člověka vždycky ztrátou velikého, ba často jediného
statku, který má zde na světě.. ]isto však jest, že často i těžké
nemoci dají se vyléčiti, _jeli nemocný moudře ošetřován. Proto
budeme dnes uvažovati 'o tom, kterak si máme počínati, když
někdozvnaší domácnosti onemocní, kterak máme pečovati I. o tělo
a II. 0 duši nemocného.
I.

71.]e-li nemoc vážná, 'je naší povinností, abychom povolali
lékaře, léků předepsaných užívali a předpisy lékařskými se řídili.
K tomu nás, nabádá Písmo sv. slovy: »Cti lékaře pro potřebu,
neboť i jej stvořil Nejvyšší. Od Boha zajisté-je všeliké lékařství.
Nejvyšší stvořil ze země léky, a muž opatrný nezoškliví jich sobě,
Kpoznání lidskému jest moc jejich, a dal umění lidem Nejvyšší,
aby ctěn byl v divných skutcích svých.: (Sir. 38, 1_—-6.)'Lékař
je nástrojem dobrotivosti a prozřetelnosti boží. Bůh sám výslovně
žádá, abychom“ v nemoci lékaře povolali a léku,_od něho přede
-"psaného, užili. Proto jsou na omylu lidé, kteří, ponechávajíce zdraví
a nemoc prozřetelnosti boží, myslí, že není jim třeba povolati
lékaře. Máme ovšem skládati důvěruvBoha, ale'musíme zároveň
Boha býti poslušni a proto těch. prostředků, jež nám "podává
k našemu prospěchu, náležitě užíti. Bůh ovšem pomáhá člověku,
nebot bez jeho „nejsvětější vůle nic na světě se neděje, avšak pro
nedbalost lidskou Bůh není povinen, aby pomáhal někomu zá
zrak-em.

.

2. Kromě pomoci lékařské potřebuje nemocný, zvláště-.těžkbu
nemocí stižený, ještě obyčejně“ pomoci osob jiných;„neboť, jsa
upoután na lůžko aneb na příbytek, nemůže veškerých potřeb
životních si obstarávati sám. Velice často úloha. ošetřovat/i ne"
mocné "v domácnosti, připadá manželce a matte. Ošetřováním
nemdcných rozumí se práce u lůžka nemocného, starost 0 ne
mocného, jejíž účelem jest, zmírniti strasti nemocného, přispívati
k jeho uzdravení, těšiti trpícího, posloužiti nemocnému v jeho
potřebách. jako správným ošetřováním nemocnému "velice pro—
spívámé, tak nesprávným a nedbalým ošetřováním můžeme _mu
rvelice uškoditi. Z té příčiny doporučuje se především plniti svě
domitě předpisy lékařské a nedbati názorů vlastních. Zvláště po—
užívání rozmanitých léčebných prostředků bez vědomí Iékařova
jest velice nebezpečné. Rovněž výživa nemocného má se díti tak,
jak toho žádá předpis lékařův. Zádá-li nemocný něčeho, co se
neshoduje s předpisem lékařovým, ošetřovatelka nesmí mu'vy
hověti, nýbrž má mu vlídně vysvětliti, že by mu to uškodilo, lé

,
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čení prodloužilo nebo bylo příčinou nového výbuchu nemoci.
Ošetřovatelka musi neúprosně vykonati vše tak, jak jest od lé
kaře nařízeno, třebas to bylo nemocnému nepříjemné, a nesmí
nářkem nebo prosbami nemocného dáti se o'dvrátiti od této svě
domitosti v plnění předpisů lékařských. Vzpírá-li se nemocný
užívati některých předepsaných léků, a bráni-li se některým vý
konům, „ošetřovatelkamusí vlídnou domluvou, pohnouti nemoc
ného k poslušnosti. l u dětí často podaří se 'mnoho dokázati
vlidným jednáním. Nechtějí-li děti někdy poslechnouti, nutno po:
užíti násilí, ovšem vždy tak, aby se jim nezpůsobila škoda nebo
bolest jiná.

_

3. Každá nemoc je strasti člověka. Již proto,-že jest upoután
k lůžku a vytržen ze svého zaměstnáni, mnohý nemocný stává
se nespokojeným, netrpělivým, popudlivým, nevrlým. Statečná
a bohabojná—ošetřovatelka však musí zůstati stále stejně klidnou,
stejně úslužnou, musi—\sizískati důvěru nemocného svou svědo
mitostí v plnění rozkazů—lékařových a svým něžným jednáním;
musi všecky výkony a služby konati jemně, opatrně, bez omr
zelosti, svědomitě; musí se snažiti všemožně nemocnému pomoci,
představujíc si, kdyby sama byla na jeho místě, jak by si přála,
aby se s ní zacházelo. »Všecko tedy, cokoli chcete, aby vám či
nili lidé, i vy čiňte jim; tot zajisté jest zákon i proroci.: (Mat.
7, 12.) »Miiovati budeš bližního svého, jako sebe samého,: (Mat.
19, 19) hlásal ježiš Kristus a příkladem svým nám ukázal, s ja
kou láskou a trpělivostí máme pomáhati nemocným. Nic není
přijemnějšiho nemocnému nad tichost a trpělivost ošetřovatelčinu,

a naopak, nic mu neniodpornějšiho aškodlivějšiho nad mrzutost
těch. kteří jej obsluhují. Trpělivosti, viidnosti a tichosti ošetřo
vatelka přemůže nejsnáze netrpělivost nemocného, nebot: »Od—
pověd měkká skr'ocuje hněv.; řečtvrdá vzbuzuje prchlivost.: (Přísl.
15, l.) Nevrlostí nemocnéhq ošetřovatelka nesmí se hned uraziti,
nýbrž má klidné a trpělivě snášeti výbuchy nemocného a nemoc
nému v takovém případě neodpovidati. Tak nejspíše jeho ne—
vrlost utiši.
4. Nejdůležitější, jak pro zdraví ošetřovatelky, tak i pro ne
mocného je čistota. _Nutny jsou časté koupele a časté střídání
prádla; též je potřebí, stále mýti si ruce zvláště před každým vý
konem u nemocného ,i_'po něm. Čistota je pro ošetřovatelku nej
lepší zárukou, že se sama nenakazí od- nemocného, a že nepře
nese nákazy na někoho jiného; nebot jest jisto, že největší počet
nakažlivých nemoci povstává a šíří se tím způsobem, že'baoihy
a bakterie, _jež nemoci ty způsobují 'a svoji nakažlivost dlouhou
dobu udržují, přenášejí se v prachu z pokoje,. z lůžka, ze šatů
a dostávají se. do ran a oděrek jiných lidí, nebo jsou od“ nich
vdechovány. Důkazem toho jest, že všecky epidemie šíří se více
v místech hustě/obydlených, špinavých, v'lrodinách, kde, se ne
dbá čistoty, než tam, kde panuje čistota a pořádek. Kéžl tedy
“všichni, kteří obsluhují nemocného, pamatují na věhlasného Hu
felanda: »Čistota je při léčení všech nemoci podmínkou nejdůle
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žitější; nebot nečistotou každá nemoc stává se nebezpečnou a na
kažlivou a ohrožuje se jí zdraví domácích i lékaře. Proto ne.
mocný má se denně do čistého prádla převlékati, a světnice má
se denně provětrávati.c Staré přísloví praví: »Cistota —-_půl
zdraví.: Nechť tedy každáošetřovatelka pečuje stále o čistotu
těla nemocného, o čistotu lůžka. vzduchu, příbytku a všech před
mětů, se kterými nemocný přichází do styku. Kéž vždy svědo
mitě plní rozkazy povolaného lékaře a vystříháse všínetrpěiivostil
II.

1. Nemocný však- nesmí spoléhati pouze na lékaře a jenom
jemu důvěřovati. Tvůrce nebes i země jest pánem životai smrti.
Lékař sám nemůže pomoci; nebot, neosvítí-li Bůh jeho rozum,
nerozpozná ani lékař správně nemoci, ani lék předepsaný nebude.
míti jistého účinku. Proto napomíná nás Písmo sv.: »Synu, v ne
moci“ své nepohrdej sám sebou, ale modli se k Pánu, a on uzdraví
, tě. Odvrat se od hříchu a Sprav ruce a všelikého hříchu očisť
srdce své a dej místo lékaři; neb i jej Pán stvořil, a_necht ne
odcházíod tebe, protože díla jeho jsou potřebnác. (Sir. 38, 9 až
12.). To znamená: Čiň pokání, učiň pevné předsevzetí, že se
polepšíš, pros Boha za uzdravení, ale povolej také lékaře. V ne
moci jest se každému říditi starým příslovím: »Boha vzývej, sám
ruku přikládejl Lékař léčí, ale Bůh uzdravujelc Tyto pravdy má
míti na paměti statečná a b_ohabojná žena, jejíž povinností jest,
nemocné členy rodiny ošetřovati.
Má tedy pečovati o to, aby nemocný očistil své srdce od
hříchů, a aby se modlil k Bohu a prosil za uzdravení ;—.má'ne
mocného napomenouti, aby přijal sv. svátosti.
,
2. Když Ezechiáš, zbožný král židovský, onemocněl, přišel
k němu prorok Isaiáš a pravil: »Toto pravi Hospodin Bůh: Zřiď
dům svůj; nebo. umřeš a nebudeš živ.< (4. Král. 20, l.). Král
obrátil se k Hospodina sprosbou, aby mu prodloužil život._ABůh
vyslyšel jeho modlitbu; uzdravil jej a prodloužil jeho život-'ještě
_ o, patnáct let. Křestanská ošetřovatelka, vidi—li,že' nemoc je ne
bezpečná, netají toho nemocnému, nýbrž _napomene jej, aby se
smířil s Bohem a zhotovil řádnou poslední vůli, aby byl dobře
připraven na odchod do života věčného, kdyby to byla vůle boží
a _musilopustiti toto slzavé údolí. Povzbud'te tedy vždy nemoc
ného, aby smířil se s Bohem řádnou svatou zpovědí, ab)r hodně
mohl přijmouti do svého srdce milého Spasitele, v nejsvětější Svá,
tosti Oltářní přítomného, aby' svůj život úp'ně odporučil do rukou
.božíchaposilněn byl svátostí svatého pomazání; nebot Bůh často
proto odkládá s uzdravením, aby nemocný dokonale se spojil
\ s Bohem, a často Oblažuje nemocného zdravím, když učinil za
dost těmto svým povinnostem, prospívá—lito ku spasení duše jeho.
Sněm Tridentský praví: >Poslední pomazání vyjasňuje mysl ne-.
mocného a sílí ji; proto touto svátostí probouzí se v nemocném
veliká důvěra v milosrdenství boží, čímž se nemocný osvěžuje,
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strasti nemoci a bolesti lehčejí snášía pokušením snáze odporuje,
Zkušenost učí, „že mnozí- nemocní, přijavše svátost šv. pomazání,
jsou zcela změněni; kdežto dříve byli netrpěliví a velice, se báli
smrti, jsou pak zcela klidni, trpěliví a odevzdání do vůle božía
Tento uduševní klid je nezbytnou podmínkou zdárného průběhu
nemoci-.,Proto ošetřovatelka má pečovati oto, aby nemocný včas
přijal svaté svátosti. Odkládati selsprávou boží až na poslední
dobu je velice nebezpečno; 'vždyť „Pán života a smrti volá často
člověka v té chvíli, kdy se toho nejméně naděje.
3. Statečná a bohabojná žena z lásky k Bohu a z lásky ku
trpícímu ochotně těší nemocného a snaží se ulehčiti mu všemožně
v jeho trudném stavu; řídí se slovy moudrého Siracha: »Žena
statečná obveseluje muže svého a léta života jeho naplní poko
jemc. (26, Z.). Vojín oznámil dopisem své rodině, že u Přemyšlu
granát urazil mu nohu. A statečná manželka mu napsala: »Ta—'
tíčkovo srdce a hlavu drahou chceme.: jiná odpověděla na smutný
dopis zraněného manžela: »Třeba bez pravé ruky,_jen když se
nám vrátíš.: Vlévejte i vy,'křesťanské ženy, balsám útěchy do,

srdcístísněných, a dobrotivý Spasitel odplatí vám místo nemoc
ného každý váš krokaodmění hojně každé potěšující šlovo vaše.
Pomněte, že všecko, co dobrého _jstc učinily trpícím, ]ežíši Kristu
jste učinily, jak sám potvrzuje slovy: »Cožkoli jste učinili jed
nomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste to učinili.: (Mat.
25, 40.).S jakou radostí byste obsluhovaly svého Spasitele, kdyby
nemocný 'a zraněný vešel do příbytku vašeho! Jakou vhodnou
příležitost máte, abyste trpělivým ošetřováním svých domácích
zalíbily se Pánu nebes a země a získaly si hojné poklady pro
nebe-!_ Ošetřuth tedy' trpělivě. z lásky k Bohu včas potřeby své
domácí! Trpělivostí-_můžete zadost činiti za své hříchy a roz
množiti si zásluhy pro nebe. Službou, nemocným prokazova-nou,
sloužíte samému Kristu-Pánu,vkterý za tuto službu slibuje odměnu
ve slávě věčné, Proto sv, Filip Neri vhodně nazývá _příbytek,
v němž bydlí nemocný, »zlatým dolem duchovním-, poněvadž
si můžeme ošetřováním nemocných získati veliké zásluhy pro
nebe. _A sv.- Bernard dokládá, že každá, sebe menší služba, ne
mocnému prokázaná, je »semenemc pro věčnost. Ti, kteří rádi
pomáhají nemocným, jsou pravými učedníky Kristovými, podobají
se strážným andělům.
'
4. Touto útěchyplnou pravdou nadšeny jsouce, věnovaly se
zbožné. duše všech věků péči 'o nemocné a obětovaly službě 'té
svou- svobodu, zdraví i život. Kdo by se neobdivoval sv. Vincenci
.z 'Pauly, který celý' svůj život zasvětil službě nemocných? Ve 
snaze této "následují ho duchovní dcery jeho: milósrdné sestry.
Kdo bymcznal obětovné. lásky milosrdných sester, nebo neslyšel
o velikých službách, které prokazují trpícímř— Bylo to ve Lvově
za prvních říjnových dnů r. 1914. V nepřetržitých, nekonečných '
řadách byli přiváděni do města ranění a nemocní z úporných,
stále dál a dále na východ se šířících bojů; nemocnice a l'azarety
byly přeplněný; opatr'ovnice a lékaři byli již vysíleni nadlidským

napětím sil. Pomalu, krok za krokem musili _našinci ustupovati
p_řed nesmírnou přesilou, až konečně musili 'zanechati nepříteli
i samo hlavní město země. Když již kozácké" hlídky přijížděly až.
do bezprostřední blízkosti města a dostaly se až do předměst
ských ulic, byl dán rozkaz, aby ' se.“záložní nemocnice. č. .14 vy
klidila. Bylo tam mnoho těžóe zraněných, k smrti nemocných.
jeden lékař, jedna ošetřovatelka a dva zdravotní vojíni. Všichni
přiložili ruce k dílu; neznajíce únavy, prošli nesčetněkráte za celý
den a noc cestu z nemocnice na" nádraží, aby bezpečně dOpravili
svěřené jim vojíny do připraveného zdravotního vlaku, který po
slední měl opustiti lvovské nádraží. A v čele všech, všude po
máhajíc, těšíc a povzbuzujíc, byla sestra Klementina Dziembajová.
To, co se zdálo býti nemožným, podařilo se a sotvaže poslední
nemocný byl naložen, vlak vyjel z nádraží. Avšak ani“nyní ne
bylo. popřáno klidu k smrti unavené sestře. Její miláčkové musili
býti občerstvení 'a převázáni a k tomu ještě lékař, jediný lékař
nemocničního vlaku, který až dosud zastával svůj úkol 5 neúnavnou
pílí a sebezapíráním, stal se obětí svého povolání, -— těžce one
mocněl. Sestra kráčela od vojína k vojínu, promlouvala k nemocným
a raněným vojínům slova útěchy, občerstvovala zmalátnělé, vy
měňovala obvazy'a zachránila mnohé duše, loučící se již s tělesnou
schránkou. Smrt bojovala proti jejím chráněncům a obrátila se
konečně proti sestře samotné. Kozáci s_dělOStřelectvem propátrá
vali daleko celou krajinu. ]iž rozrývali první“granáty zemi želez
niční _tratě, a vpravo i vlevo vyskakovaly rudé obláčky praska
jících šrapnelů. Jako krupobití sypal se železný dešť-na střechy
a 'okna železničních vozů. Sedíc u lože nemocného, byla sestra
zasažena nepřátelskou kulí a zraněna. Rychle si obvázala pora
něnou nohu a s námahou plížila se k-dalšímu těžce nemocnému,
který sténaie bolestí, prosil ji o pomoc. Hodina míjela za hodinou
a sestra Klementina vytrvala; vytrvala přes to,_že bolest v noze
se stupňovala, přes hroznou únavua úplné vysílení; PřeVazovalarány,
napájela žíznící, utěšovala zkormoucené a všem těm smrtelně zra
něný'm_ a „těžce nemocným .vojínům se _zdálo, jako by_ to-'a'ni ne

byla žena, ale anděl strážce, který je ve vlaku doprovází. Dlouho
to trvalo, než kozáci přestali pronásledovativlak. Avšak ani .,nyní,
když již vlak byl vbezpečí, nedopřála si sestra Klementina dříve
zaslouženého klidu a odpočinku,—dokud.vlak nebyl u svého cíle
a dokud nevěděla, že její chráněnci jsou dobře ukrytí. — O této
. obětovnosti a neúnavné lásce k bližnímu hlásá stříbrný čestný
peníz pamětní 's válečnou výzdobou, kterým sestra Klementina
byla vyznamenána. (»Čcchc r. 1915, čís. 251.) Jak úchvatný-tt.
—příklad statečnosti a vytrvalosti ve službě nemocných a zraněných !
Pomáhejte i vy, křesťanské ženy, při každé příležitosti trpí
címl Ošetřujte s láskou a trpělivostí své domácí, když někdoznicb
onemocní|.Starejte se všemožněo jejich blaho duševníz'i tělesné!
Je k tomu potřebí statečnosti; křesťanská žena však čerpá tuto
statečnost z víry a důvěry v Boha. Svatá víra jest, jí oporou ve
strastech životních. lena bez víry,“bez Boba, klesá často v nej—
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hlubší propast, pevná víra však ženu vysoko povznáší a činí ji
statečnou. Bohabojná žena opírá seo důvěru vBoha, a tato pevná
důvěravBoha naplňuje ji statečností, když manžel její nebo děti
jsou nemocny, a sílí ji tak, že všecky nepříjemnosti a obtíže,
s ošetřováním spojené, snáší klidněatrpělivě. A když snad někdy
pokouší se .o ni malomyslnost a smutek vtírá se do její duše,
těší se a ku křesťanské statečnosti a trpělivosti povzbuzuje se slovy
blahoslavené Krescencie Hóssové :. řádu sv. Františka:
'

Však ruka Páně tak jen krátký šlehá čas,
po bouři slunce svit se zjeví s oblak zas,
nuž trp jen, duše, trp, co uložil ti Bůh,
a modlí se a mlč, kdy ::hmul'í se tvůj duch!

Také příčina _konkubinátu.
\

Napsal A. D.

Co rok jest duchovnímu správci zodpovidati ve farní před
loze otázku, nacházejí-li se ve farní osadě konkubináty. Nikoho
jistě netěší, musí li tento dotaz dle pravdy kladně zodpověděti,
ví—lio podobných případech. Vynasnažoval se asi tento nešvar
odstraniti a může se považovati za šťastného, když se mu to po
dařilo. Také úřady mohou pomoci. Soudy povšimnousi obyčejně
konkubinátů, když z nich vyjdou nemanželské děti. Tu- volána
jest matka k výslechu, napomenut otec, aby snoubenku pojal za
manželku, snad donucen platiti alimentaci a zůstává při starém.
Kdo nechce, nemůže býti k manželstvl'donucován.
Z kterých příčin žiji lidé v konkubinátechř
, Smutný ten stav zaviňuje vpřední řadě lidská lehkomyslnost.
Mladí lidé jdou k sobě, založí rodinu a nedávají se oddati. Ne—
, učinili tak na počátku, později nedbají. Ve velkých "městech ani
se neví, že to nejsou fádní- manželé. Musí nadejíti něco krom
obyčejného, aby jejich svědomím bylo hnuto. Časem teprve když
děti jejich mají vstoupiti do školy, kde by byly jmenovány jinak
než jménem otcovým, pohne rodiče k tomu, že se dají řádně
oddati a děti své legitímují. jindy strach, že by děti nedědiiy._
donucuje k oddavkám.
'
Vymlouvají se, že nemají peněz na potřebné listiny, na vy
lohy s oddavkami spojené. Tu jest obyčejně výmluva nepravdivá
a-tytopřekážky by se daly překonati. Vždyt jest spolek, jenž
_sno'ubencůmv takových obtížích jest nápomocen a'listiny potřebné
jim zjednává.
'
_ Konkubinát nemůže býti napraven, dokud ten _neb onen má
na živu manžela nebo manželku. Tito snad tráví v ústavu choro—
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myslných, jsou v trestnici nebo jinde a druhá strana zatím vstoupí“
v nedovoleně soužití.“ Když odklizena úmrtím závada, mohou'
asouložníci po získaných svoleních v řádný sňatek Vstoupiti. '
Někde skutečně vyskytají se nesnáze při rozdílném nábo
ženství, při neplnoletosti snoubenců, když rodiče zpečují se dáti
svolení, když ženich ještě neskončil let odvodních a_ podobně.
Tyto překážky se dají dříve nebo později, při dobré vůli a snaze
odstraniti.
'
Než na jednu příčinu konkubinátu zde upozorňuji. Zemře
zřízenec dráhy a zanechá po sobě mladou vdovu.- Ta dostane
pensi a případně i měsíční—podporuod úrazové pojištovny, přišel-li.
její manžel k úrazu. Takových jest mnoho. Kdyby tyto vdovy
vstoupily řádně znovu do stavu manželského, hned by ztratily
pensi i podporu z úrazovny. Nezůstanou však osamoceny a dříve
nebo později začnou novou domácnost s muži, s nimiž se však
nedají oddati. Zijí v konkubinátu. Nutí-li je soud, aby se dali
oddati, na čas od sebe odejdou a zase k sobě se vrátí. Vymlou
vají se, _žeby jim sňatek uškodil hmotně.
Poněvadž ob čas potřebují vdovy po zřízencích železničních
stvrzení od farního úřadu, že ve vdovském stavu trvají, bud samy
si dojdou nebo si spíše pošlou pro takové stvrzení. jak'si má
duchovní správce počínatiř Zadatelky nejsou provdány, však jsou
zaopatřeny a podpory jim nenáležejí.
Bylo by záhodno, aby. jak dráhy, tak“ úrazové pojištovny
v takových případech mladým vdovám vyplácer příslušné od
bytné, aby se bez valné újmy mohly provdati, a tak 'se zamezo
valy konkubináty, rodění nemanželských dětí a rozličné zmatky
při jménech i dědictví.
Nemanželské děti z takových rodičů podrží si někdy neprá—
vem jméno otcovo, z čehož vznikají nesrovnalosti a mnohdy marné
hledání po matrikách. Zemře-li otec náhle, jsou nové potíže
s dědictvím.

Taková matka někdy úchyluje se do ušlezince, kde porodí
jako hospodyně, služka a potom 'si sama vezme svoje dítě na vy
chování za plat.
'
Tento způsob se nyní velmi často opakuje a dobrodiní po—
todnice sa zvrhá na vyděračnostf Chudá, řádná matka p_orodí
doma, nese všechny výthy, snáší obtíže, při dítěti těžce pracuje,.
stará se o domácnost, o děti ostatní, o muže, platí lékaři a při-.
padně na své útraty strojí dítěti pohřeb. Ale svobodná, vdova,
konkubína uchýlí se krátce před porodem do nalezince, „zde po
rodí _přilékařské obsluze, v“pohodlí, prosta všech starostí. Potom
si dítě vezme jako nalezence za plat, buď u něho' zůstane nebo
je předáf svým rodičům a jde- po svém, po zábavách, po známo
stech, aby. za' čas všechno se opakovalo; Na dítě dostává plat,
má zdarma lékaře, léky, žádá za zvláštní premii za dobré vyživo
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vání dítěte, kdyby zemřelo, má zdarma pohřeb, kdyby chodilo
do školy, vyžaduje pro ně všechny školní potřeby.
—Apro ty výhody matka se nedává, s mužem oddati a žije,
s ním v konkubinátu, až přestane plat na odrostlé dítě. I taková
dává si podepisovati stvrzenky na plat a marné jsou domluvy.
Měla by ztrátu hmotnou, sňatkem by všechno ustalo.
Kdo tohle zařídil, měl dobrý'úmysl, že dítě umatky se lépe
má než u cizich-opatrovniků, ale nenadál se, jak bude té instituce
zneužlváno a jak zařizení toho mnozi chytře využiji ku svému
prospěchu.
'
Na osadě byla vdova po hasiči, který při požáru zárodek
_ předčasné smrti si uhnal a záhy zemřel, ta rovněžkvůli podpoře,
kterou dostávala, se nevdávala, ač s jiným mužem žila; teprveť
v nemoci se chtěla dáti oddati, ale bylo pozdě. Než kněz přišel,
zemřela.- Zbyly děti po nebožtíku hasiči a po muži, 's nímž žila
v_konkubinátu; tento neobtěl se potomstarati o děti první abyly
z toho veliké nesnáze.
Jsou ještě jiné mnohé korporace, které podporují vdovy, ale
vyžadují, aby tyto do nového manželství nevstupovaly. U mladých
vdov následují konkubináty a nemanželské děti, Ač lepši by bylo
a k mravnosti by přispělo, kdyby takovým vdovám se dalo sl'ušné
'odbytné a pense se jim odepřela, když by u jiných mužů zaopa
třeniidošly. Přlčl se s_vědoml duchovního správce, má-li podpiso
vati takovým vdovám kvitance a stvrzenky, když vl, v jakém
hřišném poměru žadatelky onoho pověřeni se nacházejí.

Mor dnešní doby a boj proti němu.
Podává 1. Havelka, kaplan v, Čáslavi.

Sotvaže vypukla světová válka, obávali jsme se její následků,
jež jsou, různé nakažlivé nemoce. Cholera, mor, úplavice, skvr
'nivka, typhus a—ji'nérány byly nejobávanější.
Než — diky Bohu, podařilo se vědě lékařské svými objevy
předejití těmto nemocem, nebo již vzniklé lokalisovati. Nebyly
aspoň naše kraje zamořeny.
Bedlivému pozorovateli však neušlo, .že místo imoru obáva
ného a čekaného vznikl mor jiný, nečekaný, aspoň ne vtakových
rozměrech, daleko horší a to ve svých následcích. .Jsou to ne
moci pohlavni. *
_ _ Zuřin 'sice již před válkou venerické nemoce, říkali jim lé
kaři moderni mor, ve válce však tyto daleko stOuply.

Zajímavou statistiku přináší >Wiener Medizinische Wochen
schriftc v čis. 24., str. 1004, která je rozdělena dle stáří před
válkou i za války a tim tudiž pro nás zajímavější.
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1. Před válkou:
v roce
Do 20 let'
Od 20—22
Ve 23—25
Ve 26—30
Ve 31—40
“Ve 41—50
Starší

1908
56
119
'161
178
148
41
12

let
roce
roce
roce
roce

1909
73
182
163
191
166
41
13

1910
66
188
.179
237
185
52
31';

'Úhrnem
195
489
503
606
499
134
56

“2.Za války:
Stáří
Počet všeéh
15—20 let
122
20—25 »
227
25—30

»

__141

Počet žen
\
4
21

Mužů
118
206

5

136

30—35 »
106 „
3
103
35—40 »
70
2
68
40—45 »
59
1
58
45—50 »
32
32
50—55 »
20
20
55—60 »
8
8
60—65 »
2
2
65—70 .>
2
2
Srovnáme-li číslice dle stáří, vidíme, že pohlavně nemocných

ve stáří do 20 let přibylo sto procent. Zajímavé jest konstatovati,
že nejmladší pohlavně nemocný v r. 1908 byl stár 16 let, v race
válečném plných 15 let! Tak zuří mor mezi mládeží.
Jako příčiny tak velikého vzrůstu pohlavních nemocí uvádí
autor statistiky Dr. Moric Oppenheim následující:
-1. Jedna z hlavních příčin jest poměrně vysoká mzda, kterou
mládež jinak za práci dostává. 2 Noční práce často ve společ
nosti mladých dělnic. 3. Svádění jinochů pouličními prostitutkami,
zviáště na cestě k domovu za noci. 4. Noční práce sama je při
činou dráždění pohlavního pudu, 5. jež posíleno jest mnohdy —
aspoň u těch lépe honorovanýcb -— vybranou stravou, u méně
honorovaných alkoholem.
' K těmto příčinám však nutno uvésti jiné. Je to především
"_kinematograf,jenž namnoze předvádí erotiku i s její raůnovaností,
různá divadla pokoutních společností, špatný tisk a mnoho snad
ještě jiných. Že špatný příklad rodičů i společností mnoho v tomto
' směru zavinil, netřeba dokazovati.
'
Dle' statistiky počet starších (20—25íetých') klesl. Příčinatohoto
klesnutí je samozřejmé, nebot mnoho jinochů koná službu válečnou.
Avšak mohl by býti počet jejich ještě menší, kdyby totiž mnozí
jinoši nebyli v práci v muničních, konservních továrnách a jinde.
'
Ve stáří 31—40 let počet opět stoupl. Ještě větší přírůstek
jest viděti u starších mužů.“ Příčiny takměř stejné jako uljinoc'bů,
s .tím jen dodatkem, že pohlavní život u mužů je čilejší a tudíž
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vydanější nebezpečí se;stran žen samotných, které nemajíce mužů
svých. lákají muže jiné.
' Nesmíme ovšem mysliti, že snad jen mužové jsou stiženi po
hlavními nemocemi. I u žen jest velmi citelný přírůstek, takřka
dvojnásobný. Zajímavý příklad."Pisatel těchto řádků navštívil venkov
skou nemocnici, vekteré vjednom týdnu přibylopohlavně nemocných
jinochů 5 a žen 13 ve stáří do 23 let! A ještě zajímavější. Roz
mlouval s jedním z mladíků a mezi jiným řekl: Ví o tom, otec?
A mladík odpověděl: Vždyť jsem se sním v bordelu sešelíl
Zuvedeného poznáváme, že moderní mor -*—
pohlavní nemoce
—_jsou daleko horší, než ty, které jsme čekali, jelikož daleko
_větší oběť si vyžádaly.

*

\
*

*

,
Všimněme si nyní významu nemocí pohlavních. Jejich význam
spočívá zajisté v přední řadě v následcích, jež samy s sebou při
nášejí. Vizme aspoň stručně, jak mluví 0“následcích pohlavních
nemocí odborník, dvorní rada-, prof. Dr. E.'Finger:
\
Následky venerického katarrhu jsou mnohé: Zánět- chlopní
srdečních, zánět pobřišnice, 11ženy z'ápal vaječníku a neplodnost
manželství. Kromě těchto nemoci jsou údělem neštastníka ubohé
stáří, mnohdy velmi předčasné, nebot organism se vysiluje, ná
sledkem čehož dostavuje se neschopnost práce. Tuto dítě odstůně,
též dítě zrozené z matky'venerick'ým katarrhem postižené. Dítě ohy
čejně dostává otravu do očí, jež končí zápalem oka, ano i oslepnutím.
Daleko horší následky však má syphylis. Tuto nemoc zmí
něný odborník prohlašuje za nejzhoubnější, nebot následkům její
nepodléhá jenom jedinec, (nakažený), ale i celé generace. Obje
vuje se nejčastěji ve“věku 20—25 let a je tím zákeřnější, že ne
objevuje se hned při infekci, nýbrž ve věku mužnějším 30—401et,
tedy v době,kdy organismus je nejvyvinutější,vdobě boje o exi
stenci, v době, kdy manželství se _uzavírá, rodina zakládá anebo
udržuje. jako následky uvádí lékař různé n'e'r'noce ledvin, jater,
kloubů, mozku, míchy a jiné. Nejhorší z těchto je ovšem para
lyse—a uvažme, že v Rakousku zmírá ročně 2600 lidí paralysou!
Tato nemoc je tím obávanější, že přechází často na celé po
tomstvo. Pisatel této úvahy byl svědkem onemocnění syphilidou
školního dítěte. Rodiče neštastníka — dle lékařského šetření _—
pohlavně byli úplně zdrávi. Prarodiče s“obojí strany též. Teprve
praděd zemřel na syphylidu jako muž asi 50letý. Pravnuk to
odstonal. Odstrašuiící příklad. Dítě stižené dědiční syphilidou ohy
čejně bud osle'pne, nebo je němé, i hluchoněmé, trpí' epilepti
ckými záchvaty, cukrovkou a nejčastěji ovšem dítě syphilistických
rodičů jé duševně zakrnělé, mnohdy úplně blbé!
Neméně důležitý "význam má tento moderní mor ve svých
následcích sociálních a národohospodářských.
]. Sociální nebezpečí nemocí pohlavních spočívá v tom, že
massy lidstva propadají ne—lismrti — ač nebývá tato dosti řídká,
tedy aspoň pozvolném chřadnutí, nezpůsobilosti ku práci. Zmínil
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jsem se o slepcích z venerických' katarrhů. Co tento následek
' znamená 'se stránky sociálně—hygienické,illustruje skutečnost, že
ze 100 slepců je v rozličných ústavech ve Vídni 31, v Berlíně
21, Budapešti 47, Mnichově 73 slepců, _kteří přišli o zrak otravou

venerických katarrhů svých matek! Co se stránky národohospo
dářské týče, ukazuje číslice 20 mil. M., které Prusko věnuje na
ústavy slepců, ve kterých ze 20.000 slepců 40 proc. je slepých
následkem venerických nemocí.
'
'
2. Národohospodářský význam nemocí pohlavních je krásně
illustrován následujícím:
'
,
Když v Prusku řádil typhus, platil- stát úhrady lékařům, oše'
třovatelům, lékárnám 22 tisíc marek denně, tedy během roku
8 milionů marek. Za nemoci pohlavní“ však platil stát denně
410 tisíc marek, tedy ročně 159 milionů marek'l Netřeba dále
mluviti. Stačí jen upozorniti na dnešní. těžké doby, kdy stát jest
povinen šetřiti jměním a je obraceti na účely vznešenější. To
_všemluví jasně a ukládá jakoobčanskou povinnost boj proti pó—
,hlavním nemocem, byťkleslanadobro zmizel tak obrovský počet
zavinění nemocných, jež vpravdě jsou jen zbytečným břemenem
obcí, okresů, 'států.
*

*

*

Nastává otázka, 'jak máme my kněží potlrati nemoce; po
hlavní. Boj proti nemocem pohlavním děje se dvojím směrem a
to: 1. odstraňováním, příčin,“2. poučováním, 3. zakládáním spolků.
Ad 1. Označuje-li se jako první příčina. pohlavních nemocí
vysoká mzda dělnické mládeže, veďme tuto k šetrnosti, zakládejme
spolky střádalů. Upozorňujme, že v mládí povinen jest člověk
pamatovati na stáří. Starý člověk ochuraví, je práce neschopný
a nemá-li něčo uspořeno, je na stará kolena vydán žebrotěl
Udává-li se jako, příčina pohlavních nemocí nestřídmost v jídle
a pití, vedme mládež k sebezáporul Poučme mládež 0 následcích
obžerství, zakládejme všude spolky abstinentů, soli autem exemplo
praecendentesl IVerba movent, “exempla trahuntí
'
Ad 2. Poučujme mládež 0 následcích nezřízeného života po
hlavního. Jak to poučování díti se může, uvidí každý sám. Hledí
rozšiřovati dobré, vší obrazivosti prosté brožury, pořádati poučné
varovné přednášky. (At mluví ovšem lékař. Rád lékař učiní.) Zde
ovšem třeba dbáti, by poučování dálo se zvlášť pro jinochy, zvlášť
pro děvčata. Kde má se díti toto pončománíř K tomu je místa
d'ostií Kněz může tak činiti ve zpovědnici; vyžaduje-li toho stav
poenitentův; je dobře časem promluviti .i s kazatelny. K tomu
zvláště hodí se též náboženská cvičení, jež mnohdy dle stavu se
konají. V těch upozorněme na- vznešené vzory svaté čistoty:
Krista, jenž chválí čistotu ve svém blahoslavenství: Blahoslavení
čistého srdce, nebot oni Boha viděti budou! Poukazujme na Matku
boží, Pannu Marii, kterou nazýváme pannou neporušenou, nej
čistotnějšíí Poukažme i na prostředky k zachování svaté čistoty:
na modlitbu (tělo, svět, ďábla přemáhám). Na přijímání svatých
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svátostí častěji vroce, 'nabádejme jich k tělesné práci, k ušlech.
tilé zábavě, .se vší energií-varujme před pochybnými zábavami,
jako divadly, biografy, které pud pohlavní velmi dráždí svými
erotickými sceneriemi,'před četbou románů, jakož pochybným ti
skem vůbec, zejména ale před časnými známostmi.
K“ zachování nevinnosti za svobodna, správného života ve
stavu manž'el'ském,k dobré ochraně vůbec poslouží zakládání ná:
bcženských spolků v osadě. Dobře se hodí Mariánské družiny,
spolky bratrstva Srdce Páně a jiné. Jak se tyto spolky zřizují,
je dobře každému známo.
Tímto způsobem ovšem nebráníme před moderním morem
mládež doma. Avšak zkušenost denní k nám“ jasně mluví: Každý
jinoch nezůstane .doma, mnohá dívka půjde "na službu do města,
snad velkoměsta. Mimo rodinný dům, ve světě, hrozí zkáze duši
i t_ělunašich farníků. Máme tyto ponechati bez naší pozornosti ? Nebyl
by dobrým knězem, pastýřem ten, kdo by přisvědčil. I tyto patří
nám, naší pozornosti. A proto máme _sibýti vědomi následujícího:
Největší nebezpečí hrozí děvčeti v neznámém velikém městě,
kdež si hledá službu. Po takových nezkušených děvčatech pátrají'
kupllři na nádražích velikých měst a ujímají's: jich, nabízejíce
jim výnosné služby. Z nalíčené nástrahy stěží dovede se ubohá
oběť již vyprostiti. Před osidly tohoto druhu chrání dívky Mari
ánské družiny svými nádražními missiemi. Po celý den konají službu
členky této missie na nádražích velikých měst. Mají na rameni
žlutobílé pásky. Též ujímají se dívek, doprovodí“ je na místo
služby, anebo hledá-Ii děvče teprve službu, zavedou do svých
ústavů. Jest naší povinností upozorniti dívky farnosti na tuto
missii. U násvČechách je Sekretariát nádražní missie v Praze-II;,
Ječná ulice č. 35. Dříve než dívka vydá se na cestu, at dopíše
sekretariátu a určí den a hodinu svého příjezdu. Po příjezdu ať
se _ohlédne po čle'nce missie, anebo ,at se zeptá strážníka, nikoho
z lidí _cizíchl Upozorňujeme též dívku na spolky již dříve zmí—
něné (kongregace) a mějme ji k tomu každým způsobem, by do
ních vstoupila.
]inocha uporněme na organisace mládeže, katolických“ tova

ryšů a jiné. Upozorněním dostaneme jinocbyi dívky do dobrých
spolků a tak uchráníme je špatně společnosti a možnosti zkázyl
Avšak malý háček! ' Není nám dostatečně známo, kde jaké
naše spolky jsou. Bylo by záhodno sestaviti seznam našich
spolků, at kongregací či organisací mládeže aspoň' ve městech.
Nejdůstoinější biskupské kcnsistoře jistě rádi by seznamem ve
svých diecesích posloužilyl' Kdo z nás“ sestaví tento seznam?
Bylo by dobře jej uveřejnitii v »Duchovním Rádci: ll Z diecese
králohradecké opatřil bych třeba s_ám.
'
Tato práce je také moderní směr v" pastoraci a jest jistě
velmi záslužná, protože socialni a charitativní; třeba obtížná. Avšak

dobrého kněze neodstraší, nebot on si uvědomí, že touto prací
pomáhá zachraňovat blaho těla i dušesvých svěřenců!

ČÁST PASTORAČNÍ;
List z katechetiky.
(Dr. Josef- Yale.),

Pomník a'hrob Škodův na hřbitově vyšehradském, kdykoli
jdu kolem něho, vybavujemi řadu vzpomínek na naše školské
poměry, paedagogicko-katechetické. Není mým úmyslem posuzovati
zde, co u nás je na poli- p'aedagogicko-katechetickém nového;
měl-li bych a _chtělco vytknouti, je mi při tom útěchou, že i naši
sousedi Němci jsou"příliš povídaví, tisknou katechese na katechese,

:: společnou vadou všeho toho potištěného papíru po mém soudu
je, že se stále- mnoho učí, ale málo vychovává.
'
S upřímnou radostí naproti tomu' uvitati jest spisek: »Návrh
k minimální učebné osnově pro vyučování náboženství na pěti
třídní škole obecnéc, jakjei vypracoval spolek Katechetů v krá
lovství _Českém (v Praze 1915). Knížečka nese skromný nadpis
»Návrhc, kte však je výsledkem delší .zkušenosti, co lze je ve
škole za nyněj ích/poměrů provésti, a je chráněna ne-li výslovným

schválením, alespoň svolenímznej. Ordinariatu. Pokrok,_ který
v >Návrhuc vidím, je především v tom, že usnadňujeizejména
mladšímu katechetovi práci ve škole úsporou času a vedle toho
i usnadňuje učení vhodným výborem učiva. Obojím směrem je
mu skutečným vodítkem, aby nejen osnovu vprodělalc, ale také
u "katechumenů dodělal se většího výsledku nežli dosavad bylo
možno. V tom liší se »Návrhc od dosavadních 'osnov podstatně.
Zavedením nového katechismu byl dán do ruky katechetům zá
roveň návod, jak by jej měli užívati. Mezi jiným byl v .návodě
i pokyn, aby se jednotlivépoučky katechismu s dítkami přečtly'
a pak vykládaly. Patrně počítalo se s pamětí dítek, ale z paedagogi
ckého hlediska již předem nikdo, věci znalý, nemohl při takovém
postupu věštiti budoucnost příznivou. Nespokojenost byla pro
jevována až příliš hlasitě' a donesla se až na místo nejvyšší. Byl
jsem tehdýjako katecheta na obecné škole při generální visitaci
Rádce duchovní.

18
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pochválen, Jeho Em. 1- kard. Schón'born výslovně podotkl »tedy
není to s tím novým katechismem tak zléc, ale již tehdy užil jsem
té příležitosti a upozornil jsem na obtíže s osnovou, že je příliš
rozsáhlá. Pamatuji se, že moji ňámitku dobrotivě přešel pan
kardinál s úsměvem: »Nebojte se, nejsem v té věci tak přísný
jako pan kard. Schwarzenberg-l Poplach a reptání kleru měly
alespoň ten účinek, že v nově vydané“ osnově (z r.-1899) bylo
docíleno jakéhosi paedagogicky výhodnějšího seskupení otázek,
ne však více; čelkem, až na nepatrné výjimky,“ nebyla ani tato
osnova nic jiného, nežli vypočtené články z biblické dějepravy
a přepsané otázky-ž katechismu byt v jiném pořádku. aln der—
Beschránkung zeigt sich der Meister: praví přísloví, ale kdo poví
zejména mladšímu katechetovi, co může: vynechati, u čeho nutně
jest se zdržetiř To je úkolem osnovy. Stará osnova, spočteme-li
z jedné strany náboženské hodiny a z_druhé strany články v děje-—
pravě neb otázky v katechismu, počínaje II. tř. je tak obsáhlá,
že katecheta ji snad prodělá, ale s jakým výsledkem? Za jinak
přiznivých okolností bude nanejvýš mnoho uči-ti — ale vychovávati
málo.
Té přednosti nikdo neupře »Návrh'uc, že jest opravdu spo
lehlivým vůdcem_katechetovi,_že mu ukládá opravdové minimum
učiva, které při rozumném. hOSpodaření s časem může probrati.
Tím samým spolu dává se mu možnost,.. zdržeti se u ethické
stránky učiva samého, kteráž jest vlastním. cílem katechisování
a ne pouhé vědění samo.
'
Ale je ještě jeden důvod, pro který se přimlouvám ze všech
sil a vítám >Návrhc a jeho minimum učiva, úspora a získání času.
pro jiné věci svrchované důležité. V katechetice se nesmí zapo
minati na známou psychologickou zásadu: »Nihil est in intellectu,
quod non fuerit in sensu-l Platí-li tato ,zásada- pro každého
paedagoga, platí pro katechetu dvojnásob, protože se tu většinou.
pohybuje v pravdách abstraktnícb,_-které někdy velmi těžko bude
učiniti přístupnými vyvíjejícímu se rozumu katechumenovu, ještě
obtížnější bude učiniti je trvalým jeho majetkem tak, aby-byly.
oporou a pravidlem jeho života., Náboženské pravdy jest ustavičně
podpírati nějakým konkretním dějem, faktem, událostí ze života
'— nejlépe ze Zjevení Božího — tedy biblickým dějepisem. Dítě-,
jež se učí 'o lítosti, má předem takřka cítiti, viděti a slyšeti,- před..
sebou Petra, Magdalenu jak pláčí — má na:-trati. Vyučování, má-li
býti přirozené, snadné'a na jisto postavené, musí nutně od názoru.
vycházeti a k němu během výkladu často se vraceti. Ovšem názor
tím bude účinnější a prospěšnější, čím více smyslů při vyučováni:
dovedeme zaměstnati. Proto se doporoučí katechetovi, aby se
nespokojil s pouhým vypravováním děje, aby se neštítil křídy,
může-li ukázati obraz. To platí zejména na nejnižším stupni vy
učování náboženského, tedy v I.. a II. škol. roce, ale nebylo by
správné, kdyby se tento způsob vyučování omezoval na řečené—
třídy. Vyučování bud si na_kterémkoli stupni, není-li podepřeno
názorem, bude vždycky na vratkých nohou; psychologie učenými-».
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slovy vyjadřuje tuto pravdu když dí, že naše rozumování se děje
per-.conversionem ad phantasm'ata. Ať se tedy nikdo nespokojí
s_tím_,—_že.-katechumeni v I, a II. třídě prošli důležitější ..,děje 'ze

Starého '_iNového zákona _a že stačí, ve vyššítřídě, at_'tak .dím;
jen fuknouti, učiniti několika slovy kratičkou“ narážku na ten neb
Onen děj. Snad „podobný způsob stačí tomu neb onomu bystřej'g
šímu žáku ve třídě, ale celkem pro průměrné žáky bude vždycky
účinnější, předvede-li se jim děj celý. je li katecheta takový mistr
a-_má-li tak výbornou pamět, že dovede sám slovy biblickými
věrně vyprávěti, budiž, ale po'mém soudu ve vyšších třídách lépe
pochodí, dá-li přečísti tu neb onu stat — nebude třeba ani vždy
článku celého — o niž jde z dějepravy a pak na ději, jejž mají
žáci v čerstvé paměti před sebou jako na podkladě pracují dále
ať je to ve věrouce či v mravóuce. Užije-li' knihy, má i tu vý
hodu, že obrázek, je-li v bibli připojen, ještě více bude podporovati
jeho práci. Ten způsob zachovávám nejen ve vyšších třídách
na škole obecné, ale i na\škole měšťanské, a nejen theorie ale
i_praxe mi dosvědčuje, že“ jest to postup správný a užitečný;
Tedy proti slovům staré instrukce »čtěte katechismc stavím jako
psychologicky a paedagogicky správnější a daleko užitečnější zvá-g
sadu i\čtěte biblickou—dějepravuc. (Kdo čteš rozuměj !) Ovšem
kdo tak postupuje, spotřebuje mnohem více času, nežli kdo se
spokojí s jakýms takýms výkladem té které poučkyv katechismu
a letmo projde za' hodinu řadu otázek. 'Kdo chce ve škole-něco
_svésti,ten_uvítá »Návrh minimální osnovyc, protože přiněm učitel,
chce-li, má .čas a může při něm paedagogicky správně postupovati
a tím'Opět nadíti' se většího prospěchu, nežli při postupu pře
kotném, nesprávném a vzhledem k výsledku planém.
Koho by má slova. nepřesvědčovala, zkus to a při výkladu
katechismu vybldni žáky, at otevrou bibli a uvidíš, s jakou chutí
sahají po knize, jak katechese oživne. ]iž "ten důvod o sobě by
stačil, aby katecheta často bral ve škole útočiště k bibli, proto,že
tím zbystřuje pozornost, či jak dí náš Komenský, dráždí chuť
k učení, bez níž 'vůbec podle Komenského učiti by se ani n'emělo.
Ale budiž »grau ist alle Theories, mělo, nemělo, učiti musíš!
Tu nemohu dosti oceniti slov Meegardových, jimiž on se vy?-'
jadřuje o vyučování náboženském. >Při vyučování náboženském
jest všem míti na paměti, učiteli více než ostatním, že tu vyšší"
Moc spolupůsobí. Toto přesvědčení jest rozhodující, bez něho
.museli bychom' zoufati . .*.c (Uber Erziehung str.: 227 a násled)
' Táži se, kde více bude se moci nadíti katecheta této spolupůsobící
moci, nežli dá-li příležitost, aby pokud možno při katechesi _často
ozývala se slovo boží, vedle lidského výkladu, pokud možno
věrně, doslovně? Snad Meegard', jako protestant, upřílišňuje, když
se domnívá, že i důmyslně sestavený výklad při vyučování nábo
ženském v'zhledem ke spolupůsobení božímu jest zbytečný. Ale
ne zcela nepodobně soudí sv. ]eroným v. listě ad Laetam. a au
torka životopisu _sv'.Melanie ml. po něm právem opakuje :_»Kdo
dovede vypověděti, kterak z listů od něho vnuknutých, Bůh mluví
*.
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k nevinné bytosti,. . . Kdo dovede "vniknouti v tajemství obcování
božího s duší“; . . Kdo dovede opakovati slova lásky, jimiž mluvi
Bůh? (Helena da“ Persico': Sv. Melanie mladší, přel. K. Vrátný;
“str. 37—38). Tolik je pravda, že slova biblické dějepravy působí
na ka'techumeny jakoby kouzelnou mocí. Dopřejme jim častěji
tohoto působení, dejme jim častěji příležitost k bibli ve škole,
a tak dáme jim návod, že po Písmu sáhnou spíše také doma'
, odle zásady: »Ignoti nulla cupidoc.. Proč se ozývají stesky, že.
id náš málo čítá Písmo svaté? ne poslední vina leží po mém
soudu v tom, že katechumeni jsou málo uváděni do této četby.
'Kdo z mládí rád a často čítal v_biblické dějepravě i v pozdějším
věku, bude mu Písmo sv. milou_četbou,ke které se bude rád vraceti.
Tolik o_užívaní biblické dějepravy při katechismu — po
druhé o katechismu samém.

vvv,

Dějiny přechovávání nejsvětejs Svátosti.
Dle původních pramenů podává. Dr. .lost Suchý, spirituál v Přestavlkách.

(Pokračování)

Tak dal sv. Havel 1) přednost měděnému neb mosaznému ka
lichu před stříbrným.
;
'
Ještě dosud přechovává se u Werden-u na Ruře měděný
kalich, jehož používal sv. Ludger, 2) apoštol monastýrský (Munster)
v VIII. století.

*

'

_
Na dřevěné kalichy upomíná projev sv. Bonifáce, 3) apoštola
Němců, o němž činí zmínku synoda v Tribuře r. 895. »Kdysi
zlatí kněží užívali dřevěných kalichů, nyní naproti tomu _užívají
dřevění kněží kalichů zlatýchn
'
Tu a tam užíváno bylo i kostěných kalichů, jež však neod
povídaly církevním předpisům »quod de sanquine sunt.:
Vůbec méněcenné kalichy z rohoviny, skla, dřeva a z kovů
obyčejných byly několika sněmy 'zakázány, jako v Kalchutě 4)
v Anglii r. 787. v Triburu 5) nad Rýnem r. 895 a jinými, “) aniž
by ihned přestaly.
1) vPraeceptor meus, beaíissimus Columbanus, in vasis aeneis Domino
solet satriňcium offerre salutis, quia fertur et Salvator noster clavis aeneis
cruci conňxus.“ Migne, patr. lat. sv. 114. Walafridi Strabi Vita S. Galli
Abbatis lib. I. c. 19. str. 994.
2) Martigny, op. cit. Calice.
3) viz str. 8.

4) »Vetuimus etiam, ne do cornu bovis calix aut patena ňeret ad sacri
íicandum, quod de sanguine sunt.: Mansi, op. cit. concilium Calchutense

sv. XII. can. X. str. 942.
.
.
5) »Statuimus, ut deinceps nullus sacerdos sacrum mysterium corporis
et. sanguinis lesu Christi Domini nostri in lig neis vasculis ullo modo coníi
cere praesumatc Mansi, op. cit. Conc. Tribur. sv."XVIlI. can. ls.str. 142.
“) Omnibus. aacerdotibus nostrae provinciae Trevirensis interdicimus,
nequis eorum cum calice ligneo vel vitreo vel stanneo vel plumbeoi vel de
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Slonovina vůbec byla pro posvátné .náčiní oblíbena jak pro
drahocennost tak i proto, že slon považován byl za zvíře čistotné
a

cudné.

_

'

__

_

'

Gím' více církev zkvétala aneb kde byli věřící bohatší, tím
skvostnější pořizovala posvátné náčiní a to 'vším právem.
,
_ Ovšem. před Bohem má každý kov tutéž cenu at zlato at
stříbro, železo nebdřevo, »Zničehož Bůh učinil je.. 1) Posvátnost
a cenu božích. tajemství _nemůže sebe drahocennější „nádoba
zvýšiti, jako naopaklnádoba méněcenná zmenšiti. »V ůplné'slávě
jest dcera králova _uvnith *)
_
*“
"
Majestát _boží však žádá, aby člověk, k službě boží zvolil_

nejlepší, by vynikla tím lépe svrchovanost Tvůrcova.„
'
Kromě toho drahocenné nádoby vyjadřují vznešený pojem,
který máme o věci neb 0 osobě.
_
'
Proto též Šalomoun — moudrý všech moudrých — dal po
říditi pro Hospodina, Boha zástupů, nářadía nádoby z draho—
cenných kovů a ryzího zlata.
' Zdali pak se nepozastaví zdravý rozum nad tím. máali, slu—
žebník nádherněji zařízeno, než jeho chlebodárce a zdali pak by
nebylo křiklavým, kdyby paláce králů, o nichž přece také plnou
měrou platí jako o jiných smrtelnících >prach jsi a v prach se
navrátíšc, lesklý-se zlatem af palác .boží byl opuštěn?
Narozenému Spasiteli' přinesli mudrcové zlato a panenská
Matka Páně přijala tento dárek. Tak i první věřící nosili oslave
nému ]ežíši drahocenné dary a církev je neodmítla, by dodala,
bohoslužbě většího lesku.
_ :
Ze zámožnější chrámy měly zlaté a stříbrné kalichy, máme
_ četná

svědectví.

*

.—

Tak vypravuje Anastasius 8) o papeži Urbanovi' I. (223.—23_O.),
že dal zhotoviti všechny posvátné nádoby ze stříbra a .25 patent
Z toho ovšem nelze uzavírati, že by Urban I. byl zakázal užívati
kalichů skleněných neb jiných méněcenných, ani že před Urba
neín byly nádoby posvátné vesměs ze Askla, jak činí- Honorius
z Autum,4) t_vrdě,že apoštolové a jich nástupci sloužili mši svatou
s kalichy. dřevěnými a teprve papež Zefyrin prý nařídil užívati
skleněných, Urban pak zlatých a stříbrných.
,
Že zvláště římská církev měla drahocenné církevní nádobí;
věděli i pohané.
"
' '
pelte vel de auricaleo vel de electro infra nostram provinciam ulterius ce
lebrate praesumat. Igitur unaquaeque ecclesia calicem saltem argenteum
cum patena habeat.:
str. 265.
1) II. Machab.
9). Žalm

4414.

Mansi, "op. 'cit. sv. XXV.“ Con'cil. Trevir. 1310 c. 68
728.
_

,

3) »Hic fe cit ministeria sacrata omnia argentea et patenas argenteas

viginti4)quinque
Anastasius,
ir; vita
I. t. I.vestibus
18,
.
,
»Apostoiposuit.:
et eorum
successores
in Urbani
quotidianis
et ligneis
calicibus missas celebraverunt. Zephyrinus autem papa vitreis Urbanus vero

papa et martyr aureis vel argenteis calicibus et patenis offerri instituit.:

Migrše,
Str.
73.patr. lal. sv. 172. Honorii Augustodunensis

Gemma animae
c. 89..
"
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Tak vyčítali sv. Vawiřinci,1) že šlatéa stříbrné nádoby prodal
a výtěžek rozdal mezi chudé. Prudentius (1' kol. 413) vkládá do
úst pohanskému soudci slova,' jež činí zmínku o.stříbrný'ch 'ná
dobách a zlatých svicnechý Sv. jáhen nepopirá' bohatství církve,
nýbrž přiznává, že má mnohé a velké poklady.
_
" 'N'ejen' však'v' Římě, nýbrž i“jinde nalézáme drahocenné ná
doby pro vznešený úkon nejsvětější oběti.
'
_ Když Bassus 9)žádal po biskupovi Filipu (1-kol. 304) v Heraklei
(Francie) zlaté a stříbrné nádoby, přinesl je_biskup do sbudni'síně.
V Antiochii svatokrádežnou rukou loupil posvátné 'nádoby
praefekt Julián a při pohledu na zabavené církevní poklady zvolal:
»Hle. v jakých nádobách Synu Mariinu 'se SlOllžflcs)
,
Veliký učitel církevní sv. Augustin, 4) vykládaje v žalmu 113
slova »Modly pohanů jsou stříbro a zlato: pravi: »I my máme
většinu nástrojů & nádob z téže látky'neb kovu, abychom slavili
s'Vatá—tajemství,ty však svým použitím jsou posvěceny a zovou
se svatými.a

_ “ '.

'_

'_ V řecké cirkvi mluví 'sv. Ian Zlatoústý 1*)o zlatém kalichu.
Nelze pominouti mlčením kalich, který daroval -císař MiChal' III.

papeži Mikuláši I. ') (858_8670) Byl- zlatý, posázen mnohými
drahokamy-hyacinty.
'
' '
'
Patriarcha Ignác ") dostal darem r. 869 z Cařihradu nádherný,
bohatě obrazy ozdobený stříbrný kalich.
..
.
_ Také z jiných látek byly někdy kalichy zhotovoványa chráa
mům. věnovány. Tak obdržel chrám v Auxerre kalich z onyxu
'a nejjemnějšiho zlata.
1)

»Argenteis scyphisterunt

fumare sacrum sanguinem
auroque vnocturnis sacris
adstare ňxos cereos.c
R-.»Est dives, inquit, nonnego
habetque nostra Ecclesia
opum et aurum plurimum .
_
'“ nec quisquam in orbe est ditior..
Miguc patr. lat. sv. 60 Aurelii“ Prudentii Peristephanon 'II. v. 69, 113.
?
99)»Ait B'assus: „Legem imperatoris audistis . . . Vasa ergo quaecunq'ue
vobiscum sunt aurea vel argentea vel cuiuscunque metalli aut artis insignia ;.. .
obtutibus nostrae potestatis ingcrite . . . Ad haec Philippus sanctus eloquitur:
Vasa ea, quae postulas . .' . mox acippe . . . Scripturas vero nec 'accipere
tibi, nec dare mihi Convenit.“ Acta primorum martyrum sincera.- Theodori
Ruinart Amstelaedami. Ex off. Westeniana 1713 str. 411.
'
9) »En, cuiusm0di varie Mariae ňlio ministratum Migne. patr. gr!
sv. 82 _Theodoreti eccl. hist; l.?III. c. VIII. str. 1099.
* »Simulacra gentium argentum et aurum . . . sed enim et nos pleraquc
instrumenta et vasa ex ciusmodi materia vel metallo habemus in usum cele
brandorum sacramentorum, quae ipso ministerio consecrata sancta dicuhtur.:
Migne, patr. lat. sv. 37. S Au ustini onarratio in Ps. 113, str.“1484, '6.
5) suo-hjgtov zevaoi'iv xdi
.Chrys. str.

,

509.

.

4190,xóllqrovc Migne, patr. gr. sv. 58. _S. Joan.
'

.

__

')_»Similiter (mísit) calicem de auro, ex lapidibus circumdatum etin

circuitu pendentes _hyacinthos in lilo aureo.< Anast. i_nNicol. [. t. 1. 409.

7) »Simul autem .et sacrum vas cimiliorum sanctae resurrectipnis'crate
rem'arge'n'teum cum imaginibus in'te'rra 'Sylem transmissi .:
Mami. .op'._
cit. sv. 16 Conc. Constantinop

IV._i. 869 Actio 1. str. 27.

"

*

— 279 -—

Umělecké ozdobováni kalicha..
S]i'ž v nejstarších dobách byly kalichy uměleckými ozdobami '
Okrašlovány na rozdíl od nádob světských, a to rozmanitými
rytinami, prací emaillovou, perlami a drahokamy.
'
„Byla učiněna zmínka o Tertullianovi, jenž kárá zvyk, zdobiti
kalichy obrazy dobrého pastýře.
'
Takové obrazy zdobené kalichy sluly později calices imaginati.
Zvláště nalézáme a_to_ záhy kalichy zdobené praci emaillovóu
a drahokamy.

_

*=

Tak dočítáme se v žalobě, v Chalcedonu 1)17451 předčítané,
o kalichu, posázeném vzácnými drahokamy.
'
'_ Ještě před velkou revolucí francouzskou přechováván byl
v klášteře Chelles 2)u Paříže'zlatý, 'skvostnými drahokamy a'prací
emailovou ozdobený kalich ze VII. století, dílo to sv. biskupa
Eligia z Noyon-u, (1' 659), jenž byl dříve zlatníkem a správcem
pokladu krále ' hlotara II“.(Tab. HJ)
'
O jiných, bohatě ozdobených kališích byla učiněna výše
zmínka. Nalézáme také kalichy; na nichž byla vyryta jména
dárců; byly zvány calices l'itterati.
,
_'
'
Tak na kalichu,.darovaněm chrámu _sv.Zachariáše v Rav'enně,
byla vyryta slova )Offero S. Zachariae Galla --Placidia Augustaq.
(Věnuji sv. Zachariaši —- císařovna Galla Placidia.)

\

_ ..

(+ 450.)
Kalich darovala totiž ,západořímská císařovna
Galla Placidia
—

Podoba kalicha.
Vzorem—pro. podobu kalichů prvým věřícím byly nádoby
Židů a Římanů. Skládaly se z většího neb menšího poháru (cuppa),
.jenž byl spojen uzlem bud kulatým neb hranatým. (nodus, p'o-'
mellum), s nálevkovitým podstavcem.
'
, '
Podstavec měl podobu polokoule, kuželu neb jehlanu. Častěji
byly kalichy, zvláště větší,"opatřeny u_chy. Chrám v Monze ') má
do$ud zachovanou vypúklóu řezbu z doby královny Theodolin'dy',

tedy z konce VI. století, na níž jsou posvátné nádoby chrámu
znázorněnyf
“
_
'
Na Starobylé té- památce lze dobře různé podoby a druhy
kalichů _rozeznati. (Tab. II., ")
;

Různé druhy kalichů.

_ „Původně byl asi jeden kalicb,_kterého užíval celebrant 'jak
při konsekraci tak _k rozdělování sv. přijímání. Když však. kře.
sťansk'é obce vzrů/staly, bylo nutno poříditi několik kalichů k roze
-

11)»Ruis'um calicem gemmatum magni pretii.:

Chalc. sv. VII. str. 222.

'

"" ') Marňgny„Dictionnaire, str, 91. Calice.
') Martigny; Dietionn'aire, str. 91. Calice.

'

Mansi,-op. cit.-'ponc.
'

dílení nejsv. Krve _a tu zaveden byl kromě -vlastnlho menšího
oltářního" kalicha (c'alix minor), v němž kněz konsekroval, ještě
zvláštní větší kalich (calix maior), jehož bylo používáno k roz
dílení nejsv. Krve věřícím. Slul calix ministerialis, calices maiores,
calices ansa'ti.
,'
' '
Kalich _takový byl naplněn pouhým vínem, po přijímání kněze
vzal“pak arcijáhen z obětního“ kalicha několik „kapek nejsv. Krve
Páně a smíchal s obsahem v kalichu velkém. Ovšem víno nebylo
, tím přepodstatněno, nýbrž nejsvětější Krví Páně posvěcena.

\ Aby knězneb jáhen mohl snáze takové kalichy nositi, byly
opa eny dvěmi, r_ukojetmi (calices ansati, appensOrii) a bývaly
v lidnatých městech velmi veliké.
“

Někdy stavělo se několik kalichů na oltář. což však papež
Řehoř II. v dopisu sv. Bonifáci neschvaluje. 1)

llně kalichy při bohoslužbě užívané.
Již Tertulliau 2) se zmiňuje, ze nemluvňatům při obřadech
křtu sv. byl podáván med a mléko. M_ěl tento obřad zajisté
krásný význam. připomínaje slova Jahvova k Mojžíšovi: »Viděí
jsem utrpení lidu mého v Egyptě a' slyšel. jsem jeho křik pro

krutost dozorců nad pracemi; ano, znám ' jeho bolest. Sestoupil
jsem, abych ho vysvobodil z moci Egypťanů a vyvedl z té _země'
do země krásné a prostranné, do země, která teče mlékem
a medem.:
' '
Zrodivšis) se znovu, vešlo dítě do země tekoucí medem
a mlékem, ted mu bylo přáno, přivinouti-se k matce církvi a na
pájeti se mlékem její svaté nauky,
, '
K účelu tomuto nebyl však vždy zvláštní kalich určen, nýbrž
bylo častěji—ieucharistickěho kalichu použito.
.
Calices offertorii sluly ony nádoby,. do nichž „jáhnové vlévali
víno obětované věřícími.
V písemných památkách děje se zmínka o kalichu pro ne-e
mocně. 4) Pro porozumnění starým těm památkám, budiž tolik
v krátkosti podotknuto.
_

Kalich tento byl různý od toho, v němž byly v kostele svaté
hostie přechovávány. Byla v něm pyxis, v níž dvě neb třičástice
1) »Cassineuseg septem ad altare deferebant tempore Oderisii abbatis,
quamvis iam calicum in missa pluralitatem improbasset Gregorius papa II.
ad 5. Bonifaciumn Martene, De ant. eccl. ritibus lib. ]. c. 4. art 6, n. 11.
9) »Inde suscepti lactis et mellis concordiam praegustamus.: Migne,
patr. gr. sv. 2. Tertull. De corona c. III. str. 99.
_
'
autemsabbato
quaesistis,
in satratissimum
calicem lacergo
mittatur
et ' me?, Quod
et Pascbae
cumcur
sacrificiis
offeraturř Baptizatis
hoc
sacramenti genus offertur _ut intelligant, quia n0n alii, sedipsi, qui parti—
cipes íiunt corporis et sanguinis Domini, terram rěpromisocionis accipient.:
Migne, patr,'l_at.sv. 59. Ioannis diaconisi, epistola ad Sennarium str, 405.a III.
'4) »Si' enim ab ecclesia tibi aliquod vas ministerii, quodin altari pouitur,
deíeratur, in' quo edes ablueres, poterat tibi haec causa ferre _medelam.<
Seriptores rerum erovingicarum,_ Greg. Tur. c. 84, str. 545. '
\
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byly'uschovány. Krabice byla kladena do kalicha a byla búd' ze
slonoviny neb stříbra neb- alespoň z dobře hlazené mědi, uvnitř
pak jemným_plátnem_ pokryta. Kalich měl pak zevně na sobě
pláštík. Význam měl tento:')
_
- 1. Byla-li sv. hostie lámána, byla přelomena nad tímto ka
lichem. Do kalichu bylo nalito víno, ježf s nejsvětějšlm Tělem “
Páně nemocný požil._
2. Kněz očistil si ruce vínem nad tímto kalichem a, obsah
(puriůkaci) požil nemocný.
_
'
3.'Posléze..pak byl kalich ten_ schránkou ,pyxidě (krabici),
která byla bezpečněji v kalichu uschována.
—

Patona.
S kalichem se uvádí obyčejně :ve spojení patena.
Patena, vas patens, quia patet má podobu více plochou než
prohloubenou. Je totožná sestarořímskou paterou, (patera), čímž
rozur'něli Římané plochou obětní misku.
'
'
Slovo je spřízněno s řeckým frazém, což značí mísu, plochou
nádobu. jako jinde tak i zde nezavrhla církev ničeho, když to
jen nepřipomínalo modloslužbu a čeho mohla při bohoslužbě
upotřebití.

_

V křesťanské bohoslužbě rozumíme "jménem' tím nádobu,“ na
níž obětné chleby na oltář byly kladeny, po přepodstatnění pak
byly-na pateně posvátné chleby roznášeny,
'

Jako u kalicha shledáváme 'i u pateuy látky méně cenné:
dřevo. sklo, mosaz a měď. V "dobách pozdějších, ještě za, pro?
následování, vyskytují se pateny stříbrné a zlaté, drahokamy
ozdobené.
_
“
Velikostí lšila se patena jako jiné posvátné nádoby od našeho
posvátného ná obl. Vzdyt dlužno uvážiti, že s malými výjimkami
přijímala celá obec.

_

Anastasius vypravuje o patenách, jež vážili 25 -30. liber,-')
ano i více. 3) Byly proto opatřeny uchy.
O. velikosti paten ku svatému přijímání" nejlépe nás poučuje
vypravování Řehoře :z Toursu,4) že šlechtic v Britanii, když se
mu nehojila rán na noze, v zoufalé odvážlivosti poslal do kostela
pro patenu a d si na ní připraviti koupel na nohu,
Prohloubení středu bylo dle-'potřebyívětší neb menší.
'

1) Binterim II. 2. 191.

.

2) »Hic fecit patenam auream 'maiorem habentem gemmasex albis
etin mcdio ex hyacintho et smaragdo .crucem pens'antem'libras vigintico
Anastasius

in Ser'gium 1. 687—701 t. 1. 153.

_

9) »Et' patenam aurcam maiorem cum gemmis diversis p'ensantem libra:
triginta.: Anastasius in Leonem III. t. 1. str. 283._
,
4) »Singuli sacerdotes singulos vhabeant calices, in quilius communi

centur iníirmi, qui decori sint ct mundi, ne im munditia horrorem ' ducat
inňrmo, sed pctius in eis inňrmis devotio ,excitetur.: Veterum scrip
m
et 'mOnumentorum historicorum, dogmaticorum ,apud Montalant r.- 1783
str. 1384.
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/

„Když časem "horlivost křesťanů v přijímání svatých svátostí
ebladla,_-menšily se rozměry pateny, takže Martene 1) mohl mluviti
orfstarších patenách, jež měly v průměru vícenež“ stopu.
Pro porozumění starým písemným památkám'dl'užno zmíniti
se:o výrazech, jež označují patenu.
:
„a Velké—pateny, kterých bylo užíváno při rozdílení nejsvětější
Svátosti věřícím, sluly patenae mínisteriales, Anastasius nazývá
je. též communicales.
Malé pateny, jichž nyní užíváme při nejsvětější oběti, byly
staršíbohoslužbě neznámy, jelikož posvátné chleby nebyly kladeny
na patenu nýbrž na korporale.
Mluví-li Anastasius 2) v životě papeže Sylvestra, že věnoval
patenam chrismalem, rozuměti jest nádobu, jež sloužila k uscho
vání sv. křížma pro křest a biřmování.
ŘekOvé nazývali patenu dlazog, kotouč neb ůlomžg, plochá
nádoba. Řecká _patena má .větší rozměry než latinská, takže i ka—
lidi i obětní dary mohou se na ní umístiti. Jsou zajisté dosud
obětní chleby Řeků větší než Latiníků. (Tab. II.,')
, Jako kalichy byly i pateny ozdobovány různými obrazy, jako
tváří božského Spasitele, sv. Petra a Pavla, nejčastěji pak podobou
beránka "a_n
nese kříž neb kterak usmrcen na obětním stole odpočívá.
Zmínky zasluhuje stříbrná pozlacená patena hraběte Stroga
noffa, která byla r. 1846 nalezena na Sibiři. (Tab. II., 4) Je _ozdo
bena křížem mezi dvěma anděly. Poklad svatovítský 3) chová
stříbrnou pozlacenou patenu,_ měřící v průměru 231 cm. Střed
je..,na způsob kulové úseče próthuben. Na plochém okraji je
'yyryto šest kruhových obrázků. LMuž bolesti; 2. 'symbol svatého
l_ana Evangelisty; _3. symbol svatého Lukáše,; 4. Beránek boží;
5. 's'ymbol-svatého Matouše; 6. symbol svatého Marka. Pochází
; xv. století,
' ,
* (Pokrač.).

(Abecední seznam předmětů & látky ku

kázani

Ku potřebě kazatelů sestavili—ský. — (Pokračování)

*Na ponděli svatodďšní:

bVelká láska boží k _nám žádá i naši

láskyc. Riedl I' 270. -- '

Na zi ev ení Pán ě: »Jako-Bůhpovolal zázračnýmzpůsobem třikrále kna
rozenému Vykupiteli, taki nás volá přirozenýmzpůsobem na cestu spásy a to:
!. svědomím,2. rozmanitými nehodami, 3 hlasateli slova Božího.: Riedl'll. 58.

Na n.ejsv_.Trojici

boží:\ 1. »Bůh'jest nepochopitelnýve své pod

statě,- 2. ve své lásce.< \Riedl II. 181.

Na 21. neděli po sv. Duchu:

.

»O milosrdenství božím a nemilosr

denstvi lidském.: _Žák Em; II. 610.

-1) Edmund Martěne,'Voyage litteraire, Paris, 1717.Seconde partie p. 183.
., aj »Patenam' argenteam chrismalem—a_nro cfusam pensantem 'libras
quinque.c..Anastasius in-Sylv. t. I. 34.
- ' f ) "Soupis'pa'mátek historických a uměleckých, Poklad svatovítský, Ed.
Sittler a Dr. A. Podlaha, str. 134.

—283—
== Na 3. neděli
janovský I. 17.

adventní:
'

Na 3. nedělí

postní:

»Bůh naším stvořitelem, my jeho dítkami.:
_

.“

»JakoPán ]ežíš svou všemohoucností vymítsl

ďábelství z lidí-posedlých, tak svým' milosrdenstvím vymíta je z lidí hříš
nýclu Janovský II. 37.
\ '
“

Na 11. neděli

po sv. Duchu:

»Bůh k nám mluví 1. hlasemrodičů',

2. hlasem svědomí, 3. hlasem utrpení 'a 4. hlasem mimořádným: Kaška '219.
_Na20. neděli po sv. Duchu: »O zázracích: 1. divy milosrdenství
božího, 2. divy prozřetelnosti boží, 3. div lasky. Kaška 279.
.
»Bůh, svět a člově kc; ohled'me na vesmír boží, s úctou myslíce
při tom na božského stavitele je o.: Žák Fr. 7:—

—' »Naše poz naní Boha jest nepříméa nedokonalé, ale jest pravdivé.:

Žak Frant. 15.

)Důkazy metafysické o jsoucnosti Boží.: ŽákFr. 128.
sDůkazy fysicke o jsoucnosti boží.: Žak Franti 137.
>Důkazy morální o jsoucuosti

bom.: Žák Frant. 146.

»M'yšlenky
o jsoucnosti duch.:
boží.:ŽákFrant.186.
ŽákFr. 155.
»B hjeatjedenačirý
_
»Bůhjest abs olutní pravda, dob ro, krás a aíživot : ŽákFr.195.
»Bůha svatí mučed_níci.c Žák Frant. 270.
»Bůhjest všemoh oucíc, Žák Frant. 280.
»Bůhjest nekone čný.: Žák Frant. 316.
»Bůhjest nesmírný a. všudypřítomný.: Žák Frant. 326;
»Bůhjest nezměnitelnýx
Žák Fr. 336.

»Bůh jest věčný,c Žák Frant. 346
»Bůh jest n ejvýš m o n d rý,c- Žak Frant. 356.

»Bůhjest vševčdoucín
Žák Frant. 366.
»Bůhjest nejvýš svatý,: Žák Frant. 376.
»Bůhjest nejvýš dobro tivý,c ŽákFrant. 386.
»Bůb má na nás nejvyšší

»Bůhnejvyššípan

.Pro zřetelnost

_právo majetkové.: Zak Fr. 326.

a pramen všeliké pravomoci.- LákFr.-406

bo žít 1. při stvoření, 2. při udržování a spolupů—

sobení, 3. při úradcích božích nezměnítelných a podmínečných, 4. při do
pouštění, 5. při zamezování zlého.: Žák Fr. 417.
'


»Prozřetelnost

F r.

boží, jak se 'jeví na venek.: Žak Fr. 427.
Proč se dobrým vede zle, zlýmdobře'řc.Žak
'

>Prozřetelnostboží:
438.

' »Prozřetelnost

boží: Proč zlo stíha' dobréz'l. aby svatí ne

spyšnčli, 2. aby lid je neměl za bohy, 3.-abv se zjevila moc boží, 4. aby
dobří zastkvčli se ctnostmi, 5. aby lidé myslili na poslední věci, 6, pro
útěchu slabým, 7. aby Bůh ukázal, kdo je šťastným.: Žák Frant. 448.

:P ro zřetelnost

hřích. Žak Frant 458.

»Milosrdens

boží.:

Není proti svatosti, když Bůh-dopouští
'

tví b o ž íc: Tři skutky milosrdenstvíbožího: 1. stvo

ření, 2. stav nadpřirozený, 3._vykoupení. Žak Frant. 467 .

' »Milosrdenství

božíc: Vdéčuostza ně. Žák Fr. 554.



»Bůh jest a e j vý š t r'p e liv ý.. Kristus obrazem trpělivosti boží-.Žák

ant.' 564.
'

'

"

:S pravedlnost

bo ž íc : Spravedlnostradostná a trestající.ŽákFr. 574.

»Spravedlno

st bož'íc: Trest andělů bez milosrdenství,a trest-'

prarodičů spojený s milosrdenstvím.—Žak Fr. 584. '

' = »"Spravedl-nostbožícz-

Skutky spravedlnosti boží: potapa, Sodoma

a Gomorrha, rány egyptské. Žak Fr. 594.

*

'

0

Cesta.

Na ned'ěl'i devítuík:

1—.
»Cesta ctnosti je obtížná a) pro

smyslnost, &)„pro boje, 'C) pro vášně; 2. ale vede k'blažeností
věčnosti:

Riedl

I. 124.

, . Na 4. neděli

' '

po velíkonoci:

'

_

' —

zde a na

'

úzká do vččnéslávy, prostranna do věčné zkázy.: janovský II. 112.

Cíl. Na 4. ned. po vellkonoci:

_

»Cesta na věčnost"jest“ dVOJÍ:
*

»CílemčlověkajestBůh.: Perly VLSI).
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—-*>Cílem _člověka.

]. nemůže býti nic pozemského; 2. proč tímto

cílem je sloužiti Bohu.< Žák Frant. 772.

'

-._- '

—»Poslední'cí.l v čem záleží? ]. Bůh stvořil vše .kesvé
?. "Cíl tvorstva nerozumného. 3. Cíl člověka : Žák Frant. 763.
»Cí l člověk

cti a slávě.“
.
„

a: sláva boží vnitřní a zevní.: Žák- Frant. 795

Církev.Na 4. neděli po zjeveníPáně:

„_ _

alaké pronásledovánía ná

tisky církev sv. trpěla a posud trpi?< Perly Ill. 37. ;

Sv. apoštolů

Petra

.

a Pavla: O základě, životě a budoucnosti

církvex Perly VII. 192. l. Brány, pekelné chtějí církev přemoci, ale 2. ona
zůstane nepřemožitelnou. Perly VII. 198.
_

»Lodička Petrova

obrazem církve Kristovy: -l. Nepřátelé církve

druhdy a nyní. 2. Povinnosti křesťanů v době bouře a) bojovati, ů) 'modlití
se, :) důvěřovati

_

Pondělí

: Riedl I. '102.

svatodušni:

',

_

__ __

»Církev-Kristovabožskýmlidumilnýmústavem

na zemi, neboť vydatně působí ku blahu lidstva čas'némn ivěčnému '1. uče
ním víry, 2. učením mravů, 3. sv. svátostmi.c Riedl II. 173.

Sv. Petra a Pavla:

_

,

). »Cirkev má moc _zákooydávati, 2._my jsme

povinni její moci se podrobitin

Na 6. neděli po-zievení

Riedl II. 458.-

.

_ ";-_.,

Páně: Církev Kristova chová v'sobě ne

utuchající sílu života, že přesvšechna pronásledování nepřátel znovu se po
zvedne “a po celém světě se rozšířit ák Eman. I. 101.

Na 2 neděli po devítniku:

»Opříčináchnepřátelství proti církvi.:

Žák Eman. _I.127. .o významu a velikosti cirkve < Žák Eman 1. 655.

Na 6. neděli

po zjevení

Pán'ě: , >V církvi l_(ristověnajde člověk

svého vnitřního klidu, štěstí, ochrany i odpočinutí.: Zák Em., II. 121.
»Církev šiřitelkou vzdělání.: Žák Em. u. 126.

Na 2. neděli po velikonocích:

»O církvi sv.: 1. kam sahají

jeji počátky, 2. jak nesmírné jsou její rozměry.: Zavoral I. 61.

Nanebevstoupení

, .

P aně: »O zázračnémrozšířenícirkve:_1.Kristus'

pohrdl všemi lidskými prostředky, 2. marně hledí nevěra úspěch jeho při'
rozeně vysvětlitin Zavoral I. 131.

Pondělí

svatodušní:

»Církevkatol. dárkyní pokoje.]eť nauka

její 1. světlem ducha, 2. klidem srdce. 3. útěchou v utrpení.; Zavoral l. 151.
»Svobodni myslitelé a církev.: 'Zavoral [. 158.

-Na 5. neděli

___

po sv. Duchu:

Církev katol. je svatá 1. _vesvém—

po sv. Duchu:

»Vdova Nairnská a církev sv.: Zag

učení. 2. ve své mravouce, a_3. ve své bohoslužbě. Zavoral I. 207.

Na 15. neděli

voral I. 294.

„

_

.Neděle po Novém rote:

»Bojproti církvi jest jeji slávou.: Zavoral

I. 443

Na 6. neděli po zjevení

Páně: >Zrno horčičoé'obrazem cirkve

božic Zavoral -I. 528.

Pondělí

janovský

svatodušní:

111 9.

N a 4. n e dělí

Sv. Petra

novský IV. 203.

Pondělí

'

'»Vítězství“církveDuchemsv. oživené;
'

.

p o s v.' D—u
c hu: :Posláni církve sv.< ]auovskýíll. 51,

a Pavla:

svatodušní:

»Dobřejest nám býti v církvi Kristově; la
.

:

.

>Velikéštěstí býti údem církve; katol.-'.

nebot I. tato církev: jest nepřemožitelna. 2. stojí naskále, 3. má apoštolské
kněžstvo, 4. má živého Krista ve svátosti oltářní: Kaška 159.
Nejsv. Trojice boží: »Velik'é.štěstí býti katolíkem., Církev kata!
má nl. zpověď, 2. ctí PannuMarii, 3. má'idcály a 4. jde zlatou střední cestami
Kaška

164.

_

Na 6. neděli
lidu.: Horský Il. 72.

.Na 7. neděli

'a zpátečníci.:

'

po sv. Duchu:

“

po sv. Duchu:

Horský II. 82.

'

>Pomluva:_Církev jest nepřitelkoo

»Církevkatol. a katolícinejsoutmáři
,

„

.



Na 8.
neděli po
Horský[.Il.99...
90..'
Na
9. neděli
po. 'sv.
sv. Duchu:
Duchu: »Církev
»Církeva'a pokrok.:
věda.c Horský
(Pokračovat) ...,
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Uřední rozhodnutí.
Sděluje dr. Člhák.
1. Nová oprava biblického studla v Římě.
.
Dekretem »Cum Biblia Sacrac ze dne 16. srpna 1916 mění se poněkud
stanovy biblického ústavu v Římě; 1. Studium na biblickém ůstavu_ může

konati jen kdo ukončil studium filosofické a theologické 2. Studiumbib
ické trvá 3 roky, koncem každého roku jest zkouška. 3. Kdo vykonal
druhou zkoušku, jest bakalářem. 4. Třetí zkouška dává kandidátu jméno
probyty. 6. Dosažení akademických hodností Písma sv. předpokládá též již
doktorát na některé papežské universitě, a doktorát jinde získaný musí býti
předložen komisi biblické k dobrozdání. 6. Tato biblická komise má právo
udélovati doktorát vystudovavším na bibl. Institutu a těm,_kteří 'v_Písmé
sv. se vzdělali mimo Institut, může udělovati hodnost probyty. 7. Pro do
sažení doktorátu (Písma sv.) jest nutno, aby od dosažení hodnosti probyty
uplynula 2_léta a_byla podána vědecká práce odborná — Podrobné v Acta
Ap. Sedis, 1916, str. 305—308.
2. Nový zákonník kanonického práva přípravou.

_

v

“V,tajné konsistoři dne 4. prosince 1916 oznámil papež Benedikt XV.
ukončení prací—provydání nejbližší (»quamprímumc) nového codexu juris
canonici podle ustanovení Pia X. — Podrobně v Act. Ap. Sedis 1916 str..
466. Toto vydáni vatikánské bude obsahovati 5 svazků: I. Normae generales

(De legibus ecclesiasticis, de consuetudine et de rescriptis, de privilegiis,
de dispensationíbus ). ll. De personis (De clcricis, de religiosis, de laicis).
Ill. De rebus (De sacramentis, de locis et 'temporibus sacris, de cultur di
vino, de magisterio ecclesiastica, de beneficiis aliisque institutis ecclesia—
stícis non colleg'iatis, de bonis ecclesiae temporalibus.)_ IV. De judiciis.
V. De delictis et poenis. _
3. Absoluco od biskupských resorvátů u nás.
Dodatkem k Instrukci o biskupských—'reservátech (viz stí. 125. t. e.) se

sděluje, že v pražské arcidiecési byly všechny reservátv biskupské zrušeny.
Může tedy každý zpovědník \: nás absolvovati od hříchů dříve reservovaných
biskupovi. Zpovídal li by se náš diecesánvjiné diecési ze hříchu tam reser
vovaného dosud biskupovi, pravděpodobné nemůže tam býti absolvován;
instrukce posv. Officia o takovém případu se ne,-zmínila,"theologové allii
affirmant allii negant. (Srv. Ord. ]. Pr. 1917. čís. l.).
4. Spolek ici—zákonůmuznaná korporace ve smyslu 5 492 tr.. :.

Spolek N. zastoupený místostarostou podal žalobu proti X pro urážku
na cd. Soud prohlásil, že čest jest vlastností pouze osob fysických, nikoliv
právnických, a že tudížspolek není oprávnění_k žalobě, nýbrž pouze jeho
členové. Spolek žalující uvedl,- že. spolek je zákonem ;uznaná korporace ve
smyslu 9 492. tr. zák Nejvyšší c. k. zrušovací soud 23./IVf 1915 vyhověl
zmateční stížnosti spolku a uznal, že spolek je korporací ve smyslu 5 492
trest. zák. (Právník 1916 str. 885.).

'

Literární oZnamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti dra. Člháka.
A) Hamz'letz'cká lz'tcraturja.

_

N aše h o m-ilet ika. Máme před sebou první cisla oK-azát elec, >Ka—

zatelnýc a >Rádce duchovníh'oc.

Ve všech mnoho známého,spiso

vatelé, obsah kázání, úprava . . ., avšak ve všech též atrná snaha po zdo
konal_ení._Ač mnoho tu společného, přece i zajímavé

znosti. V >Rádci du—

_236_
chovnímc jeví se snaha kázati o nynějších událostech (válce, zvonech,
lichvě- . *. .), v' části pak pastorační všimati 'si literární práce a vhodnými
články poučovati i baviti. V »Kazatelic vítáme letos řeči : hagiografne a'pí'e
jeme si pokračováni i prohloubení po stránce mystické. V »Kazatelněc
rádi vidíme příklady, obrazy a citáty; čím více, tím lépe. Snad by neško
dilo věnovati více řeči školním cxhortám a příležitostným promluvá'm, při
spraCování 'pak čerpati.z dějin a nejnovější- literatury české, a dbáti přesnosti
mluvy._Kč: naše homiletika na domácí půdě rozkvete a přinese mnoho
útěchy srdcímpo Bohu tolik toužícím právě v nynější době.

'

Dr. Korurn: Das chris tliche F am'ilie nlebe n. 'Trier, Petrus,

Verlag, cena 2 M. Stařičk-ý,palliem vyznamenaný biskup trevírský,'vydává
tu ]. svazek s'vých pastýřských listů, v němž mluví o těchto předmětech:
1; Povinnosti rodičů o výchovu dítek. 2. Křesťanskávýchova dětí -3. Výchova
dospívající mládeže. 4. Povolání k. duchovnímu stavu.' 5; Povolání k man
želství. 6. Smíšená manželství. 7. Svatá rodina vzorem rodiny křesťanské.
& Povinnosti pánů a služebných osob. 9. Svěcení neděle,'Tento první svazek
jest dilo opravdu klasické, výborná pomůcka pro kazatele zvláště pro bo,
hatost myšlenek a hojnost- citátů ze sv. otců, vhodný dárek pro snoubence
a vychovatele vůbec.
'
'

Dr. Rieder: Aus der Heimat des Frieden s. Dorfpredigtenfůr

die. Fastenzeit., Freiburg. Herder, 1917. Užitečná kniha pro duchovenstvo
i laiky k tichému přemýšlení o povinnostech přítomnosti a- úkolech mírové
budoucnosti.
_
Koch—:“GKO
tt es Schla chtfeld. Ein ]ahrgang 5 Minutenpredigten
aus der Kriegsžeit. UHerdera ve Freiburku, 1917, cena 2 M. Slavíč Dr..':

Sonn—und“ F'esttags'evangelien

mit erkláren den Zusprů

chen. Věnováno našim_ statečným vojínům. Nákladem k. b. 'lavantského
Ordinariátu _vMarburku, 1916. Cena 30 haléřů.

" Háttenschwi ller Otto: Ans .blutgetránkt

er Er de. 300při“

kladů z války pr0( kazatele, katechety a vychovatele. Vydáno u Pusteta
v

ezně, !917, cena 1'60' M.

'

'

Miderberger Leonz: Goldkórner aus den Reden_und Ka
techesen des seligen job. Bapt. Vianney, Pfarrers von Ars.

V Limburku a. L', 1916, nakL Steffen, cena 2. M. Knížka tato podává stručnou
biografii blahoslaveného faráře Vianney, a pak bohatý výběr myšlenek z jeho
suisů, ladně uspořádaný. _Hodí se pro rozjímání a kázání velmi dobře. —4

Tamtéžvyšlor. 1912: Betrachtunge n ůber die sonntáglic hen
Eva ng'eliendes Kirchenjahres ar. 1916:Betrachtungen“ iiber
die so'nntáglichen Episteln des Kircheniáhres. Obojeod Dr'.
]ana- v. Hirscher, nově přepracováno od Dr. Aug. Wibbelta. Množství krás-',
ných myšlenek podaných vzletnou mluvou.
'

Stingevder Franz: Eine Methodenleh re der homiletisch en

Schriftbenůtzung.

Toto pojednání začíná vycházeti v lineckém Quar—

talschrift r. 1917 Upozorňujeme na ně. Rovněž tam uvefejměn-(str. 50—67)

článekAl.Stradnera:Einige Bemerkungen ůber Predigtflucht

časový jistě i zajímavý.

'

'

B. Pa:!ara'lm' literatura.

Duchovní správa:
Schmidt Roman:Ein modernes Hilfsmittel der Seelsorqe.
V lineckém Quartalschrift 1917 str. 80—97. --—Auktor v tomto článku vřele

doporoučí jako prostředek správy duchovní zavedení farních věstníků, jejich
obsah a\praktické provedení velmi podrobně a názorně probírá. Doporučuje
.

se přemýšleti o tom i u nás.

Murbóck J.: Konzentration der Vereinsarbeit. Rovněžčasový

článek i pro _naše poměry vhodný, jest uveřejňován v pasovském. Monat
schrift r. 1917. [ tyto myšlenky doporučujeme.

Náboženské

touhy u nás. Všímejmesi literárních proudů nábo

ženských naší doby, abychom znali své a jejich tužby., Na př. »Žensk světe
r. 1916 čís. 21—22projevuje touhu žen po náboženské pravdě a citu; » enská
Revue: konala náboženskou disknrsi o Husovi—,náboženské otázky zajímaly
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./

' Filosofickou jednotu loni i letos; spiritismusa tajnověda získávávyznavačů:
dnes jsou v oblibě splsy náboženské, zvláště mystické.

A'sketikaa mystika:

' =f

.

O'd p ust ek p o r ci unk ulský. K sedmistému jeho jubileu napsal!

Leander Brejcha. Praha 1916, nakl. B._Stýblo, stran 60, cena neudána. Přá'.
telům_sv. Františka a terciářům věnuje spisovatel svou studii historickou
o porciunkulském' odpustku. Uvodem seznamuje nás s kazatelem Panny—
Marie degli Angeli čili v Porciunkuli u Assisi, jemuž papež Honorius III.“
:. 1216 povolil plnomocný odpustek .pro den, 2. srpna. -Celá studie jest pak vě
nována otázce historické zkušenosti tohoto povolení již r. 1216 a jest kladně
řešena na základě svědectví z roku 1277, r. 1322 a r. 1335. Ovšem důvod'ý'
spisovatelovy nejsou s to. aby definitivně
vyvrátily mínění opačně."T '
však 'nijak není na újmu ceně a'rozšíření porciunkulského odpustku, čemuž-.
věnuje auktor pěkný přehled na str; 47—50. Výsledek celé studie lze shri
nonti v tyto věty :“Odpustek byl povolen sv. Františku ústně r. 1216v Perugii
papežem Honoriem 111.První písemní doklady o odpustku máme teprve od
r. 1277. Sixtus IV. r. 1480 povolil-získání tohoto odpustku dne 2./srpnla všem'
členům mužských i ženských řádů sv. Františka v jejich kastelícb. Řehoř
XV. r. 1622 ustanovil, že za týchž podmínek'mohou získati i jiní věřící;
Pius 'X. r. 1910 dovolil. aby =Ordinariát ustanovil i jiné kostely "než franti+
škánské, v nichž „lzetéhož odpustku získati. Podle potvrzení Innocence XI;
z r. 1687 může býti přivlastněn duším v očistci. R. 1847 potvrdila Co'ngr.:

Odpustků, že odpustek porclunkulský může býti získán toties quoties se.
vyplní podmínky. Dilko pěkně a přehledně psané doporučujeme ctitelům

sv. Františka i jiným.

Spisy a myšlenky sv. Františka z Assisi; V českémpřekladě

vydal, úvodem a poznámkami opatřil Leander Brejcha z_řádu sv. Františka
V Praze 1915, nakl. B. Stýblo. Osmerkového formátu str. XHI+288. Cena
2 30 K. Překladatel v úvodu podává bibliografický přehled spisů sv; Fran-;
tiška. podle vydání de la Haye překládá spisy světcovy i spisy, jež mylně
se připisovaly sv. Františku, avšak projevují přece jeho myšlenky; odtud
nadpis »spisy a myšlenky.: V I. díle překladu (_str. 1—63) čteme listy sv.
Františka (17), slova sv. napomenutí (28)) modlitby sv. Františka (13), pak
o cnostech, jimiž byla ozdobena svatá Panna, kterými se má skvíti svatá.
duše; spisek o pravé a dokonalé radosti bratří Menších; závět sv. Františka.
Díl ll.,(str. 65-130) obsahuje řehole a to: 1. první řeholi pro první řád,
druhou řeholi pro první řád, 3. třetí řeholi officielnl, 4. řeholi Chudých sester
sv. Kláry, 5. řeholi terciářů neboli bratři a sester kajících. Ve lIl. díle jsou
uvedeny řeholní promluvy (28), hodinky k uctění utrpení Páně, básně svn
Františka, jeho výroky a rozmluvy ,(80), prorocká slova (10), podobenství
a přirovnání, _požehnání, proudy a myšlenky sv. Františka (str. 131—156).
Přidáno finale a ukazovatel. Naše doba touží po spisech tohoto druhu; /
překladatel propracovaným překladem _avhodnými poznámkami, naklada
telství úhlednou úpravou učinili knížku tuto všeho doporučení hodnou ',
přejeme jí, aby byla hojně rozšířena mezi naši inteligencí.

Dr. Karel Vrátný:

Výbor z listů -sv. Kateřiny Sie ns ké.

V »Růži dominikánské: roč. 30. uveřejňuje dr. Vrátný listy „sv. Kateřiny
Sienské, na které jsme dlouho to_užebněčekali a tímto na ně upozorňujeme.
Očekáváme, že budou pak vydány ve zvláštní knížce, aby byly přístupny
i těm, kdož neodbírají »Růže dominikánskéc. O sv.'Frant_išku_a sv. Kateřině—
byly právě vydány spisy v německé literatuře, na něž při této příležitosti

též upozorňujeme. Robem: Saitschick: Franziskus

von Assis-i. (Vyd.

v Mnichově 1916, Oskar Beck, cena váz. 250 M.), Helena Riesch: Die he il._

Katharina von Siena. (Vyd. u Herdera 1916,cena-váz. 250 M).
Otto Stanovský: Austria Sancta. Vídeň 1914, Mayer. Toto cenné

dílo vyšlo z historického semináře theol. fakulty vídeňské a obsáhuje dějiny
světců královsz haličského od počátků křesťanství do konce 14. století.
Jsou zde životopisy sv. Benedikta s bratřími (1-1103), sv. Stanislava biskupa
(1- 1079), blah. Vincence Kadlubka biskupa (1160—1223), sv. Hyacintha O-.2,
(1182—1257), blah. .Ceslava O. P. (1-1242),..aarcibiskupa blah. 'Jakuba Strepy..
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—-Náboženské psychologii jsou věnovány- spis :' Familler, Das Heiligen— '

ieben in der modernen Psy hop at ographi'e. V Řezné 1915.
Pustet, cena 3M. Mainage,La psyc ologie de conversion.

VBařlži

1915, Beauchesne, cena 4 Fr. Obé práce jsou velmi důležité pro studium
psychologie světců, konvertitů a nábož. filosofův. Že—knězmusí si všimatí
mystické literatury a náboženské psychologie, dokazuje přesvědčivé článek
Aug. Róslera C. ss. R. v lineckém Quartalschriftu 1917, nadepsaný: Der

Priester als My-stiker.
Ethika a charita:

Dr. Pavel Vilém '- Keppleru: Záhada

utrpení.

Rodle 3. vydání

Cesky podává Antonín Číhal. V Praze 1916, Kotrba; Vzdél. knihovny kato
lické svazek 68.. Stran 5', cena 70 hal.
,/
.
Auktor i překladatel jsou dobře známi svými pracemi, „k nimž ta
pěkně se řadí i knížka tato.- Lidstvo nebylo a nebude bez utrpení, příčina
a účel utrpení zaměstnával vždy myslitele lidstva, a určoval jejich životní
názor. Vzpomeňme zakladatelů velkých soustav náboženských, pročítejme
knihy předních tiIOSOfů pohanských,

vžiime se do duševního

života kře—

stanskych mystiků a seznáme, že utrpení bylo lidstvu záhadou, kterou nej
krásnéji rozluštilo křesťanství.To jest základní myšlenka spisku Kepplerova,
kterou probírá pod nápisy: záhada utrpení v mravouce (str. 1.-—23),utrpení

a antická fllOSOfle(str. 24—151, svét antický a soucit (str. 46—51), Vřele do—

poručujeme nejen kněžím, nýbrž i'vzdělaným laikům.

Dr.Koch: Das menschliche Leben oder die natůrlichen

Grundz ůge der Sitt l ic hkeit

V Einsiedeln1916,Benziger,cena 6'40 M.

—-Dr. Isenberg: Der Tabak und seine

Wirkung.

Ve Freiburku

u Lorenze
1916. jest tu uvedeno vše, co lze říci o škodlivosti tabáku,
proto se hodí pro kruhy abstinentů. — Lehmkuhl: Mássigkeits—und

Abstinezbewe ung b e zůglich des Gebrauches gei'sti er

Getranke.
modernen

V uartalschrift 1917.— Dr. Weiss: Die Irrtůmer
er
Abstin en zb ewe gu ng. V Hradci 19l6. Bóckenhoff: Ka
tholische Kirche . und uneheliche Kinder. V Caritas 1916str.
305 313.— Niestroj:Die katholiche Caritas und ihre neuze
(lichen

Aufgaben.

V Hammu, Breer 1916,str. 32, cena 0'50 M.

emmagme."
Na podílku
neiléipe se hodí „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.

\LISTY 'HOMILETIČKÉ.
Hod boží velikonoční.
»Tento s'vůdce pravil ve třech dnech
vstanu zase-. '
(Mtt. 27).

Trapné dny byly pro nepřátely Páně, když již byl v hrobě.
Ač nevěřili v něho,.ač za Belzebuba jej měli a svůdce lidu 
přece v srdcích svých je nejistota zdržovala; báli se, že vstane
z mrtvých, jak byl říkával. Tot jest osud každého nevěřicího,
který se staví na oko býti jist, ale v srdci-svém sám Sobě ne
věří, ale obává se vlastního omylu.
'
_ Proto chtějí se ubezpečiti, a žádají o stráž a pečet. Jaká ra—

dost pro nás, když voláme: Vstalt jest — aleluja — chvalte jej,
'nebot což byl učil jest pravda a co sliboval jestpravda.
Tyto poslední dny svatého týdne jsou dojemné dny, že mnohý
sám v sobě se otřese a řekne duši své, vstanu ze hříchu a ze
života — chci b ti křesťanem. Kristus ukřižovaný vstal: co učil
jest pravda. Pod e učení jeho nejednám-li tedy, nemám k očeká
vání leč hrozbu jeho. Vstanul Ale tento opravdovýúmysl po
znává se podle vlastnosti jeho, zda 1. čistý, zda 2 povšechný a
3; živý.

'

Zvláštní vlastnosti mělo tělo Krista Pána po jeho zmrtvých
vstání, zvláštní vlastnosti \má i naše duchovní povstání z hříchu.
Tělo Páně bylo 1. jasné jako slunce, 2. celé, 3. živější než dříve.
Apoštol užívá k tomu podobenství o zrnu a dí: Kor. 18, 43.
Rozsívá se v n'eslíčnosti — vstane v slávě — rozsívané v nemoci
vstane'v moci — rozsívá se tělo hovadné a vstane t_ěloduchovní.
Tak i naše povstání z hříchu musí býti. Pozorujme vlastnosti
a mrtvýchvstalého těla Páně a pak/'pozorujme, kterak ze břichu
'povstati máme.
'

'

Pojednání.

1. Na úřední listiny připojuje se pečet; aby bylo znamením,
že jest pravdiva, co uvnitř psáno. Ne bez řízení božího stalo
se, že na hrob Páně byla pečet úřední otisknuta, aby nám prav
divost z 'mrtvýchvstání i pečet úřední od nepřátel přitisknutá,
Rádce duchovní. '
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usvědčila. Zde nemohl býti žádný podvod, ani »lest — zde pečet
a vojáci — svědčí o vzkříšení Páně. Bylo slavné! Čím více ne
přátel jest, tím slavnější vítězství. — Čím poníženější bylo tělo
Páně před smrtí, tím větší svou slávu ukazuje po vzkříšení. Ten
slavný skutek Páně kolikrát jest osvědčen? Zde jsou nejprvé svatí
apoštolé, ti hodnověrní krvosvědci, tu jest 500 svědků (1. Kor.
15, G.), kteří viděli Pána, kteří životem svatým nejlépe osvědčo
vali, že neumí. lháti, ale toliko pravdu milují. Ti, kdož pečeť na
hrob _dali, aby zamezili vzkříšení, neměli po vzkříšení než spící
svědky na své straně. Nad slunce jasněji dokázáno jest: vstalt
Pán'. Z toho fakta jde pro nás radost a povinnost svatá. Vlast
nosti vzkříšeného Pána ukazují nám, jak musíme povstati slavně
duchovně napřed, když chceme povstati jednou s tělem svým
slavně. Jaké jsou jeho vlastnosti? Sv. Pavel „praví: Toto smrtelné
musi obléci nesmrtelnost, porušitelné obléci neporušitelnost. Tak
obléklo i tělo Páně porušitelné ted neporušitelnost a smrtelné
nesmrtelnost.

_

.

Dřívější- tělo Páně mohlo trpěti a vskutku trpělo, ted však
již obléklo neporušitelnost a nesmrtelnost. Sluneční paprsek ne
můžeme přetnouti— ani stlačiti, voda jej nemůže udusit, hniloba
nemůže ho porušit — tak bylo i tělo Páně po vzkříšení. Praví
evangelista, že astkvěl se jako slunce:. _Télo jeho už prodělalo“
změnu k oslavení svému, bylo i neporušitelně (nemohli by jej více
křižovati) i nesmrtelné (neumírá více). Kristus Pán již učedníkům
svým budoucí slávu ukázal, když se před nimi proměnila roucho
jeho bylo jako sníh a tváříjako sluncc. Tct jest jedna a přední
z budoucích vlastností při našem zmrtvýchvstání. I my máme býti
připodobněni slávě Páněanaše těla mají povstatizprachu svého.
Jako ze prachu zasetého zrna vzchází klas ano více klasů, kteréž
jsou lepší než 'ono zrno, které shnilo. V tom však vězí veliká
podmínka, že naše slavné vzkříšení podmíněno„ jest povstáním
ze špatného života. »Všickni sice vstaneme, ale ne všickni bu—
deme oslavenic. (1. Kor. 15, 51.). Abychom byli při svém vzkří
šení podobní neporušitelnému tělu Páně, musíme duši svou ne.-'
„porušenou zachovati. Rez, který se usadí na železe a se neodstraní,
železo *rózžírákousek po kousku, rozžere docela; podobně s naším,
tělem bude, nezachováme-li duši před rezem hříchu Abychom
byli nové stvoření jsouce nenakvašeni. Kvas všecko těsto proleze
a zkyše, promění, tak i s kvasetři duchovním se má. Závdavkeml
budoucího slavného povstání jest—neporušenost duchovní..Vsta
neme všichni,al_e ne všichni oslaveni, což očekává jen neporušené
a kající, kteří pokáním nalezli nevinnosti. Modlíváme se často,
abychom hodni byli učinění zaslíbení Kristových. Zde jest důle
žito ku povšimnutí slovo: hodni — my musíme si zasloužiti, aby _
se zaslíbení Páně na nás splnilo—vhodní se učiniti. Kdož se ne
“ vynasnažuje býti hoden — ani nebude účasten. Kdož dává svůj
žřVot hříchu nem-ůže očekávati neporušitelné zmrtvýchvstání. Chceš
míti neporušené tělo při slavném vzkříšení, vzachovej sebe nepo
rušena od-světa, jeho žádostí, bludů, hříchů, neřestí.
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2. Druhou vlastnosti zmrtvých vstalěho Pána ježíše byla jas
nost. Tvář jako slunCe. Nad slunce nemáme nic jasnějšího na
zemi a Písmo praví, že tvář se stkvěla jako slunce. Jasnost sva
tého bude daleko větší než jasnost slunce. Proto mluvíme o světle
věčném, mluvíme o světle nepřistupiteiném, proto. čteme 0 svět
\cích, že tvář jejich zářila mnohdy a obrazy. svatých poznáváme
dle svatozáře' kolem hlavy neb těla. Kristus Pán nám tím částku
budoucího vzkříšení ukazuje.
.
Co jest jasné jest také čisto, co čisté a jasně jest průhledné,
co průhledné jest také upřímné, proto o člověku, který se ne
tváří jinak než jest, říkáme upřímný. Křesťan, chce-li jasnosti
zmrtvýchvstání býti účasten, musí také býti zde v životě svém
jasným, průhledným,upřímným, ne pokrytcem, jenž špatnost svou
rozličnou barvou přikrývá. Tedy již zde na zemi klademe základ
ku slavnému svému vzkříšen! -—_jsouce upřímní. Upřímni v po
Znání sebe, upřímni při vyznávání hříchů na sebe, upřímni při ža—

lobě na sebe. Ten člověk kráčí věčnému světlu vstříc. To světlo
musíme v sobě chovat a udržovat. Tělo naše jde. pak svému
vzkříšení vstříc. Marná 'touha odpraviti tuto pravdu ze světa.
Bystrý Tertullian tak krásně to pravi (de reser. carnis č. 5. n.).
Bůh, jenž tělo lidské tak krásně uspořádal aobrazem mým učinil,
a do něhož ducha svého vložil, kterého učinil korunou svého
tvorstva a jemuž“ dal své svátosti, svá přikázání, nechává na věky
v zemi? Člověka, jehož čistotu. si oblibuje, jehož kázeň miluje,
jehož utrpení cení, _tenže by nevstal,"který tolikrát boží jest?
Daleko to buď od nás, aby Bůh člověka dílo své, přednost své
lásky, nádobu dechu svého, krále -svých prací, dědice své ště
drosti, kněze nábožnosti, vojína svého svědectví, bratra Kristova
nechal v zemi. Tak asi starý Tertullian. V těch slovech máme
také dáno, kterak se připravovati máme na slavné vzkříšení. Mu
slme býti chrámem božím, ducha svého čistotou, přikázáním, obě
tovati se denně a bOjovati za Kristovou slávu a vésti si jako jeho
bratři. Tedy za stolem Páně s Kristem býti, se svatými příkazy
jeho se srovnati, chyby své napravovati, pro jeho čest-a slávu
pracovati. Tot jest slunce, které nám musi svítiti, když jasné má
býti naše vzkříšení. Hříchem krása a slíčnost člověka zastíněna
a porušena; bojem proti 'hříchu bude s milosti boží zase obno
vena. Rozsívá se nyní s n_emócí a vstane v moci, rozsívá se ne
slíčně a' vstane ve slávě.
& Zvláštní vlastností zmrtvých vstalého Mistra našeho byla
jeho pohyblivost. Kristus se ukázal a zmizel. Ukázal se Retru a
zmizel jako světlo rychle. Ukázal se apoštolům hned ve večeřadle,
hned učedníkům jdoucim do Emaus. Rozsívá se tělo v nemoci
a vstane „vmoci, praví sv. Pavel. Nemůžeme toho činiti teď, aby
chom byli na místě jednom\a hned jako světlo rychle na místě

druhém!
Jako světlo 'od východu hned ku západu bez prodlení pro
niká — jako oko "ihned vidí ony hvězdy, které jsou nad námi

a ničím se nezdrží, tak rychlé bude i oslavené tělo _naše._Ta ve
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liká změna nastane, byť by se nám to zdálo na oko zdlouhavé.
Všečhno stvořeni —'-dí Flinncrus Felix (Oct. 4, 34) nám dává
útěchu vzkříšení: slunce zapadá a —__vychází, hvězdy se" vznáší
a klesají, květy opadají a oživují, staré stromy se omlazuji, zrna
práchnivějící obživují. ]sout těla "v hrobě, jako stromy v zimě,

skrývají život pod suchostí. Proč pospícháš, aby tělovkruté zimě
ožiloa se vrátilo. Musíme čekati, až přijde jaro těl. Tak dí ten
starý, :nad tisíc let starý spisovatel církevní.
' Tělo Páně bezpochyby v hrobě lezelo tři dny a po třech
dnech vstan nad myšlenku rychlejší a blesk. Snad milionkráte
déle než tři dny“ budou odpočívati těla' našev hrobě a rozkládati
se v miliony součástek než při|de jaro našich tělazpěv andělský
nad hroby věků zavznž*jako'hlas Páně do hrobu Lazarova: vstaň.
O to se nestarejine, ale o to",abychom byli hodni vzkříšení slav
ného. Nadarmo nepracuje, kdo proBoha pracuje. O mnoho pra
cujme!
'
' Rychlost shledáváte často mezi lidmi, jde—lio nějaký výdě
lek, vyražení, často i nemrav. jaký shon a kolotáni' shledáte v božim
světě. Sv. Tomáš Kemp. dí: Pro malý stateček uběhnou veliký
kus cesty — pro život věčný ani nohou nehnou.
Chce li kdo býti uhezpečen budoucí. rychlostí zmrtvých vzkří
šeného těla,“musí zde býti“ pohyblivý kevšemu dobrému. Byl-lis
pohyblivý ku špatnému, kterakfbys mohl doufati v pohyblivost
_k dobrému. Zvyk zkrátka je druhá přirozenost. Navyknou-li lidé
špatnosti, právě tak mohou navyknouti dobrému. Jsou—lizvyklí
špatnosti, proč by nemohli býti rychlými i v dobrém.
Konečná zvláštní vlastnost jest jemnóst těla Páně. Kristus
Pán skrz kámen hrobový vychází, jde k apoštolům skrz zavřené
dvéře a mizí, dává tím důkaz, že jest tělo jeho zjinačené, prochází
'jasné tělo Páně skrze kámen jako slunce prochází skrze sklo, neb
"jako my vodou"přebrodlme a voda zůstává nezměněnou, tak prošlo
'tělo Páně každou věcí. Dal“ nám toho důkaz při svém vtělení,
kdež se zrodil nezmšiv roušku panenství, Jemný jest vzduch,
který každou skulinou proniká, jemnější světlo, ještě, více hlas a
zvuk. který i stěnu prochází.
_
Z řečeného poznáváme, že docela proměněno jest tělo Páně
po jeho vzkříšení. Dříve trpěl, ale teď již trpěti nemůže — po—
hltilo vítězství smrt — dříve našemu tělu roveň, teď však daleko
povýšen. Ukázal svým zmrtvýchvstáním, jakou změnu očekávati
mohou učedníci jeho.
Dnešní den jest památkou oné veliké noci, kdy Kristus Pán
z mrtvých vstal, první z těch, kteří zesnulí, aby ukázal 'nám, že není
smrti pro“ ty, kdož jsou v ]ežíši Kristu. Nepřátelé pravili: svůdce
řekl: Třetího dne vstanu'z mrtvých a dobře měli, neb Kristus tak
slíbil, ale nejen slíbil i splnil. Zbořili ten chrám, jejž Kristus Pán ve
třech _dnech vystavěl.

_On jest onen, v něhož kdo nevěří" nemůže spasení dojíti.
Boháč v pekle omlouval se Abrahamu: Otče Abrahamé, pošli La
zara na zemi ku bratřím mým, aby- život svůj napravili a Abraham

—293 —
není stejného s boháčem smýšlení, ale dí: Mají zákon a proroky,
ty at poslouchají. Boháč znal dobře. bratry své a_proto namítal.
dále: Těm._—nevěříani co zákon podává, ani co. proroci kážou,
kdyby ale Lazar vstal z mrtvých, by uvěřili. Abraham však končí
hovor řka: Když nevěříani zákonu, ani prorokům, tedy ani kdyby
z mrtvých vstal neuvěří. A zavřelo se nebe. Tak Kristus Pán vy
právěl v podobenství a vý nejmilejší můžete to viděti ve skuteč
nosti. Ti, kteří sesPánem Ježíšem hádali o Písmo a proroky —
a hledali, kde by polapili slůvko v řeči a nevěřili ani výstrahám
proroků, ani slovům Páně, ani když z mrtvých vstal. Všecko vi-'
děli a věděli, ale neuvěřili, protože spasení nehledali. Tot vidíte
opakovati se v životě pořád. Protože srdce mnohých vyhledává
záminky a kličky, aby nevěřilo, ale nehledá svého spasení, 'ne
hledá, aby se poučilo a přesvědčilo o sv. víře naší.
Vzkříšený Pán skrze kámen vychází. skrze zavřené dvéře vchází
s tělem svým oslaveníým. Vše proniká. I my musíme Vše duchem
Kristovým proniknouti ať jsou to povinnosti naše malé nebo ve—
liké, aby všechny povstaly. s námi k naší spáse .a oslavě.
Přičiňme se v čas. abychom se očístiíi v krvi Páně a vstali
čistí při vzkříšeníf— velikonoce jest ta sv. doba přesnzc, kdy třeba.
vynésti starý kvas. Jak obětován byl v Jerusalemě velikonočníbe
ránek; nesměl nikdo kvašeného pojístn, Sv. Pavel na to pouka—
zujé, beránek náš jest obětován na Kalvarii, pryč s hříchem. Při
čiňme se, aby celý život byl Kristu Pánu zasvěcen, celý jasný
pro lásku Kristovu.
.
Přičiňme se;—abychom mnoho vykonali a vše z lásky k Bohu.
Přičtňme se ivmalých věcech Bohu věrni býti — on bude věrný
v sliou svém. Amen.
|

Fr. Vaněček.

_

\\

Na Hod boží velikonoční
"\

Napsal dr. Karol L. Řehák.

Vymetme kvas starý, abychom _bylinové Skrepeníl'
1. Zašel Velký pátek se zármutkem. s bolem, se svými vzdechy;
a nastal nám den radostí, veselí i plesání. Svět zaznívá radostným
alleluja. Proč? Kristus Pán, v pátek způsobem nejhroznějším usmr—
cený, vstal dnes z hrobu svého způsobem nejslavnějším. Jakožto
vítěze _nad smrti i peklem stavíme sochy jeho na Oltářlch. Zaslu
h'uje si oslavy naší nejvyšší, ježto za "spasení naše svou nevý
slovnou oběť přinesl na oltářj kříže,
Avšak týž vítěz nad smrti i ďáblem ukládá nám i povinnost,
kterou sv. apoštol jeho Pavel zahrnuje ve slovích: »Vymtťt'ekvas
starý, abyste byli skropení nové |: To jest zkrátka: Uč'ňtež upřímné
pokání, &přijměte mé tělo a mou krev, které jsem! vám ku po—
žívání na světě zanechal, abyste vdobrém se sílili, jako novými
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. tvory se stali a pak jednou i se 'mnou z vlastního „vzkříšení.ra
dovati se mohli.
,
K tomuto cíli „směřuje i přikázání církevní, jež velí, nejméně
jednou v roce zříženému (t. j.. od biskupa řádně ustanovenému),
knězi s_ezpovídati a v čase velikonočním velebnou Svátost oltářní
přijímati.

_

jak bychom starý kvas vymésti, a-jako novým stvořením
státi se mohli, k tomu poukazuje Spasitel náš tím, co se podivu
hodného při jeho vzkříšení stalo.
_
2. Především třeba uvážiti o-tom, že Pán Ježíš vstal z mrtvých
s utečně a ne to_liko zdánlivě. O tom vydává svědectví kámen

s j ho hrobu odvalený, hrob jeho prázdný a roucha .v hrobu zaf
n'echaná. A jako Pán Ježíš vstal skutečně z mrtvých a ne' toliko
na oko: tak máme i“my'v tamto čase, z hrobu hříchů ,povstati
skutečně“ a ne toliko na oko !
Avšak mnozí nemohou sek tomu odhodlati, aby kámen
s hrobu duše své odvalilií Nechtějí prozraditi, co mrtvého či
hříšného v srdcích jejich se skrývá. Hříšná samoláska je zasle
puje, že chyb svých poznati nechtějí; nebo že hříchy veliké jen
za nepatrné slabosti mají a proto se z nich vůbec nezpovídají.
a nebo zpovídají se špatně, svátokrádežně, ku většímu neštěstí
svému. Ne tak, moji drazíl D) zpovědnice nechodíme se chlubit,
_anebo si dát póchlebOvat, ale na sebe žalovat! Te'dy jen 3 bar
vou vení má-li nám rozhřešení kněze býti ku spáse-a ne ku zá
hubě! Pryč s hříšnou samoláskou;. ale vyznejme upřímně, úplně
vše, co po bedlivém zpytování svědomí závadného při sobě shle
dáváme! Kdo se nechce zahanbiti před jediným člověkem, kně
zem na místě božím, jenž nikdy a nikomu zjeviti nesmí, čeho
se jako náměstek boží byl dověděl: bude 'v den soudný zahanben
z hříchů svých před celým tvorstvem- nebeským i před celým
světem.
\
Pán Ježíš dále zanechal hrob svůj prázdný. A tak dává nám
na jevo, že ani my duši své nesmíme zanechati dále ničeho zlého,

totiž ani žádné náklonnosti k zlému. Má-li se duše naše stát:
stánkem Ducha svatého, musí z ní vymítěno býti vše, co by ho
tam uráželo.
Nestačí tedy, toliko ze hříchů skutečně spáchaných se vy
zp'Ovídati, ale třeba i náklonnosti k hříchu ze srdce svého vyko
řeniti, podobně jako plevele na roli nebo v zahradě n'ezbaví se
ten, kdo jen vrcholky jeho utrhal, ale kořeny jeho v zemi za
nechal! Kdo z hříchů se zpovídá, ale hřích dále milovati nepře
stává, o tom platí slovo Spasitelovo, že jest jen obíleným hrobem,
svrchu snad úhledným, ale uvnitř naplněným hnilobou.
Pán ]ežíš zaneChal konečně 'v.brobu svém kment a obvazy,
v kterých jeho svaté tělo odpočívalo, když po způsobu židovském
pohřbeno bylo. Pán Ježíš vzkříšený roztrhl vazby zsvé, & tak po
vstal k novému životu. A podobně má i hříšník roztrhnouti vazby,
jež ho k hříchu'poutaly; to jest: máopustiti tyžnámosti, spolky,
z'áb'avy, domy, osoby, jež mu dávaly. příležitosti ke hříchu.
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Kdo jsi byl tedy nespravedlivým, vrat majetek cizí! Kdos_
byl pijanem, vyhni se svůdným hospodám! Kdos byl karbaníkem,
nevcházej více, kde se v kart-y hraje! Kdos byl smílníkem, opusť
hříšnou známost, byt ti byla milou bývala jako oko v hlavě, nebo
ruka nebo noha při tělel Varujte se nejen hříchu, ale i příležitosti
k němu, poněvadž >kd0 miluje nebezpečí, zahyne v něm: dí
PíSmo.

3. Dále třeba uvážiti, kterak se Pán ježíš vzkříšený ukazoval
svým přátelůml Cinil tak na rozličných místech ;' zjevil se ve středu

apoštolů, jedl s nami, dal se od nich obmataíl. Proč?

,

Změnil po vzkříšení svém podobu svou, že ho nemohli po—
znati, ba že nemohli ani uvěřiti, že by on to byl, jehož byli viděli

zkrváceněho, uplvaného, ukřižovaného!
tak má i hříšník ukazovati jinou podobu po sv. zpovědi,
nežli jakou měl, pokud hříchům se oddával. Má na sobě dávati
znát, že své smýšlení úplně přeměnil, a člověkem zcela jiným
se stal.

_

-

,

Potkal jinoch na ulici děvče, jež šlo z kostela od sv. zpovědi,
a jeho si ani nevšímlo, ač dříve s ním nepočestný poměr udržo
valo. I otázal se iinoch udivený: »Což ty, Matenko, mne již ne
znáš? jsem tvůj starý Václavlc Ale ona odcházejíc od něho,
řekla: »jsi-li ty posud starý—Václav, nejsem já více htíšnouMarií,
leč kajíct Magdalenoulc A odešla na dobro, beze všeho roz
loučení.
Viděl-li svět naše špatnosti, at vidí také naše pokání i skutky

bohuhbél

4; Pán Ježíš konečně, zmrtvých vstav, nevrátil se nikdy více
do hrobu svého zpět. A tak i hříšník, když rozhřešení obdržel,
nemá se více vraceti do hříchů svých, ježto jinak pokání jeho
vypadá jako posměch Pánu Bohu; a ježto návraty svými do hříchů
starých vydává se v nebezpečí, aby se mu nepřihodííojako modle
Dagon, o níž vypravuje I. Kn. Král. 5.
'
'
Když totiž Fllištínští vnesli zajatou archu úmluvy do chrámu
Dágona, shledali druhého i třetího dne, že Dagon ležel na tváři
před archou; když pak ji kněží Opět na místo její postavili, shle
dali, že jest úplně roztříštěna. A tak kdo do hříchů, jež u nohou
kněze složil, vzdy znova bez rozmySIu upadá, vydává se v ne
bezpečí, že v'_hříších svých i zahyne. Snad nebude míti kněze,
jenž by ho před smrtí zaopatřil, anebo kněz snad přijde„ ale už
bude pozdě — na věky příliš pozděl
Proto odvalme kámen s hrobu duše své, zřekněme sei lásky
a náklonnosti ku hříchům; opusťme místa i osoby, jež nám ku
pádu byli, a hledzne celým životem dávati na jevo, že jsme, se
opravdu poiepšili. Tak vymeteme starý kvas, staneme se novým
sxropením, a vítězný Spasitel i nám dopomůže ku vítězství a osíavě
nebeské. Amen. .
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Pondělí velikonoční.
(Zmrtvýchvstání Kristovo útěchou,)
»Vstaltjest.:

(Mar. 16, 6.)

Tři dny a tři noci, které ukřižovaný Vykupitel, jako prorok
Jonáš v břiše velryby, ztrávil ve tmavém hrobě,_ minuly. A jako
slunce nebeské jasnými paprsky svými zapuzuje mlhy v povětří,
tak slavné zmrtvýchvstání ježíše Krista na vždy zapudilo všelikou
nedůvěru a pochybnost u jeho učedníků a_věřících. Radostný
výrok andělůvz. oVstalt jest, není ho tuto.c nezvratné upevnil
víru v Ježíše Krista netoliko v _nábožných duších. Marie Magda
leny, Marie ]akubovy a Salome, ale také. v duši všech ostatních
věřících, jež byli později zvmrtvýchvstalého Spasitele na své vlastní
oči viděli_a v dušrch všech věrných křesťanů všech věků.
Milionové věřících po veškerém oboru zemském s vděčnou

radostí 'prozpěvují dnes: »Vstalt jest Kristus, Allelujaa Nejmilejší,
zapějme i my o dnešní slavný den celým srdcem: »Vstalt jest
Kristus, Alleluja,c neboť z této pravdy prýští nam největší útěcha
v životě i při smrti.
'
*
'
.t
*

.

Když Tomáš Mdrus, kancléř anglický, nevinně k smrti od
souzený, několik dní musel“ ček'ati na popravu, pravil: »Co je
smrt? Co na tom, svléknecli člověk šat? A není li tělo než šatem, „
jímž se oděl duch a tento šat ted' svlékám, abych jej zase „nád
herněji oblékl.: První křesťané považovali smrt za sen a jmeno
vali; hroby své ložnicemi. A v pravdě je tělo v hrobě odloženým
šatem, jímž se duše zdobí v den vzkříšení. Tot jest nepopíratelná
pravda naší svaté víry a možno ji doložiti mnohonásobnými'vý
roky 2 Písma sv. Sám ]ežíš učí: »Přichází hodina, v kterou všichni,
kteří v hrobích jsou, uslyší hlas Syna božího; i půjdou, kteří
dobře činili na vzkříšení života, kteří pak zle činili, na vzkříšení
soudu.; (jan 5, 28) Sv. Pavel praví: »Nevstaleli Kristus z mrtvých,
marno jest kázání naše, marna i víra naše.: (L Kor. 15. 12.) —
Slova ta jsou nejlépe dokázána zmrtvýchvstáním Spasitelovým.

Kristus je hlavou 'vykoupeného člověčenstva, jako byl Adam
hlavou hříšného lidstva. A jako přešla zkrze Adama smrt na
všecky lidi, tak přechází iživot skrze Krista na všecky lidi.
S. Adamem počíná smrt _ve světě svoji moc, Kristus zvítězil nad:
smrtí svou vlastní _smrtí a svým zmrtvýchvstáním, proto praví
»Já. jsem vzkříšení i život.; Vstal-li Kristus, hlava, vstanou
i_ údově.

,

.

"

]ako tedy jisto jest, že Kristus vstal z hrobu, tak jistě vstanou
i těla naše._Kdyby se tak nestalo, byla by dle slov sv. Pavla víra
naše licháa marná. Však i přirozenost i rozum souhlasí s vírou
ve vzkříšení. V přírodě vídáme ustavičně zjevy, jež nám připo
mínají zvmrtvýchvstání. »Světlo se denně ztrácí očím,: dí svatý

—
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Řehoř, jakoby umíralo a zase se vrtacípjakoby vzk'říšeno vstávalo g_n—,

stromy ztrácejí zeleň a opět se zazelenají, jakoby oživovaly; símě
umírá a hnije a opětvzklíčí k" životu.-:,A- co se tak často opa-
kuje na stvoření božím, to se objeví-zajisté tím spíše i nakoruně
tvorstva — člověku. A r_ozumř Praví nám: Bůh je nejvýš spra—
vedlivý, on odplatí člověče dobře skutky tvé. Největší však část
skutků. vykonána bývá tělem a duší společně; proto „obdržíspo
lečnou odměnu. Aby však to „možno bylo, musí buďtěloa duše"
na vždy ve spojení zůstati, nebo, odloučila-li je smrt, musíbýti
opět spojeny, t. j. těla musí vstáti 'z mrtvých.
', .
]est všakzmrtvýchvstání možno? Je možno proto, že“Bůh
je všemohoucím a vševědqucím. Nevstane člověk mocí svou, a_le
mocí Boží, jenž ví, kde která kůstka, prášek z těla našeho. Boží
všemohoucnosti není nemožno, by vzbudily okamžiku tělo zetlelé-.
Ten, jenž stvořil člověka z ničeho, bude zajisté s to, by obnovil
tělo rozpadší se v prach a je oživil.

.

_

.

Jakou útěchu působí tato pravda sv. víry člověku spravedliq.
vému. On nezná smrti od té doby, co Kristus z mrtvých vstal.
Pro něho ztratil hrob svoji hrůzu. Jako se nikdo nermoutí proto,
když slunce zajde, poněvadž ví že s jitrem druhého dne se zase
navrátí; jako netruchlí zahradník, když ztrácejí strómy listí, ježto
ví, že příštím jarem. znova vypučí: rovněž tak se těší věřící, trpí-li
jeho tělo, neleká se toho, že chřadne nemocí a že brzy bude
v zemi uložen, aby tu zpráchnivěl, an věří a nadějiv.má,.žepřijde
čas, kdy bude tělo to obnóvevo a že vstane mnohem krásnější,
než nyní iest,
'
'
Krásně píše sv. 'Chrysostom: »Chce-li kdo obnoviti vetchý
dům, káže především _obyvatelům z něho vyjíti, zboří jej a po
stavt pak místo něho lepší. Tí, kdož dům opustiti musili, nic se
nad tim nermontí, ba naopak se radují; nedbají zříceniny .domu,
kterou před sebou vidí, ale myslí už na- novou stavbu, již dosud-"
nevidí; Tak chce učiniti Bůh i s námi: v 'nivec obrací tělo naše
a káže duši vyjíti jako z nějakého příbytku, aby., jej pak znovu
a krásněji vystavěl a duši u veliké slávě do něho uvedl. Proto
'se nedívejme na nynější svoje zničení, nýbrž na slavné obnovení
v budoucnostiu Hrob v„0člch věrného křesťanaje branou k no
vému, věčně blaženému životu. Tou projíti jest každému, at chce
či nechce, ale zbožný křesťan se této' temné brány nebojí, vpo
něvadž jel uvádí k světlu nebeskějasnosti. Proto sestaví na hrob
katolických křesťanů kříž, jako nápis nějaký na bránu, _jenž tu
volá: »Já jsem cesta, vchod do věčného života.:
Není věru, co by mohlo duši zbožnou v utrpení jejím, neb
umírajícího ve smrtelné úzkozti—více potěšiti, než vědomí, že
jednou zase vstane. Sladce umírá se těm, kteří věří ve vzkříšení
mrtvých. .Toho dokladem jest sv. Josef Oviolo, španělský kněz,
jenž pracoval neunav'ně po celý svůj život na spáse vlastní a pro
blaho svých bližníqb. Když ležel na smrtelném loži a sousedé
a přátelé nad ním plakali, pravil jim: .aBuďte přátelé milí dobré,
mysli. Neboť mne vzkřísí Bůh k novému životu a vezme mne—"do
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své říše; tam' budu na věky velebiti jméno jeho, na věky bude
mu zpívati nábožné písně chvály.: Pak si vyžádal čtyry" chlapce
_sharfeu; když chlapci zapěli, umíraje, zpíval s nimi píseň slabým
hlasem, majeáoči upřeny na kříž a s vrouclmi vzdechy k Spasiteli.
A mezi chvalozpěvem odevzdal sv. Josef duši svou v ruce Vy
kupitele 22. března 1703;
Těla spravediivých vstanou oslavena. Kdo _bytušil v podobě
housenky (zakulené) příštího motýla? Kdo“ by poznal v obou
téhož tvora, kdyby nás o-tom nepřesvědčovala zkušenost? Zvolna
se děla přeměna a zdála se býti-skoro tolik, jako zkáza tvora
toho. Housenka nejeví známky života a neoživne dříve, než se
objeví úplný motýl. Podoba je nyní zcela jiná; nedávno —visela
na hrubém“ listí, nyní ssaje sladkou rosu z vonných květů. A jako
svlékla housenka šat svůj někdejší, aby krásnějším se přioděla,
takbudeš oděn krásnějším rouchem někdy i ty. pPotom už ne
bude na tělech nedostatku . . . co nemocí nebo stářím tělu bylo
odňato, nahradí Kristus božskou mocí svou-, píše sv. Augustin.

! ,' 42;niozsívá se v porušení, vstane v neporušitelnosti.: (I. Kor-.
o'š'ělo
Cekajl-li spravedlivého po smrti veliké a vzácné radosti, ne—n
měl by si člověk již zde jich pOjistiti?
Vzbuzuj touhu po 'blaženosji nebeské.- Sv.. Markrin obrátil se
bllzek smrti k božskému Spasnteli a pravil: >Kdy tě spatřím,
nejmilejší Spasiteli můj? Kdy uzřím vyplnění přislíbení tvých?
Kdy mne oděieš svatebním rouchem utkaným z paprsků světel
ných, které vycházejí z trůnu tvého? Kdy mi bude dopřáno,
bych prozpěvoval s blahoslavenými duchy _v nebi chvalozpěvy ke
cti Boha nějsvětějšího? ó dlouho, dlouho nepřichází šťastný “

ten den.:

„Buď trpělivým. Když viděl sv.-Adrian 18tiletý bojovník ve
likou vytrvalost mučedníků v nejhroznějších mukách, tázal se
jednou některých, jaké odměny žádají za tak hrozná muka: »Oěe
káváme odměny, jež převyšuje všeliké pomyšlení lidskéc, byla
jejich odpověd; »to nám dodává, odvahy a působí, že trplme_
nejtěžší muka s jásotem. Tato naděje nám mírní kruté—týrání,
takže bychom byli hotovi položiti tisíc životů, kdyby možno bylo.
Utrapy, jež snášíme pominou, avšak ona blaženost, které jistě
očekáváme, nebude mlti konce.: Udatný vojín touto odpovědí
hluboce dbjat, požádal ihned 0 sv. křest a krátce potom dal od
hodlaně za Krista život svůj.
Pojistiti si nebe skutky milosrdenství. Ty jsou klíče krá
lovství nebeského. Skutky milosrdenství jsou věrným přítelem,
který nás doprovodí věrně až k soudnému stolci_ božímu, jenž
nás tam obhájí a neustane, dokud nám nevyprosí milosti a slito
vání. »Bahoslavený, který nad nuzným a chudým rozpomíná se :.
v den" zlý vysvobodí jej Hospodinn (Zalm. 40, Z.) »Almužna od
smrti-' osvobozuje a onat jest, ježto čistí hříchy a činí, že nalé
záme“ milosrdenství a život věčnýc', tak pravil anděl _Rafael
li-'Tobiášovi=1r '
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Snad dnů života našeho na mále. Nezameškejme ani dne,
užijme každé hodiny, každého okamžiku, bychom si získali nových
zásluh pro věčnost. Pokud dýcháme, pokud bije srdce naše,
můžeme vystupovati po žebříku nebeském. A čím ctnostněji kdo
na zemi živ byl, tím více radostí-bude vážiti z moře božské bla
ženosti, tím krásnější & jasnější bude koruna jeho nebeská, v níž
každá zásluha je novým drahokamem, novou perlou, novou hvězdou.
»Odstrašuje-li tě námaha, povzbudiž tě mzda:, pravi svatý
Augustin. Pohled na světce v nebi, kteří k tobě volaji: »Jak jsi
šťasten, dokud jsi ještě na zemi, neboť si můžeš zasloužiti ra
dosti, jichž my požnváme.: Patř na\_duše v očistci, jež k toběmluví :
»Jak jsi šťasten, že se můžeš káti\ na zemi za časné tresty a že
ti lze tímto způsobem uniknouti plamenům očistcovým.: Ano
i odsouzenci volaji k. tobě v mukách svých: »Kterak jsi šťasten,
tobě lze ještě dosíci "nebe, které jsme my ztratili..—
Nuže zmužile v před. Důvěřuj. Modli se často slovy církve
svaté: »Očekávám těla vzkříšení, život věčnýc, a' Otec 'nebeský

řekne i jednou tobě: »Služebniče dobrý a věrný, že jsi nad má
lem byl věrný, nad mnohem tebe ustanovlm; vejdi v radost Pána
svého.: Amen.
Franl. Čec/z.
\

Pondělí- velikonoě-ni.
,I stalo se, když rozmlouvali a nebo
se dotazovali, že i ]ežiš, přibliživ se,
šel s nimi.:

(Luk. 24_,15.)

V podobě cizince přibližuje se oslavený z mrtvých právě
vstavší Pán k učedníkům na cestě do Ernau's, nedav se jim ihned
poznati. Těší je v jejich sklíčeuosti a vykládá jim písma a dává
se jim konečně poznati v lámání chleba, takže srdce jejich vzpla
nula a' zahořela.. Na sklíěenou vycházku následuje nyni radosti
plný návrat domů.
Nejmilejší v Kristu, i _myjsme poutníci, nikoliv do Emaus,
nýbrž jinam, do domoviny nad hvězdami, do blažené otčiny
v nebesích. kterou nám otevřel náš Pán a V'ykupitel svou smrtí
a zaručil svým zmrtvýchvstáním. Na této cestě nabídl se nám
jako průvodce Ježiš Kristus. Nevýslovně nešťastným byl by náš
osud, kdybychom Ježíše ztratili, kdybychom. odloučeně od něho
tuto pout podnikli, kdyby on nás nepróvázela Pobloudili bychom
od svěho cíle. zpečetěno by bylo naše zavržení na věčnosti a naše
časná bida'byla by jistá. Bez víry v Ježíše a bez'lásky k Ježíši
nemůže býti též na zemi žádného pravého štěstí, žádného pokoje,
žádné útěchy. Pečujme tudiž, aby nás provázel Ježíš na naší pouti
života. Obětujme raději vše ostatní než jeho. Na0pak, přidružujme
se vždy něžněji k němu, neboť:
S Ježíšem je cesta života osvícená.
Toť budiž předmětem našeho slavnostního rozjímání.

__3oo_
'.Ježíši- Pane, oslaveně zmrtvýchvstavší, který jsi zarmoucené
učedníky provázel, je osvítil, radostí je naplnil, .osvěť, též naše
srdce, abychom tebe vždy více poznali, milovali vždy něžněji,
a nedalilse

nikdy od tebe odloučiti.-.

,

_.

Jest Ježíš našim průvodčím, pak jest cesta našeho živ0ta
světlá. ]edenkráte potkal moudrý Sokrates, když už, byl starcem,
na ulicích v Athehách mládence, jehožtoušlechtilá postava a sličné
ry'sy v obličeji učinily naň hluboký dojem a mocně se, ho _dotkly.
Starý mudrc světa postavil se mládenči do cesty, aby ho zastavil
v pochodu, a postavil pak mu otázku.: »Mladý příteli, víš, kde
možno koupiti v tomto městě,chléb a.-zeleninu, jakožto potraviny
pro dočasný život?: Mládenec ukázal náměstí a-místa, kde těch
věcí se hojně dostávalo. Mudřec se tázal dále: »K'de lze' dostati
sukno 'a látku na oděvřc Oslovený mládenec ukázal zas jiné
místo. »Kde však může si člověk koupiti moudrost života?: Tázal
se vážnými a důrazuplnými' slovy moudrý 'kmet, Na tuto otázku
nevěděl mládenec žádné odpovědi, na rozpacích sklopil oči k zemi.
I pohanský mudrc nemohl sám i při nejlepší vůli odpověd dáti'
nám. A jest tomu dnes tam, kde lidi chodí cestami vzdáleni od
]ežíše jinak? Učitelé ovšem vystupují a jest jich na tisíce, kteří
do světa rozhlašují velice lákavě, že oni vládnou moudrostí, že
nosí oni pochodeň, aby osvítili okrsek zemský, že oni strhali
opony tajemství a schopni jsou povznésti lidstvo k netušeným
vrcholům a výšinám. Mnoho bylo učiněno podniků, daleké cesty
vykonány, bibliotheky _(kniliovny) prozkoumány, knihy sepsány,
pomocí všech prostředků, které genius vymyslil, vniká se do
tajných dílen přírody a naslouchá se v nich jich známkám ži
vota a konají se nejrůznější ponrování. A přec, jakou odpověď .
poskytují nám oni na otázky o původu života, _o osudech života
lidského, o cíli života člověka?
\
Nespatřujeme tu zas slov apoštola národů osvědčených: >Vy
dávali sc za moudré a stali se zpozdilými a pošetilými.: (Řím.
1, 22.) Či není tomu tak? Světlo nalézáme jen u toho, který se
sám nazval světlem světa. Kdo se ho přidržuje, jest vskutku
moudrým.

'

'

_

a) On má původ svého putování života, počátek svého bytí.
Zeptej se křesťanského dítěte. Ono ti poví, člověk jest od Boha
stvořen, stvořen z lásky, stvořen podle obrazu a podobenství jeho.
Nalezli onino, kdož se od Krista. Pána odlou ili, dnes. že tomu
tak není?.Tvrdili ovšem tak, ale nedokázali t_o oto svého tvrzení.
Objevili něco-lepšího, člověka povznášejícího více jako nauka:
Já jsem od Boha, on jest původcem mého života. Ačkoliv co do
těla výrobek ze země, vyšel jsem přece z mistrně ruky Hospo
dina, on povolal duši mou na svět, vtiskl jí urozený odznak svého
obrázu. A důvod mého života jest Boha věčná láska. Co pak ti
skýtá dnes nevěra mudrců nynějších na místo toho? Náš praděd
jest bahno, náš bratr orangutan a gorila. Naše šlechta a_naše
moudrost, že si vědomi budeme těchto prarodičůatohoto příbu
zenstva.

'
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b) Kdo“ se přidrží ježíše Krista; nalezne vysvětlení o přího
dách a osudech svého života. On jest přesvědčen, že Bůh= Pán,
osudy jednotlivce řídí a vodí, jakož i celého světa. On ví: nic se
*neděje náhodou, vše pochází shůry. Jeho vševědducí a vševidoucí
„oko vidí naše'potřeby, a jeho všeovládajicí _ruka vodí vše k do
"brému nejlépe, když jen se podrobujeme jeho přesvatým úmyslům.

Když člověk' každého rána vstává,
ont to jest, jenž mu zase. všechno dává.

jeho otcovské péči neujde ani to nejmenší, on to jest, jenž
šatí kvítí polní, jenž ví.o vrabci na střeše, jenž" i vlasy naší hlavy
sečtl. Přinášejí onino, kteří nás od Krista odtáhnouti chtějí, něco
rozumnějšího, něco lepšího v náhradu? Čím jest jim svět? On se
produkoval sám od sebe, jest strojem, který se sám učinil, se
sestavil, do pohybu uvedl, který živé tvory zplodil sám ze sebe.
Naše osady? Nikoliv seslání s hůry, nýbrž resultát nezměnitelné,
železné, slepé nutnosti anebo vrtochy stejně slepé náhody. My
sami nic jiného, leda výtvory tohoto světového stroje, jímžto
zmítáni bý
e po nějakou dobu a jehožto zuby konečně roz
drceni bude e. Může takováto vyhlídka v hodinách _žalu,kdy
věřící křesťan důvěrypln pohlíží vzhůru, docíliti jiných výsledků,
než jaké shledáváme dnes: otupělost, zoufalství anebo šzbeniční
humor?

_

c) Po boku ježíše nalezneš konečně poučení o cíli svého ži
vota. On tiipraví: Jest jím věčnost blažené, věčný klid v Bohu.
ivot zde na světě jest dobou setby pro žně bez konce. Život zde
jest školou, examen bude následovati po posledním povzdechu,
podle výsledku zkoušky, bude—následovati klasiňkace' a rozdělení
odměny.
' Proto platí před Kristem slovo:

A nabyls statků tohoto světa,
Neplesej nad tím,.není to nic!
A pozbylsstatků tohoto světa,
Nermut se nad tím, není to nic!

Podávají ti mudrcitohoto světa dnes něco jistějšího, něco
více povznášejícího jakožto náhradu za tyto nauky, jež čerpáš od
Ježíše Krista? Co ti mohou nabídnouti? Nic jiného nežli toto:
Tvým určením jest s červy plniti hroby a v'ustavičn'é proměně
hmoty h_ledatia nalézti štěstí nesmrtelnosti. Se smrtí zhasíná
jiskra, kterou zoveme duší. Není žádné zodpovědnosti před věč
ným svrchovaným soudcem, žádného soudu, žádné věčné odměny.
Kdež jsou důkazy tohó? Až dosud scházejí. Ale proč.si_-lidé dá
_vajítolik práce, aby si zalichotili tyto nauky a. jiným je vtírali?
Člověk nalézá v tom svůj zájem. Není-li žádného soudu, žádnéhol
pekla, netřeba še mi tudíž ničeho obávati. Bázeň však jest zlým
rádcem a upírání není žádným důkazem.
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Přidržujme se tudíž svého Pána a Spasitele a volejme s Pe
trem.- »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš _slova života věčného.
A, my jsme uvěřili a poznali, že Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.:
(jan 6, 69, 70.) Ejhle, on' pravi k tobě: »Od Boha 'jsi, v rukou
Hospodina putuješ, k Bohu spěješ.: Pečujme tudíž, aby Ježíš
zůstal ustavičně naším průvodčím, pak“ bude osvětlena cesta na
šeho života, a na nás splní se slova jeho: »Kdo mne následuje,
nechodí“ v temnotách nýbrž bude míti světlo života.: (Jan 8, .12.)

]esgtudíž pravda: SJežíšem jest osvícena cesta našeho ži
vota. Pán podává nám určitou,_ povznášející/a ůtěchyplnou zvěst
o našeho života původu, o osudech našeho života, 0 cíli našeho
.živOta.

'

Než ptá se snad tak mnohá zbožná duše: Ale jak si budu
moci udržeti Ježíše po boku?
aNehořela srdce naše v nás, když mluvil na cestě a otvíral
nám Pismařc Tak mluvi učedníci vespolek. Spasitel počal jim
Písmo Svaté vykládati, tím se rozjasnilo v jejich hlavě, bylo to
jakoby jim někdo sňal roušku -s očí, a srdce jejich plálo. Chceme-li
aby i v duši naši světlo nastalo a srdce naše vzplanulo, musíme
Pána mluviti neehati k nám. Kterak však Pán můzgk nám mlu
viti, když se mu vyhybáme, žádné zbožné knihy nečteme, celá
léta kázání a hlásání evangelia nepqsloucháme. Učedníci poznali
Pána v lámání chleba. Ještě stále láme Pán nám chléb a podává.
Láme ho při mši svaté, podává při svatém přijímání.
Nuže, nejmilejší, vezměme si z toho rozjímání naučení a povel,
ale též pevný úmysl sebou "domů, že budeme živiti duši svou
vpilným nasloucháním slova božího, častým navštěvováním mše
svaté a přistupováním ke stolu Páně. Opravdu jasnou bude pak
cesta našeho života ku blaženosti věčné. Amen.
Dr. Antonín Ondroušek.

Neděle

bílá—

(Od 1“]. Bonomelli, biskupa kremonského. Z vlašského originalu česky po—
dává Dr. Fra. Josef Mergl.)

Homilie.
Evangelium sv. jana, kap. 20. v. 19.431.

Velmi krás-né, velmi dojemné je dnešní svaté čtení, takovou
milou prostotou dýše od první písmeny do poslední, že bychom
je opět čtli raději, než vykládali. Ostatně ani není třeba výkladu,
spíše chci obrátiti pozornost vaši ria některé velice důležité okol
nosti, které zvláště bijí do očí. Popřejte mně tedy, jako vždy,
idnes, svoji nedílnou pozornost.
'
,.'$
* *
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:Když pak 'byl večer toho dne, kterýž jest první po .sobotě
a dveře byly zavřeny, kdež'byli učedníci shromážděni, pro strach
před židy; přišel Ježíš a stál uprostřed a_řekl jimz. Pokoj vámx
Bylo to večer o neděli velikonoční kolem deváté hodiny, jak
víme : vypravování

sv. Lukáše

(kap. 24. v 33. a násl). =By._li.t

přítomni i oba učedníci, vrátivší se téhož večera z Emaus, ati.
nemohli před devátou hodinou stihnputi .do jerusalema. Sotva
tito byli u—konce 8 vypravováním o zjevení se Ježíšově, sotva
uslyšeli o zjevení, jež dostalo se Petrovi, za všeobecného hovoru
o dnešních událostech —. ejhle, Pán ve své podobě přirozené,
bez hluku, tiše objevil „semezi nimi s pozdravem u židů obvyklým.:

alom=pokoj vám! — Můžeme si 'pomysliti, jak všichni strnuli'.
jako bych je viděl, ani tu stojí bez hnutí, jako omráčeni, zraky
upřené na tvář Spasitelovu, neschopni jediného slova, jako bez
sebe radostí, že vidí Pána a zase plni strachu, nemají-li před
sebou ducha, přízrak. Aby jim dodal odvahy a ujistil je, že on
to jest skutečně, ukázal jim Pánlrány na rukou _av boku. Opět
je pozdravil: Pokoj vám! a jak dí sv. Lukáš na doplnění své
zprávy, pravil jim: -»Dotýkejte se a vizte, nebot duch nemá těla
a kostí, jako vidíte, že já mám.: _Na to otázal se jich, majíli
něco k jídlu a jedl před nimi kus pečené ryby a plast medu. -—
Teprve ted' .odvrhli apoštolové a učedníci všechen strach a po
chybnost, vypuin v jásot radostný, padlik nohám jeho, líbali je,
a radostí plaka—li.'Celý tento výjev shrnul svatý jan jako očitý
svědek, po svém způsobu v tato málo slova: »Zaradovali se učed
níci, vidouce Pána.- Radovali se při spatření Mistra. Po bouři
jasno, po žalu radost, po soužení a útrapách jásot a veselí čisté_
_Patříce na Ježíše, zapomněli učedníci na všecko a jistě nebylo na
zemi radosti větší nad jejich. Mill křesťané! Nezapomínejme, že život
náš vezdejší jest jeden, jediný řetězižalu a radosti, trpkosti a slad
kosti, dnů jasných a bouřlivých akdyž zuří dnové bouřliví, vzpo
mínejme na ty jasné, a když ti'jasní dnové nad námi svítí, při
pravujme se na chvíle trpké.
_
Ježíš vešel, jak vypravuje sv. evangelium, »když byly dveře '
zavřeny pro strach před židy.: jak mohlo však tělo. Kristovo,
;pravé tělo jeho proniknouti dveřmi nebostěnou P-Proniká-li náš
hlas dveřmi a zdí, proniká Ii paprsek sluneční vodou nebo sklem,
našla-Ii věda paprsky světelné, které pronikají tělesy pevnými,
neprůhlednými: proč by „nedokázaloněco podobného tělo osla
vené a duchovní, jak dí sv. Pavel.
Takovým bylo tělo Kristovo. On, jak dl sv. jan Zlatoústý,
neklepal na dveře, neotevřel je. ani neprorazil, aby apoštoly ne—
rušil. jaká to .něžnost'a láska ku svým milým. My to .arcit po
chopiti nedovedeme, proto raději vyznejme,ochotně, jak praví sv.
Augustin, že Bůh může učiniti věci, které _my nechápeme a ne
pochopíme,' _nám stačí, že :Bůh může všecko učiniti, h dále ne.—
hádejme. — Byli a žijí vždy lidé nadaní a" učení-, kteří troufali

si tvrditi, že apoštolové toho večera stali se _obětíjakéhos vidění,
illuse. Myslili totiž, že vidí a 'slyší Krista vzkříšeného a zatím ne;
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viděli 'a neslyšeli leda stín, přelud, jaký si vytvořila jejich fantasie
a horečná' touha viděti a slyšeti mistra z mrtvých vstalého. —
*Budižl Ale ted' at nám, pro Bůh, tací učení páni odpoví tyto
Otázky: »Stali se. obětí fantasie všickni apoštolové a- učedníci ve
večeřadle, tedy více než dvanáct osob ? Všichni v témž okamžiku
žádný ani *o vlas dříve nebo později než druhý? Viděli všichni
v témž okamžiku jednu a tutéž osobu, všichni slyšeli táž Slova a přece
neviděli a neslyšeli než stín', přelud? Viděli ježíše v bezprostřední
své blíszsti, v jeho vlastní podobě — a přece-se mýhli? Viděli
a slyšeli ho po. nějakou dobu, viděli rány na jeho rukou, nohou,
a v boku, dotýkali se těch ran, viděli ho jisti _" a přece to všecko
byl jen přelud? A potom! Apoštolové sami domnívali se, že vidí
přelud, dokud se jistojistě nepřesvědčdi .o zmrtvýchvstání mi
strově.,_„Pak ale byli hotovi trpěti a zemříti- za své přesvědčení
pevné, že viděli ]ežíše z mrtvých vstalého — a snad i tu trpěli
a zemřeli za přelud? ó těch „rozumářů přeučenýchl — Mimo to
třeba dobře uvážiti a zdůrazniti, že toto zjevení se Páně v neděli
večer je totožné se" všemi pozdějšími až do toho posledního, kdy
vstoupil na nebesa. Jak svatý Pavel dosvědčuje, ukázal se Pán

po svém vzkříšeníza těch 4ani

asi pěti stům'osob na různých

místech a v různé podobě... Byla-li i tato všecka" zjevení výplodem
fantasie a' halucinace, pak musíme důsledně pochybovati o všech
faktech historických i těch nejiistějších, musíme oddati se skepti
cismu, a chtíce nechtíce pevně věřiti, že hlasatelé takových bá
chorek o »přeluduc a halucinací sami jsou .stíženi halucinací
a přeludy. Leč vraťme se raději k našemu sv. Evangeliu. Po opě

tovauém pozdravu: >Pokoj vám: pravil Ježíš dále: »jako mne
poslal Otec, tak i já posílám vás.: Tento vznešený tón řeči
Kristovy nutno vyložiti. Pán ,dává slovy těmi na jevo, že poslání
apoštolů a učedníků je nepodobné, ale stejně — pokud lze tak se
vyjádřiti — s posláním, které měl on sám od Otce.- Stvrzuje
tedy - těmi slovy totožnost poslání svého s posláním apoštolů
i co ,do účele i do prostředků ico do způsobu. »Otecc, tak
nutno rozuměti řečiKristově, »Otec poslal mne s plnou mocí učiti,
hříchy odpouštěti', milost rozdávati, oběť přinésti —'—
a tutéž moc

dávám i já vám, jakožto svým zástupcům.*) Otec mne poslal,1
abych posvěcoval a ku spáse vedl duše,“i vy posvěcujte je a ku
spasení veďte. Otec poslal mne přemáhati a získávati srdce ne
mocí," nýbrž láskou přesvědčováním, a tak čiňte i vy ;. Otec mne
poslal, abych dal .život za spásu světa, k té Oběti odhodlejte 'se
i vy, Otec mne poslal jako beránka mezi vlky, a tak i já po
silám vás. Zkrátka, vy máte tutéž moc, kterou jsem já obdržel
od Otce a vy vykonávejte tu moc týmž způsobem, jakým jsem já
') Apoštolové a jejich nástupci v úřadě biskupském jsou zástupci
Kristovi a nikoliv nástupci. Zástupce má zajisté tutéž moc, jako ten, koho
zastupuje,.ale musi té moci užívati týmž způsobem a v _tom rozsahu, jak
_mujest uloženo, kdežto nástupce může také ustanovení svého předchůdce"
měniti. Tak je papež zástupcem Kristovým a nikoliv nástupcem; poněvadž
jeho moc je přenesena 'a omezena samým Krístem.
'
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ji vykonával. 'Milí křesťané-! Chápete tu vznešenost a v pravdě bož
skou velikost .moci církevní? Spočívát ona celou plnosti ve viditelné
hlavě církve a rozlévá “se odtud po všech stupních důstojnosti
kněžské. V církvi vidíme stále Iežíše Krista živého, působícího,
učícího, posvěcujícího. Lidé, kteří moc nějakou vykonávají, mění

se, 'ale moc sama je stále tatáž, jest jako voda v řece; tu také
mění se břehy a dno řeky, ale voda v řečišti je stále tatáž, nebo
jako drahokam, který mění majitele, sám však se nemění.
»To pověděv, .dechl na ně a řekl jim: Přijměte Ducha sva
tého.c Proč na ně dechl Ježíš, jim; do obličeje? Když byl Bůh
na počátku učinil z hlíny tělo prvního člověka, dechl na něj;
tím vdechl mu život tělesný a život duševní, tedy život dvojí,
ten druhý daleko vzácnější prvého; týž dvojí život měl sdělo'vati
.se budoucímu pokolení; zde ve večeřadle dýchá Bůh člověk, druhý
'Adam, na apoštoly _a.učedníky jakožto představitele církve a vde
chuje jim tak dech života věčného, aby ho sdělovali dále novému
pokolení až do skonání světa. Podivuhodný soulad mezi prvním
dechem života od Boha otce a tímto dechem života věčného od
Boha-člověka.
Ježíš Kristus zde nedává moc apoštolům kázati jeho učení,
'proměňovati chléb v jeho tělo a víno 'v, jeho krev, nedává jim'
moc, spravovati církev; nýbrž dává jim moc odpouštěti hříchy
nebo neodpouštěti. Předmětem této božské moci jsou tedy hříchy;
všechny, hříchy, všude, vždycky, bez vy'minky mají _odpouštěti.
Ale jak? Mají snad kázáním nauky božské vzbuditi v lidu'víru
v odpuštění hříchů, jak to druhdy povídali protestanté? Nikoliv!

Kdyby tomu tak'bylo,-pak by ta .moc »zadržovativ, tedy neod
pouštěti hříchy“znamenala totéž jako mekázatic, kdežto Pán na
řídil apoštolům výslovně, aby kázali evangelium všemu stvořeni.
A dále: ]e-li ta moc' kázati slovo boží tatáž jako moc odpouštěti
hříchy, pak každý, kdo, vyučuje náboženství, — tedy káže slovo
Boží -— at muž nebd žena, at křesťan nebo pohan, at laik
nebo kněz může odpouštěti hříchy; ano, tak mohly by odpou-.
štěti hříchy i knihy náboženské, poněvadž knihy právě tak jako
lidé — ba mnohdy ilépe než lidé — hlásají nám pravdy božské.
Je tedy zcela jasno, že slovy: :kterým odpustíte hříchy, od
pouštějí se jim; kterým zadržíte, zadržány jsouc nedal ]ežíš moc
kázati, nýbrž moc zcela jinou. A jakou? Uvažujme toto: Pán
udělil apoštolům moc dvojí: odpouštěti hříchy a neodpouštěti.
Jak měli však moc tu prováděti? Snad jak se jim zachtělo, na“
mátkou. Mohli snad, když hlásali evangelium, říci jednomu jak se
říká »od oka:: »Tobě se' odpouštějí hříchy: adruhému zase,
byli-li ve- špatném rozmaru stobě se neodpouštějí hříchy-? Za
jisté nikoliv. _

Věci, týkající se Boha a spasení lidského, nesmí řídit se
rozmarem, choutkami, _nála/dou člověka. Je tedy patrno, že apo
štolové měli odpouštěti nebo neodpouštěti hříchy dle „práva
a spravedlnosti,.museli tedy míti jisté, spolehlivé měřítko k vy
k'onavání této své moci.—A měřítkem takovým jest poznání .viny,
Rádce duchovni,

'
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poznání stavu duševního hříšníkova, ičili jinými 'slovyž vniknutí
do tajných záhybů svědomí. jen tak mohli. apoštolové (a mohou
jejich _nástupcové) s jistotou zvěděti, mají-Ii nebo mohou—ligod
pusti-ti hříchy nebo neodpustiti. jak ale možno nahlédnouti jinému

do svědomí bez jeho dobrovolného vyznání? —Zde jsme u bodu
stěžejného. ježíš Kristus tím že dal apoštolům (a jejich'nástupc'ům)
dvojí moc :' hříchy odpouštěti nebo neodpouštěti, ustanovil zpověď,
jakožto nezbytný prostředek ku spravedlivému, rozumnému pro
vádění oné dvojí moci nad hříchy. Příklad nám věc objasní.
Ministr spravedlnosti ustanoví soudce, přidělí mu jištý-okres
ku správě a řekne mu: '»Sud, odpouštěj nebo trestej každého,
koho k soudu přivedou.: Rcete sami. Smí onen soudce-jednati
s obviněným dle své okamžité nálady, prominouti mu trest nebo
odsOuditi ho — ja'k právě mu. napadne, aniž by obžalovaného
a svědky vyslechlyvinu „skoumalř Zajisté, že nikoliv. Bylo by to
jednání proti všemu právu, proti vší spravedlnosti. Tomu posláni
'soud'covu musí se rozumět tak: »Vyslechni, zkoumej důkladně
stav'obžalov'aného, jak to je-tvojí povinností, ujisti se o jeho vině
nebo nevinně a pak teprv jcdnej dle své ,moci, propust ho. nebo
vpotrestej'po právu a dle spravedlnosti.<.—'Z tohoto příkladu ide
najevo, jak se má rozuměti slovům Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného soud'ce: »Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim,
kterým zadržíte, zadržány jsou.: Tato slova vyža jl od apoštolů
a od těch, kteří vykonávají jejich úřad, znalost věci, čili vyznání
svědomí neboli zpověď, aby mohli vynésti rozsudek přiměřený
rozumu a spravedlnosti. — A konečně dlužno ještě připomenouti
toto: »Tím, že ]ežíš Kristus dal apoštolům a jejich nástupcům
moc hříchy odpouštěti nebo neodpouštěgi, uložil zároveň ostatním
věřícím povinnost odhaliti svědomí jakožto nutnou podmínku"
k vykonávání moci apoštolské.: Věc ta_ jest tak jasna, že není
třeba dalšího výkladu. Sv. jan pokračuje: »Ale Tomáš, jedenj ze
dvanácti,-kterýž sl'ove Blíženec, 'nebyl s nimi, když přišel Ježíš.:
Evangelium nepraví, proč sv. Tomáš nebyl přítomen, a také na
tom nezáleží. sotva že přišel, uvítali ho radostným voláním jako
jedněmi-ústy: 3Viděli jsme Pána.< Taková zpráva byla by měla
naplniti Tomáše radostí. Ale nestalo se tak. Proč? 'Inu, záhada
lidského srdce. Tomáš ví z úst soudruhů, že vroucí přání jeho
srdce jest splněno, že mistr“vstal z mrtvých apřece nechce tomu
'věřiti, ve své umíněnosti a tvrdošíjnosti pochybuje a trápí se dále.
*:Leč uzřím v rukou“ jeho bodení hřebů,c *praví, na vpustím prst
svůj v místo hřebů a ruku „svou. vložím v bok jeho, neuvěřímn:

jaká to řeč plná/pýchy, neústupnosti, domýšlivosti, řeč nešetrná
vůči soudruhům. Jako by jim řekl do očí: »Vy jste všichni blou
znílkové, fanatikové, lžete, viděli jsteleda ducha, přelud; ba jako .
by pochyboval o přislíbení Páně, jako 'by si. dělal nároky, že
Pán 'musí se ještě jednou ukázati, a to přímo jemu a jen jemu
zvlášt. A v této tvrdohlavo'sti setrval Tomáš celý týden.
Chtěl dříve, než uvěří, viděti rány na'rukou

»a v- boku,- chtěl

dříve sám dbtknouti se'ji'ch. Ale, což je neviděli a nedotýkali se
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jich jeho 'soudruhovéi Jejich oči a ruce neměly tu platnost. jako
jeho P'nPročtedy stojí na svém: »Ne'uvěřímlc' Mám za to, že ten
'd'obrák _Tomáš .ani si'nebyl věd'om své' chyby a že byl próst
.hříchu těžkého—;spíše přemožen jsa bolestí nad smrtí mistrovou
nedovedl vzpamatovati se ze svého zármutku a kojiti se- nadějí
.na spatření Pána. Kromě toho byla_zde asi jiná ještě příčina
TOmašovy umí—něnosti,zakořeněná' — jako mnohé jiné lidské
"slabosti — na dně srdce jeho. Tomáš slyšel, že Pánzjevil 'se“ že
nám, Petrovi, Jakubovi, oněm dvěma deucím do Emaus, desíti

jeho soudruhům; viděl, že je sám,-na kterého jako by byl Ježíš
zapomněl; cítil se tím pokořena, srdce- jeho bylo raněn'o do .ži
vého. Byla to uražená citlivost. ješitnOst, jakýsi vzdor ze žárlivosti,
který hleděl zastříti slovy: iNeuzřim-li rány jeho a nedotknu-li
se jich i já, neuvěřím.< — Las'kavý Spásitel přes tuto neústupnost
'vyhověl ve své dobrotě přání Tomášově, aby mu podal důkaz své
lásky a upevnil ho i ostatní znovu v_jistotě svého z mrvých 'vstání.
»Po osmi dnech totiž byli učedníci opět uvnitř-_a Tamáš s nimi.
Přišel ]ešíš- zavřenými dveřmi a stál uprostřed a řekl: »Pokoj
vám.. Každý pOchopí, jak asi Tomášovi bylo při tomto nenadálém
objevení se Pána. Cltll, jak krev v něm vře, jak srdce prudce buší,
v mysli, v duši, v nitru všecko pomícháno: radost a strach, vý
čitky svědomí a plesání —' to vše střídalo se v jeho nitru. Týž
'Ježíš, jehož z mrtvých vstání tak tvrdošíjně popíral, jehož zaslí
bením víry dáti nechtěl ani ujišťování soudruhů;.týž ježíš je zde.
dva kroky od něho. Pohlédl na Pána ale hned ve svém zmatku.
"áipokoření klopí oči. Výčitky svědomí ozývají se v jeho duši,
cítí, že zasluhuje pokárání od Pána a také ho očekává. '— jaké
jsi to měl srdce, Tomáši, když jsi v tom slavnostním tichu“ oče
kával, že uslyšíš přímá slova od Pána, slova pokárání zaslouženého ?

i'neznáš' svého mistra, neznáš to jeho srdce plné dobroty a scho:
vívavostiř — Hle, již slyší ten hlas tak lahodný, tak milý- a vy
cituje z něho stesk, pókárání sice, alepokárání otcovské: »Tomáši,
_vložprst svůj sem a viz ruce mé, vztáhni ruku svou a vpusť
'v bok můj a nebudiž nevěřící, ale věřící.c Hluboká rána v boku
Pána utkvěla zajisté v mysli i paměti Tomášovi i ostatním, že se
o ní sv. evangelista zvlášť zmiňuje. Té dobroty, té laskavostí Syna
božího. Ani stínu pokáráni, ani zmínka o nějaké "nevoli proti
apoštolovi tak tvrdošíjnému, spíše bo vyzývá, aby učinil po čem
tak toužil, od čeho-závisela jeho víra ve vzkříšeného mistra, aby
konečně odvrhl tu svoji neústupnost. Dobrotivějším a shoví.
vavějším už nemohl snad Pán ani býti. -- Vlídná slova mistrova
pronikla jehlou ostrou srdcem Tomášovým a naplnila je radostí,
vděčnosti i'lítostí; v návalu lásky překypující, s očima plnýma
_slz a hlasem štkánim a lítostí se chvějícím _vrhl se k nohoum
ježíšovým a zvolal: »Pán můj a Bůh můjlc V těóhto slovech je
obsaženo přiznání i vyznání Tomášovo. »ó Pane můj,c 'volá lí—
tostí a láskou přemožen, »ó Bože můj. V tebe věřím, tebe mi'
iuji, tobě děkuji, teb'e velebím, tobě se klaním, tvůj jsem, celý
tvůj, odpust mně, učiň se mnou, jak se ti líbí.: Všimněme si toho
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otevřeného vyznání Tomášova: »Bůh můj ic Vidí člověka a pro
hlašuje, že tento člověk jest "jeho Bůh. — Všecky zázraky, jichž
byl sám svědkem. ceřé to učení, jichž byl slyšel po tři' leta z úst
Ježíšových a zvláště tento poslední zázrak z mrtvých vstání Páně;
to vše,.přivedlo Tomáše k poznání, že Ježíš Kristus, člověk,který
stojí před' ním, je skutečně. Syn boží, proto vypukl ve zvolání
_výmluvné: >Pán „můj a Bůh můj.: — A jaká _t,o opět láska
a vlídnost vaneTomášovi vstříc vnapomenutí Ježíšově: »Nebudiž
nevěř cí, ale věřící: a v dalších slovech: » e jsi mne. Tomáši,
viděl, uvěřil jsi; blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.: Tato slova
Spasitelova musí zvláště nás blažiti, milí křesťané. My ani neviděli
jsme, ani neslyšeli Pána, ani jsme se ho .nedotýkali' jako člověka
z mrtvých vstalého a přece uvěřili jsme a věříme pevně v jeho
vzkříšení, v jeho božství, jak je hlásali apoštolové a hlásá církev
svatá. Proto jsme“ štastnější než Tomáš, an Spasitel sám nás pro—
hlašuje za blahoslavené.
'

**

_

*

Tak dospěli jsme ku-konci dnešního sv. evangelia: »M_nohéza.
jisté i_jiné- divy činil Ježíš před obličejem učedníkůšvých, kteří
nejsou psání v knize této; ale tyto jsou napsány, aby jste
věřili, že Ježíš jest Krisus, Syn bbží a abyste věřícé, život měli
ve jménu jeho.c Z těchto .slov evangelistóvých vysvítá, že Ježíš
„konal mnoho jiných zázraků, o kterých se ani on ani ostatní evan—
'gelisté nezmiňují, které ale sv. Jan znal. Vy takévíte, milí křesťané.
že všecko, co ježíš Kristus konal a mluvil, není psáno v evange—
liích, nýbrž jen to, co zdálo se Duchu svatému za nutné ku po—
učení, našemu; ostatek dovídáme se z ústního podání chovaného
v církvi. V posledním verši udává sv. ]an zároveň. příčinu, pro
kterou sepsal své' evangelium, aby totiž čtenáři jeho _uvěřili,že;
Ježíš jest Kristus čili očekávaný Messiáš, Syn boží, Otci svému
rovný“ a aby věříce tomu, co je základem víry, jakož i živi jsouce
sgpodlevíry, obdrželi život věčný, ten poslední cíla naděje každého
"e,věřícího křesťana. A tento život věčný kéž Bůh nejvýš milosrdný
'popřeje jednou mně i vám i všechněm lidem dobré vůle. Amen.

Neděle první po 'velikonoci.
Kněžství Nového Zákona—.
-

ajako mne poslal Otec, i já posíláni
vás.:
(lan 20, Zl.)

Večer po zmrtvýchvstání ukázal se božský Spasitel ve veče
řadle ustrašeným učedníkům, aby je potěšil a ve víře utvrdil.
.tyřicet dní zjevoval se jim pak na různých místech, aby—jepo.
učil, jak mají po odchodu jeho církev říditi a ovoce vykoupení.
rozdáv'ati.
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Slova života věčného neměla se světa více zmizeti, užitku
vykoupení rňělo se skrze učedníky Kristovy dostati všem náro—
dům až do skonánl světa. 'ProjLúřad jim svěřil,jaký sám zastával,
učitelský, kněžský a pastýřský. Připravil je na -všemožné překážky
a protivenství, jichž se jim u světa dostane, slíbil jim pomoc svou
skrze Ducha sv. a ustavičnou "svou přítomností v nejsvětější svá.
tosti oltářní. Sám přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo;
apoštolé_a jejich zástupci měli v pastýřském úřadě pokračovati
.po vší zemi, po celém světě.
s]ako mne poslal Otec, i já posílám vás. Jděte do celého
světa, učte všecky národy, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého. Učte je zachovávati všecko, cokoli jsem přikázal vám.
Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen,; kdo neuvěří bude za

tracen. Aj, já jsem s vámi až do skonání světa.

Přijměte

Ducha sv., „komu“odpustíte hříchy. tomu budouodpuštěny'; komu
zadržíte, tomu budou zadržány. Cožkoli svážete na zemi, bude
svázáno na nebi . . .: Aby nástupcům apoštolů a učedníků. do-»
stalo se téže moci a téže pomoci, ustanovil Pán'ježíš svátost
svěcení kněžstva. »jedny ustanovil Kristusc, praví svatý apoštol
Pavel. »za'apoštoly, jiné za pastýře a učitele.: '(Efes. 4, 7.)
Biskup při svěcení kněžstva podává svěcencům mešní roucha,
kalich, uděluje jménem ]ežíšovým moc proměňovati chléb v tělo
Páně a víno v krev Páně, maže Sv. křižmem. uděluje Ducha sv.,
dává políbení pokoje, aby pokoj nesli do světa, usmiřovali lid
s Bohem ve sv. pokání.
Ukáži dnes, jaké moci nabývá kněz ve svátosti kněžství,
a jak lidé kněze přijímají.
'
l. Staří .Řekové věřili, že duše zesnulých v podsvětí, jakmile
se napin z řeky Léthe, zapomínaly na minulý strastiplný život.
Proto všechna touha jejich směřovala k tomu, aby po smrti co
nejdříve „mohli té vody okusiti. Co bylo u pohanů pouhou bájí,
klamem a nepravdou, dostává se lidstvu Svátosti svěc'ení kněžstva;
nebot od té doby, cokněžství novozákonné jako pramen vytéká
z moře božského milosrdenství jezíše Krista, a lid z pramenů
těch čerpá a okouší, pomíjejí minulé věci, \přicházejí v zapo
menutí.
0) První účinek svátosti kněžství jest, že čini zemi nebem;
dává zapomínati, že země jest naším vyhnanstvím, stižená kletbou,
kde v potu tváře máme jísti chleba a pracovati, a země vydá\
trní a bodláčí. Na otázku žalmisty .Páně: >Zdali poznání budou
v temnosti _divnískutkové boží a spravedlnost v zemiizapomenutířc
(87, 13), odpovídá sv. Jan, Zlatoústý, ukazu|e na svátost kněžstva:
»Ano, poznáváme v temnosti toho světa důstojnost lásky boží
a milosrdenství, poznáváme spravedlnost .slitovnosti boží na této
zemi, kterou kněžství činí zemí zapomenutí, poněvadž proudy
toho pramene odnášejí všecky bolesti a strasti; kněžství činí
zemi nebem. _Neboť co dělá nebe nebem? Bůh jest to. V čem
záleží vlastně nebeř'V získání Boha, spojeni s ním A hle,-"kněz
svolává Boha s nebe každodenně. při mši sv., Bůh bydlí uprostřed
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nás -a_činí zemi opravdovým nebem;

nebot kde jest Bůh,_ tam

jest i nebe._ ,

»Může ještě kdo plakati tamc, volá sv. Bernard, :!de jest
nebe, kde jest'BůhP- Může se cítiti kdo opuštěným, má-li tak
blízko sebe Boha, který jest pramenem útěchy a radosti, 'a který
neustále volá; »Poidte ke mně všichni, kdo obtíženi jste, já vás
občerstvím.c .Bez kněžství neměli bychom Boha na oltáři. Zde
v nebi pozemském máme i_anděly a- svaté s Marií Pannou v čele,
kteří _obklopují- svatostánek dnem i nocí,
.

b.) Staří pohané bájili o řece, v níž se lidé zhlíželi; kdokoli
se zhlédl v řece, stal se krásnějším a něžnějším, všecky nedo
statky a vady tělesné zmizely rázem. Báj tato skrývá v sobě
hlubokou pravdu; řekou tou jest kněžství novozákonní, jež činí
z lidí bohy; a to jest druhý účinek té svátosti.
_
Kněz svěcení'm stává se druhým Kristem. Abychom o tom
nepochybovali, pravil Pán ]ežíš: >_Kdovás slyší, mne slyší; kdo
vámi pohrdá, pohrdá mnou a tím, který mne poslal, "Otcem
nebeským, čili línými slovy: slovo kazatele jest mým slovem,
jeho rozhřešení od hříchů jest mým rozhřešením; kněz jest mým
zástupcem. Vidíte-li kněze, já jsem to; křtí vás, biřmuje, zpovídá,
posilu- dává na cestu do věčnosti, sňatky žehná: “napomíná vás,
varuje, zapřísahá, ale to jsem já Kristus sám. Mým-jménem koná
největší zázraky-,"proměňuje chléb, v mé tělo, víno v mou krev;
vymítá zlé duchy při křtu sv., uděluje Ducha sv. při biřmování;
léčí nemocné a křísí mrtvé ve zpovědnici.
Proto sv. Řehoř Naz. v úžasu nad svátostí kněžstva tak da
leko jde, že volá: »Kněz jest Bohem, aby lidi bohy činil; Na
křtu sv. činí z nás dítky boží, dědice nebe, spolubratry Kristovy;
ve sv,'přijímání,spojuje nás s Bohem,. Ježíšem, Kristem, že po
každé můžeme zvolati se sv. Pavlem: :_Už ne já, ale živ jest ve
mně Kristus a

'

'

,

Svatý František z Assisi—říkával: »Kdybych potkal kněze
s andělem. nejdříve políbím ruku knězi, kterou zvedá na oltáři“Boha,
Ježíše Krista; a pak pozdravim anděla.: Svatá Kateřina Sienská
líbalafzemi, po níž kráčel kněz, majíc na mysli, slova Písma sv.:
»Jak krásné isou nohy zvěstující pokoj,- zvěstujících dobré_věci.c
(Isai. 52, 7; .Řím. 10, 15.) Sv. Antonín, opat, poustevník, který
vynikal, velikou svatosti, jemuž panovníci odporučovali se do
modliteb, kdykoli. potkal kněze. padl před ním a prosil za kněžské
požehnání, Císař, Basil „napomínal syna: »Cti kněze pro jeho
vznešený úřad; jako jest spravedlivo, aby' tvoji dvorní radové
byli ctěni pro tebe, tím' více' spravedlivo, aby kněží, zástupci
Kristovi na zemi, byli ctěni a vážení pro Boha.:
.
_
2. _Anyní přicházíme k druhé otázce, jak lidé kněze přijímají.
Přesvatá krev Kristova při jeho utrpení _asmrti padala v krů
pějích z části na dlažbu města ]erusaiéma při bičování a křížové
cestě, „kde byla pošlapána; z části stékala na travnatou půdu na
hoře,.Olivetské, kde se v zemi ztratila; .a ostatní prýštila se's kříže,

kde bylaod bolestné Matky s největší opatrností zachycována.
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Jako" předrahé krvi, tak děje se i kněžství, svátosti krve Páně.
Svátost kněžství jest božským pramenem, z něhož vychází lidstvu
požehnání boží pro čas i věčnost. A jak se chovají lidé k tomuto
prameni? Jedni s ďábelskou zlobou chtějí pramen ucpati, kněze __
vyhladiti s povrchu země; jiní sedí lhostejně u pramene, jakOby,
jeho posily nepotřebovali; jiní opět váží si ho, čerpají posilu
z pramene, radují se, že žízeň“duševní uhasili a občerstvili.
,
Trojí druh lidí, kteří různě pohlížejí na kněžství, na odkaz
kříže Kristova.
fa) jako krev Kristova _od mnohých na“ _ulici Jerusalemské
byla zneuctěna a pošlapána, tak. dosud šlapouf po krvi Páně
a pramení, z něhož všičhni' čerpati máme, po kněžství a jeho po
slání božském, s ďábelskou zlobou chtějí pramen ucpati a kněžství.
vyhladiti'.

'

--



Pán Ježíš to vše předvídal a učedníky své nato také při
pravil. >Posílám vás:, pravil, »jako' beránky mezi vlky; budou
vás nenáviděti pro jméno mé, honiti z místa na místo, bičovati,
žalářovati a zabíjeti; a když vás"zabijí budou se domnívati, že.
Bohu prokázali službu. Ale nebojte se těch, kteří zabíjejí těló,
duše však zabíti nemohou. Radujte aveselte se z toho, nebot
odplata vaše hojná jest v nebesích..
_
. Řekl “jim také, odkud nenávist a všecka zloba vychází, že
peklo použije všech prostředků, aby království Kristovo, církev
svatou,_zničilo, ale brány pekelné, jak ujistil Pán ležíš své učed
níky, církev nikdy nepřemohou.
.
A apoštolé zakusili brzy té ďábelské zloby, umírali všichni
smrtí mučednickou; zakusili ji i nástupci" jejich, papežové, bisku
pové a kněží za všech časů, po celém světě a budou 'z'akoušeti
\až do skonání světa. Bůh to dopouští, aby věřící osvědčili se
.v ohni pokušení. a útrap všeho druhu, a všichni mohli poznati,
že církev není dílo lidské, nýbrž božské.
Peklo má také své apoštoly a kněze, jedny omámí pýchou,
jiné žádostí těla a jiné žádostí očí./Každý z těch má svou modlu,
jíž se klaní a pro niž pracuje, a šlape vše, co mu stojí v cestě
i Boha věčného soudceýUž žalmista Páně předpověděl: »Postavíli
se králové země (pyšní lidé zneužívající vědy), a knížata sešli se
v jedno proti_Hospodinu a proti Pomazanému jeho Kristu. Roz
trhejtne svazky jejich, a vrzme od sebe jho jejich.c“ (Ža'l. 2, Z.)
Zaslepený rozum. zvrácená' vůle a zkažené srdce — nechtějí sly
šeti o Bohu, překáží jim; nenávidí i kněze, kteří o Bohu mluví,
svědomí probouzejí, jménem božím jednají.
Překáží-li zvrhlým a pyšným lidem Bůh a Kristus, jak teprve
budou

nenáviděti

kněze. služebníky 'boží,

rozdavače _—tajer'nství

Kristových! Kněz však se neleká jejich zloby, jest na vše při
praven;_ ví, že osud. který stihl samého Syna božího, jest určen
ijeho služebníkům. Už sv. Pavel napsal: »My, blázni pro Krista . . .,
zlořečí se nám, a my dobrořečíme; protivenství trpíme, a my je
rádi snášíme ; rouhají se nám, a my 'se za ně modlíme; jako
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smetí tohoto \světa učinění jsme a jako povrhel u všech až po.
sand.: (1. Kor. 4, 12.) Alev'neplakal, nereptaí, nenaříkal, naopak
ještě více se radoval z toho a utvrzoval v lásce boz'í: a_Nic ne
odloučí mnejod lásky Kristovyc, .volá, aani soužení, ani. úzkost,
ani hlad, ani nahota, ani _nebezpečí, ani mečx (Řím. 8, 35.) +
áOdstup ode mne, abych se chlubil v čem, leč v kříži Pána na
šeho Ježíše Krista, skrze něhož mi ukřižován jest svět _ajá světu.:
(Gal. 6, l4.)_
\
Slavný dějepisec německý Jansen vypravuje ze svého života
tuto událost: »Jednoho dne póťkal mne před branou Frankfurtu
jakýsi dělník a vida, že jsem kněz, počal surově spííati a mne
proklínati, a konečně zvolal: ,zdechni, kněžourel' Usmál jsem se, _
a nevěda, proč se na mne tolik zlobí, ptal jsem se, proč si přeje,
abych zdechl; co ho pohněvalo próti kněžím. Dělník vida, že se
nezíobím nad urážkami, mlčel. A nyní jsem mu řekl: ,Příteli,
kněz není nepřítelem pracujících, ale zastáncem a dobrodincem.
Učí děti vaše Boha znáti, rodiče poslouchati, vděčnými býti,
chlebodárcům hřmí do fsvědomí, aby byli otci pracujících, že co
konají dobrého jednomu z nejposlednějších, budou odměněni
jakoby Bohu samému byli učinili. A podívejte se,-když cestující
dělníci jdou obcí či městem, nejdou do domu boháčů, ale nejprve
ke knězi, protože vědí, nedostanou-li nikde ničeho, dostanou
aspoň ve faře v domě milosrdenstvífc Dělník smekl a pravil:
»Odpusíte, důstojnosti, já se přenáhlil. Jdu ze schůze, a tam bylo
_řečeno, že nejlépe každého kněze oběsit, protože jest nepřítel lidu.
Vím nyní, že nás potřebují k podvratným plánům, a proto
musí nejdřív připravit o víru.:
_
Za několik dní zaklepal dělník. u dveří bytu Jansena, prosil
za přijetí sv. svátostí.

.

Lid je sváděn proti knězi, ale kněz se modlí denně brev'ř
za své svěřené, obětuje každý den zvláštní vzpomínku, v neděle
a svátky přináší za své osadníky nejdražší oběť mše sv., všecky
práce koná na úmysl, aby Bůh žehnal jeho snahám ku blahu '
svěřených; kněz žije mezi lidem v nejzapadl'ejší obci, zatím co
jeho kolegové ze studií jako lékaři, professoři, soudcové, advo
káti hovísi v blahobytu ve městech a po zábavách; největší ra
dostí kněze jest, může-li zachrániti duši nejposlednějšího ze svých
svěřených. Za pokoření a urážky lidské děkuje Bohu, hledá útěchy
u kříže, raduje se a volá: »D_obře mi, Pane Bože, že jsi mne
ponížil.c

'

'

b) Krůpěje krve na hoře Olivetské s hlavy Pána Ježíše sté
kaly do trávy na zem, kde ztratily se a zůstaly nepovšimnuty.
U pramene svátosti kněžství sedí lhostejní křesťané, kteří se do
mnívají, že vody z pramene nepotřebují. Nejsou nepřáter kněze,
ale mají ho za nutné zlo, snášejí ho, že káže proti krádeži, 'ne
chtějí býti okradeni, chtějí míti řádně a počestné ženy, poslušně
dítky, svědomitou čeleď. Ale pro "sebe nepotřebují kněze, snad
až před smrtí, aby se neřeklo, zavolají si ho a dají své věci a své
domí do pořádku. Jinak však dělají si vtipy z posvátných věcí,
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mluví potupně o kněžích, slyší-li vymyšlené věci o nich, věří
všemu a nepátraíí, odkud pomluva má svůj původ.
*
' Zapomíná li se kněz a zanedbává svých povinností a obcuje'
s lidmi volnějšího ducha, velebí tito' jeho svobodomyslnost, že
rozumí ducnu času a stojí na výši moderní doby; dopustí-li se
však hrubší chyby aneb urazí některého z nich, a není-li ve všem
jim po vůll, zanevřou proti němu, chyby zveličují a roznášejí,
stávají .se uepřátely.

_

:) Všeeka ostatní a poslední krev Pána Ježíše vyprýštila z těla
na kříži — stékala dolů, zachycóvána od bolestné Matky Páně.
Třetí druh křesťanů sedí u pramene svátosti kněžství, s ra
dostí a úctou čerpají, hasí žízeň duše, přvjímají sv. svátosti, rádi
' poslouchají slovo boží, navštěvují pilně služby boží, váží si kněží
jakožto zásunců božích a svých nejlepších přátel.
_
Roku 1899 stroskotal se na moři veliký parník »Bourgognéc
a s ním 600 cestuiících. Tehdy vídeňský svobodomyslný a proti
nábožensky list »Neue FreiePressec, velice se horšila nad zbabě.
lostí a surovostí většiny důstojníků a námořníků, kteří s nožem
a revolverem v ruce hleděli se zachrániti na ochranných člunech,
nedbajíce zkázy jiných.
:]:dině několik kněží nelekalo se smrtí, rozhřešovali a vše-'
možně zacnrániti hleděli všecky ostatní, jenom ne sebe. Tito
'hrdinové zachránili důstojnost lidskou uprostřed ěerných stínů
nelidskosti a surovosti. Byli to tři kněží, Dominikáni, kteří jeli
z Ameriky 'na provinciální schůzi v Lyonu ve Francii.: _
Podobně stalo se při zániku lodi »San Remus: a nedávno
lodi »Titanicc. Co jiní se rvali a zápasili o záchranu, kněží kato
ličtí měli na starosti jedině duše nešťastných a na sebe zapo
mínali, zahynuli ve vlnách, radujíce se, že tolik duší pro .nebe
zachránili.

_

_

'

, To je. úlohou a povoláním. katolického kněze, zvěstovati
evangelium Kristovo, rozdávati sv. svátosti, obětovati nejsvětější
nekrvavou oběť mše sv. a při ní prositi za lid: »O'dpusť, Pane,
odpusť lidu svému, odvrať hněv svůj od nás, smiluj se nad
námi!:
*
Kdyby lidé dbali hlasu kněze, jeho výstrah a napomínání,
nebylo by pusto v srdcích jednotlivců, nebylo by svárů a různic
v_rodinách a celém společenském životě, království beží na zemi
by se- stále zmáhalo a pokoj vládl .by v srdcích jednotlivců,
v rodinách, obcích, ve vlasti, v říši a_celém světě.
'

'

V. M. Vdo/ml.
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Neděle druhá po velikonoci.'
(1—
]. Bonomellif'biskupa

Kremonského. Z vlašského originalu česky po
dává Dr. Fra Josef Mergl)

Homilie.
Evagelium sv.Jana kap. 10. v. ii,—16.

Kdo navštíví římské, katakomby, spatří při mdlém světle
kahance na stěnách mnoho kreseb jen neuměle naškrtnutýcb;
zde hol'ubicn vylétající _z archy Noemovy, tam zase Mejžíše, -an
holí .ze skály vyvádí vodu, zde ženu plačící, pohříženou v rno
dlitbu, tam opět tajuplnou rybu na stole na mísce. Jsou to kresby
a obrázky neúhjedné sice, ale přece krásné. a významné, jak je
nakreslili mučedníci svatí a děti jejich. Mezi těmito „kresbami
velmi často se vyskytuje obraz pastýře, bosého, bud nesoucího
ovečku na ramenou nebo opřeného o hůl pastýřskou, an ob
klopen jsa"několika lidmi láskyplně pohlíží na pasoucíseovečk'y.
Týž pastýř představuje ]ežíšeKrista a ruka neumělá, která kre—
slila tyto obrázky, byla zajisté vedena vírou a zbožně nápodobila
vznešenou postavu ]ežuše Krista podle jeho podobenství o ztra
cené ovci' (Luk. 15.) a' podle jeho řeči o dobrém pastýři v' dneš—
nim svatém čtení. Spasitel, ten dobrý,-pastýř,-sám se zde vypo
dobňuje barvami živými a líčí nám svoji dobrotu, svoji lásku.
slovy nad jiné výmluvnými a krásnými. Slyšme ho.
*

*

*

_V předcházejících verších evangelia podává sv. Jan řeč Spa
sitelovu; Já jsem dveře ovcí,: praví Pán, »kdo nevchází dveřmi
do ovčince; ale jinudy vstupuje, ten jest zloděj a lotr.. 'Na to
představuje sebe sama jako pastýře a praví: sjá jsem pastýř
dobrý.; V řeckém originálu čteme: »Já jsem ten pastýř dobrý.
Kterýř Zde naráží Pan patrně na proroctví Ezechielovo, který
o 700 let dříve volá: oA vzbudím nad nimi pastýře jednoho,
který by je pásl, služebníka svého Davida; tenť je pásti bude
a ten bude jejich pastýřem.: (Kap. 34, v. 23.) :Já jsem,: di
Ježíš, sonen předpověděnýdobrý pastýř.: .Ale proč dí: »dobrýc
pastýř? Proč nejmenuje se pastýřem »moudrým, silným, odváž
ným, spravedlivýmci' Mohl zajisté i tak se jmenovati, ale Pán
staví nade všecky tyto“ vlastnosti onu pastýře dobrého, poněvadž
tato vlastnost všecky ostatní předčí a všecky ostatní pocházejí
jen z ní.

'

-Dobrota je nejvyšší krásou mravní a korunou všech i těch
nejvzácnějších vlastností. »Bůh stvořil srdce lidské,: dí slavný
Bossuet, na vložil -do něho dobrotu jakožto dar nejcennější. Vá
žíme si učenosti, síly, moudrosti, „spravedlnosti, všech ctností.
vůbec, ale dobroty si nevážíme pouze, tu milujeme.: A není
tomu tak? -'—-Mysleme si člověka oplývajícího bohatstvím, vlád
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noucího žezlem královským, 'člověka báječné moudrosti, zkrátka;
velikána obdivu hodného. leč nemá li takový velikán srdce dobré
— vážím\e'si ho, obdivujeme se mu, uklaníme se _před ním .—=
ale lásky kněmunecítíme. A zase na druhé straně, kdyby někdo
neměl ani jediné z uvedených vlastností, tma-li srdce dobré, mi-,
lujeme ho pro jeho dobrotu a jen pro ni.
Ježíš jest ten dobrý pastýři jaké jsou povinnosti dobrého
pastýře? Rozličné a četné ; nejhlavnčjší z nich uvádí dnešní svaté.
evangelium.
Pastýřmá ovce své znáti, "na pastvu je voditi, „tedy.jítipřed
nimi a nemocné z nich ošetřovati. Právě tak mají duchovní, pa
stýř osady, ještě více biskup a nade všecky nejvyšší pastýř, papež,
- znáti co nejlépe možno duše jim svěřené, voditi je na pastvu ži
vota, sytiti je slovem božím ai_svatými svátostmi, předcházeti jim
dobrým příkladem, _bránitije'protirozsévačům bludů a pohoršení,
ošetřovati a léčiti v nemoci hříchů a vésti je ku spasení. Du
chovní pastýři, každý ve svém působišti, stále mají míti na paměti
slova knížete pastýřů duchovních, sv. Petra, an dí: »Paste stádo.
boží, které u vás jest, opatrujte ho ne bezděky, ale dobrovolně
podle Boha; ani pro mrzký zisk, ale z dobré vůle, ani jakolpa
nujíce nad dědictvím, ale příkladem jsouce stádu ze srdce.:_
(I. kap. 5. v. 2. 3.) Zlatá slova; šťastní pastýřové, kteří se jimi
řídí-, a šťastné osady, které mají takové pasrýře. — .A jak lze
toho dosáhnouti, aby pastýři duchovní stkvěá se vš=mi těmito
vlastnostmi? Láskou i\Musí milovati Boha a k vůli Bohu své
svěřence, pak jsou pravými pastýři podle vzoru božského do
brého

pastýře.

-

_“.

Jsou-li však pastýři povinni plniti svůj úkol. pak musí i osad
níci plniti své povinnosti. Má—lipastýř ovce znáti, na pastvu je
voditi, dobrým příkladem jim předcházeti, ošetřovati, je a 0 ne.
mocné pečovati, pak musíte i vy, milí osadníci, jakožto ovečky
rozumem obdařené znáti svého pastýře, dáti se jím'yésti, násle
dovati jeho příkladu, žíti s ním ve svornosti a jednotě, pověděti
mu své nedostatky a užívati léků, které "vám podává. Mají-li ro
'dičové povinnost od Boha uloženou dítky živiti, vyučovati nebo
dáti vyučovati, zastávati se jich a vésti (k dobrému), mají zase
dítky povinnost-od Boha—fuloženourodiče ctíti, milovati, poslou—
chati, vůbec dělati vše, co láska dětinná velí ; tb je přece patrno
jako na dlani. A jako váš duchovní pastýř zpytuje sama sebe
před Bohem, zdali a jak plní své důležité a těžké povinnosti,
tak i vy zkoumejte sebe,- zdali vždy dostali jste věrně poviňno
stem svým. — Leč jdeme dále!
,
_
A podle čeho pozná se dobrý pastýř? Spasitel odpovídá
' slovem i příkladem vlastním: »Dobrý pastýř dává život svůj -za
ovce své.; Ježíš Kristus — Bůh — neváhal pro spásu dušípod
stoupiti potupnou smrt na kříži; nesmí tedy ani duchovní pastýř
vyhýbati se námahám, _utrpení, pokořovápí, obětem, a kdyby po
třeba kázala, i smrti musí jíti odhodlaně vstříc, jak to za všech
časů činili pastýřové duší po příkladu ježíše Krista. Bylo to roku
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1849, kdy v ulicích pařížských hřměla děla, ozývala se prudká
palba z-pušek; s jedné strany střílelo volsko, vyslané ku zjed
nání pořádku, a druhé strany pálili revolucionáři, provolávajíce
slávu svobodě. Krev tekla potoky, krev bratří a pohled na krev
rozněcoval' ještě více vztek a hrůzu. Na místě, kde zuřil nej
prudší boj, objevil se stařec ctihodného vzezření, věkem nachý
lený, oči slzami zalité, na vyhublé líci výraz nevýslovné bolesti.
S namáháním vystoupil na barikádu mezi _raněné a mrtvé
a vztáhnuv ruce' proti bojujícím zvolal hlasem otcovské lásky
plným; »Ustaňte, dítky ma,.e, mírlc Na to slovo „skutečně ustala
palba, ztichl řev rozvášněných, vztekem soptících davu; zraky
zbůjníků 'upřely 'se na tu postavu na barikádě, přicházela jim
jako zjevení nadpozemské; rukama od prachu umouněnýma stí—
rali si pot s čela a strnulí tázali se: »Co to je za člověka ?:
V

torň— okamžiku

za'hř'měla střelná

rána,

koule

zaryla

se

onomu starci do prsou. Klesl se slovy: »Kéž moje krev je
poslední, kterou jste prolililc A opravdu byla poslední, hned
na to ustával bratrovražedný boj. Skoro poslední obětí krvelač—
ných revolucionářů byl tedy — arcibiskup pařížský Affre. Tento
pastýř dal život za ovce své, hrdina ze školy božského pastýře
Ježíše Krista. — A ještě jeden obrázek: Na úbočí vysokých,
věčným sněhem pokrytých hory pase se za bedlivého dozoru pa
stýřova stádo ovcí. Noc snese se tmavá na zemi, hvězdy matně
svítí na obloze, všude kolem ticho, ovce v ohradě, i pastýř od,—
počívá a spl._ Tu krade se vlk hladový k ovčinci; ale již ucítil
ho věrný hlídač — pes;_ vyskočí, naježí srst a dá se do prud
kého štěkotu; tím probuzenýpastýř vzbudí ostatní soudruhy
.a hřm'otným hlasem i obuškem konečně dravce zažene; ovečky
— ve strachu k sobě, schoulené —jsou zachráněny odhodlaností
pastýře. Hle, tak má si počínati každý pastýř 'duchovní, at farář,
at biskup, když vlci, totiž lidé pohoršliví, kazitelové víry amravů,
úklady strojí duším nesmrtelným. Pastýř duchovní nesmí dbáti
urážek, potup, nájezdů, pomluv, hrozeb, pronásledování, nýbrž
musí-pozvednouti hlasu, varovati věřící a odrážeti nástrahy ne
přátel víry a mravů. —- Tak si počíná pastýř dobrý.
Když byl Spasitel vylíčil pastýře dobrého, popisuje i nájem—
níka. Kdo je to? Nájemník není pánemt'ovcí, pomáhá jén majiteli
za mzdu a nemá lásky k ovcím. A blíží-li -se vlk, bojí se ná
jemník dáti život svůj-všanc dravci, schová se nebo uteče, opustí
stádo, ve kterém pak vlk řádí beze strachu. »Nájemník utíká,:
dí Pair, »poněvadž jest jen nájemníkem, nemá lásky k ovcím,
nedbá než své“ mzdy.:

,

'

V tomto nájemníku ukazuje nám Spasitel takové pastýře
duchovní,- kteří .zrazují své povinnosti pastýřské ať z osobního
zájmu, ať z bázně nebo z falešné, světské moudrosti. Sv. Řehoř,
pravý následovník božského dobrého pastýře, zanechal nám ve
svých spisech velmi zdařilý obrázek takového duchovního nájem-„
nika. »Nájemnlk,c dí týž světec, »nepase ovce“zlásky, nýbrž má
na zřeteli jen svůj hmotný prospěch, lačnl po pohodlí, po bo

hatství, boní se za poctami a vyznamenáními, hrabe a jen hrabe
pro sebe nebo své příbuzenstvo, nuzné utlačuje, před boháči se
sklání, žije v zaháíce.. mlčí, kde má inluviti, nemá ani špetky
horlivosti, nebrání pohoršení, ač by mohl je odstraniti. nestaví se
na odpor neprávu, 'necvičí mládež, nedbá, aby získal věřící -—
jedním slovem hledá sebe a ne ]ežíše Krista.-'
'milosrdný. Bože, nedopust, abych ustanoven jsa pastýřem
tohoto stáda nezvrhl se v “nájemníka a nenechal zajíti ' ovečky,
které jsi mně svěřil. Běda mněl Zavrhl _bys mne a jak obstál

bych, maje vydat počet zaxovečkymojívinouztracenél-Jděme
ted dále.

_

“

»Já jsem pastýř dobrý.: Skoro by se zdálo, že toto slovo
působí na srdce Spasitelovo neodolatelným kouzlem, poněvadž
je opakuje. V pravdě odhalují slova ta srdce Iežíšovo, ukazují
.jeho láskuknám, účel'ieho poslání. Nepraví : »já jsem nájemník,
pán, král, panovník duší: — a mohl tak vším právem o sobě
tvrditi — nýbrž opakuje též slova tak lahodná, tak sladká: Já
jsem pastýř — a to: pastýř dobrý.
„,
jsou, bohužel, i tací duchovní pastýřové, kteří rádi o sobě—

opakují: :]á jsem“pán, v kostele poroučím já, to a ono chci míti
tak a nejinak, nestrpím žádného jiného náhledu nebo rady a p.
jak vzdálena jsou taková slova od onoho ,já jsem pastýř do
brýcl Zde tak pravý Bůh —.—
a tam bídný, hříšný tvori

Ten obraz dobrého pastýře připomíná nám také, že ]ežíš
Kristus jest naším nejvyšším pánem, že však nadvládu svoji pro
vozuje' láskou, vlídností, bez tvrdosti, bez násilí, bez panovačnosti,
v milé prostotě, v důvěrnosti :: náklonnosti vzájemné. _:Znám
své a znají mne mé,: dodává Pán, jakoby chtěl říci: Znám a mi:—
luji duše mně věrně oddané, provázím je svou'milostí, _pečuji
o-ně, nespouštím je s očí a ony ve víře,_v naději a lásce slou
čeny jsou se mnou, nás pojí nerozlučně jednota smýšlení, já žiji
pro OVce své a ony žijí pro mne. -—'-.
Tak mluví otec, který je
dině a pouze dítky své má na zřeteli a ví,. že od nich jest mi—
lován, který žije ve svých dětech a děti v něm.
'
».jako mne zná Otec, i já znám Otce.: Tato slova souvisí“
dle výkladu sv. Cyrilla Alexandrinského s předešlými a sice
takto:. Otec můj věčný zná a miluje mne od věčnosti jakožto:

svého-vlastního Syna a já znám i miluji ho jakožto svého vlast
níbo- Otce. Právě tak znám a miluji své ovečky a ony znají
i milují mne jako svého pastýře. Ježíš Kristus porovnává zde
svůj poměr věčný k Otci nebeskému s poměrem svým -— po
qgsku
řečeno
— časným
k duším
našim. velekněžské
Totéž porovnání
opa—
k je »Pán
jinými
slovy Ýe'
své památné
modlitbě
o-poslední večeři, jak čteme u sv. Jana v kap. 17.. Pouto lásky,
které víže Spasitele s-ovečkami jeho, je jaksi kopií onoho pouta,
které ho- víže s Otcem.- 'Lze-liž představiti si čistší, ideálnější,
vznešenější a světějšípouto lásky nad toto?
' A tímto poutem lásky k nám, bídným tvorům, připou\tán_
neváhá Spasitel přinésti obět, nad kterou nelze“ větší si_mysliti,

\
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'-obět Svého vlastního těla a krve, proto prá-vem opakuje a to Se
vším důrazem: »Zivot svůj dávám“ za ovce své.'c Srdce Ježíšovo
ůtrpné plno je radostné touhy _po onom„dnu, kdy položí život
svůj za ovce. své, za ty ovce, ' které zná a' miluje láskou tolik
něžnou.
'

Při tom však hledí vševědoucí oko Páně zároveň do bu
doucna. Jako v knize otevřené vidí Pán a čte' 0 událostechpří
štích století, ba tisíciletí.

A co, čte ve knize tě?

Co vidí v. bu—

doucnosti? Vidí, kterak ten- malý ovčinec, čítající mimo apoštoly
'.a učedníky jen málo _věřícícb,roztroušených po všech pokoleních
lsraělskýc'n, kterak_ tento _malý ovčinec plní se nespočetnými
ovcemi" ve všech .světa končinách, na západě, východě, severu
i jihu, a_jako v návalu radosti nad tím volá :. »Mámť i jiné ovce,
které nejsou z tohoto ovčince; i ty _musím přivésti a._hlas můj
slyšeti budou.c ježíš Kristus zde vy'slovně rozeznává ovce, které
má kolem sebe, _to malé stádo, _i ty jiné ovce, to veliké stádo,
které se teprv později připojí. Neni třeba připomínati, že tímto
velikým stádem budouclm rozumí se pobanstvo, které vskutku
v počtu přehojném, s láskou i ochotou obdivuhodnou spěchalo
do ovčince Kristova, slučujíc se“takse židovstvem v jednotu mo
hutnou ve stínu kříže. »(A i pohané) hlas můj slyšeti budou.
dokládá Pán. Uslyší hlas můj nikoli _zúst mých, nýbrž z úst
mých apoštolů a jejich nástupců, což ovšem jestjedno a totéž,
Žanat pravda zůstává. vždy jen jedna. Zde zároveň „vidíme, kterak
Ježíš Kristus sebe asvoji církev učící, nauku Svoji a nauku církve
*stotožňuje, takže nslyšeticírkevc jest totéž, jako slyšeti Krista
samého.

V těchto posledních slovech je zároveň'obsaženo proroctví,'
& sice takové: Ve chvíli, kdy- Spasitel toto obrácení pohanů
a splynutí jejičh s obrácenými za židovstva předpovídal, nebylo
ani stínu jediného takového obrácení, ba spíše byla na snadě ne
možnost toho. Svět pohanský _tebdejší.slynul bohatstvím, vzdě
laností, uměním. moci, v říši nekonečně obsáhlé a tento svět že
by následoval Krista, »p'roroka, galilejskéhm, beze jména, bez
moci; proroka, který učí pokoře, trpělivosti vkřížích, 'sebemrtvenf
a pod.P.Věc očividně pravdě nepodobnál A přece stala se skut
kem. To- slovo Kristovo: bhlas můj slyšeti budouc splnilo se _
a splňuje se před našima očima, ba splňuje se přímo na nás. My
máme vlastně již jeden ovčinec a jednoho paStýře, "máme jednu
církev a jednu nejvyšší hlavu, zástupce Kristova a zástupce sv.
Petra. Jest ovšem pravda, že mimo ento ovčí-nec bloudí“ ještě
miliony cvcí: židé, mohamedáni, budh Sté, pohané vůbec, ale zase
je též pravda, 'že každoročně, ba každodenně mnoho takových
"zbloudilých ovcí vchází do našeho ovčince. Církev všude stále
'r'ozeštírá sítě a loví do nich, do svého. klí'nu'mateřského nové
a nové dítky; apoštolové, její, roztroušeni po všech dílech“světa,
pokračují v tom velikém díle, které začal Ježíš Kristus ;_ rózšiřují
hranice jeho 'říše. A pokrok _vevědách, pokrok. v umění, cesty
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po“suchu i po moři dávajinám tušiti, ženení daleko onen šťastný
'den, ve kterém svět uzřl splněno proroctví Páně': .A bude-jeden
ovčinec a jeden pastýř.:
. "
*

.

*

Toto přání božského Mistra a všech jeho věrných zajisté'
nejlépe vyhovuje potřebám,.lidstva veškerého, které puzeno,jsouc
mocí neodolatelnou

tíhne -,-—ať 'vědomky nebo nevědomky —

utvořiti jednu jedinou rodinu.
Modleme se, aby přání to brzy se, Splnilo,
a všem lidem světlo jedné, pravé víry svítilo. '—
'
Amen.

'Neděle drúhá po velikonoci.
Známky pravých oveček Kristových.
:Iá jsem pastýř dobrý, znám své ovce,.
i znaji mne:.
(Jan 10, H.).

Pastýř musí znáti své ovce a tyto opět svého. pastýře; bez"
této vzájemné znalosti nebylo by ve stádě pořádku, zdaru ani
bezpečnosti.

._

Božský Spasitel nazývá se dnes sám dobrým pastýření, který
zná' své OVečkya kterého také tyto'znají. Jak šťastné jsou ovečky
_tyto, 0 které se stará tak pečlivý pastýř a vodí .na pastvu nej
lepši! A toto přešťastné stádce jsme my, katoličtí křesťané, jež
Pán ]ežíšv o'včinci své samospasitelné církve shromáždil. Můžeme
právem zvolatisDavidem': »My jsme ljd tvůj, Pane,aovce pastvy
tvé, a chváliti tě budeme na věky c_.(Zal. 78, 13.)

Nám vtiskl Kristus- na křtu sv. nezrušitelné znamení vyvole
ných a přijal do svého stádce'; pase nás denně nejčistší 'naukou
a nasycuje svým pravým tělem aza nápoj dává nám svou vlastní
krev. Jsme tedy, jak též sv. Petr dobře praví, srod vyvolený,
národ svatý, lid dobytý (krví Kristovou vykoupený)-. (1. 29.).
.Av'šak, drazí křesťané, tím nemáme ještě jistoty, že budeme spa
'-seni; nevíme, budeme-li při soudném dni státi na straně pravé
mezi ovečkami Kristovými či po' levici mezi kozly, stádci knížete
te'mností.

'

Vždyť dle sloy Kristových bude mnoho těch, kteří se'pravo
'věrnými křesťany nazývali, dle' víry však nežili, státi mezi zavrže
nými a zlořečenými. To vše jest jediné Bohu pověďorno a my _mu
-síme s bázni, a třesením pracovati na spáse své duše, kořiti' se
„vprachu nevyzpytatelné Prozřetelnosti boží, »Nevystihlé jsou soudy,
'volá 'sv. Pavel a nevyzpytatelné cesty boží-. (Řím. 11, '23.-).'
: .Avšak i když jest nám neznám osud náš na věčnosti, jedno
jest přece nade vší pochybnost jistým, že nás *totiž'Bůh'.nez'a'vrhn'e,
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jestliže sami si. nevtisknem na duši špatným životem známku za
vržených. Budeme-li zde na světě dobrými-ovečkami nejlepšího
pastýře, můžeme pevně doufati, že nás jednou uvede do 'ovčince
nebeského. Abychom poznali, zdali náležíme ještě .ke stádci Kri
stovu, ukáži na tři hlavní známky, dle nichž se vyvolení pozná—
vají a sice:
'

l. Síyší rádi hlasu Ježíše, nebeského Pastýře;'2. chrání se
před těžkým hříchem úzkostlivě; & následují rádi svého dobrého
Pastýře na cestě křížové.

“

'

1. Dobré ovečky slyší hlasu svého pastýře a nechají se od
něho rády vésti a říditi. A' právě to jest také známkou vyvole
ných k blaženosti věčné, že___rádyslyší hlas boží a vděčně přijí
mají. Bůh sice mluví nejraději s námi uvnitř v srdci našem svým

vnuknutím a hlasem svědomí.
Avšak všickni nechtějí této řeči „rozumětiaproto mluví Bůh
řečí zřetelnější.-a důraznější skrze své vyslance, jež—k nám jako
hlasatelé své vůle nejsvětější posílá. n]děte do celého světa, pravil
ku svým učedníkům a učte všecky národy, učte je zachovávati
všecko, cožkoli jsem přikázal vám:. A dle tohoto rozkazu hlásá
se až podnes a hlásati se bude až do skonání světa o nedělích
_asvátcích slovo boží s nesčíslných kazatelen po celém světě. —
Tolik příležitostí nám podává .Otec nebeský, abychom. slovo boží
mohli slyšeti, a to jedině z té příčiny, poněvadž nás chce všecky
spasiti, aby nikdo neměl výmluvy, že neznal, jaká jest vůle boží.
Poslouchání slova božího ustanovil jakožto známku-, že mu nále-.
žíme-a jakožto záruku života věčného. »Ovce mé. pravíPán ]ežíš,
slyší hlas můj a já znám je, a následují mne, a já život věčný
dávám jim a nezhynou “na věky. (jan 10,.27.).A na jiném místě
stvrzujez. »Bude li kdo řeč mou 'zachovávati, neokusí smrti na
věky. (8,52). Smrt, které posluchači slova božíboa plnitelé jeho
neokusí, není smrti-těla, aleduše, smrt věčná. A této nešťastné
smrti zbavuje Spasitel ty, kteří toužebně a ochotně slyší-'slovo
boží a zachovávají ve svých srdcích. -»Slova, která mluvím, praví
božský Spasitel, jsou duch a života.. (jan 6, 64 ). »A to jest život
věčný, praví dále, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a
kterého jsi poslal. ježíše Kristac. (jan l-7,--3.).
_
Kde však se dává“ Bůh a vše co jest božského, poznatiř
V obcování s lidmi, jakými obyčejně jsou,_zajisté nikoli; neboť
jejich řeči zabývají se obyčejně novotami a posuzováním. Při za—
městnání domácím a stavovském také ne; nebot tu bývá duch
tisícerými předměty vyrušován. Při zábavách světských docela
ne, nebot tu není času mysliti na 'Boha, na duši a na věčnost.
je to tedy jediná chvíle kázání, kde se učíš znáti Otec a jedno
rozeného jeho Syna a ,kde v tomto poznávání nalézáš záruku
spásy, života věčného a blaženosti věčné.
,
.
Poslouchání výkladu evangelia. a nebeských pravd jest t_edy
jistou zárukou, 'že jsi k blaženosti a věčnému životu ustanoven a
vyvolen. A' zcela přirozeně. Každý člověk slyší rád .;nluvitio _tom,
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co miluje. Umělec mluví o umění, obchodník o obchodu, řeme
slník o řemesle, učenec o vědách.

_

_

V cizině mluví každý rád- o své vlasti a kolikrátkoli na ni
myslí a o ní mluví, září mu s očí pýcha a radost z touhy, že
ještě jednou ji spatří.
..
Drazí křestanél Kde jest naše vlast? Zde na této zemi
není, nebot nemáme tu místa stálého ';.:jsme tu _jen poutníky
dokud smrtí nevejdeme do domu věčnosti. A jako ten, který
pro svou vlast, v níž se zrodil a byl vychován, stálou a věrnou
lásku zachovává a vděčnou přítulnost, ukazuje, že jest pravým
vlastencem, tak i o tom, který o Bohu, o nebi a pravdách
nebeských rád slyší, dá se rozumově souditi, že v'něm Duch.boží
spočívá a že jest určen pro vlast nebeskou. —Posloucháš-li tedy,
drahý křestane, slovo boží, působí-li t_iradost „mluviti neb slyšeti
o Bohu a Ježíši Krištu a věcech nebeských, hle, jak_ veliký nárok
máš na nebe, jak bezpečná naděje ti .zkvétá, že jméno tvé.jest
zapsáno v knize ži'votal Každý z vás, kdokoli rád slyší hlas ]e
žíše Krista a jeho zástupce, kazatele, náleží do počtu šťastných
duší, o nichž praví božský Spasitel: »Bí'ahoslavení, kteří slyší
slovo boží a ostříhají hoc.,Nese na sobě- známku vyvolených, vy
plní-li se na něm, co sv. Augustin praví: _:Vyvolený má v sobě
posvátný hlad o nebeskou touhu po slově božím. Odkládá stranou
všecko zaměstnání, přerušuje zábavu a hry, opouští stůl a jídlo
a spěchá do chrámu, aby slyšel slovo boží. Nedá se zdržeti žádnou
překážkou, aby nešel tam, kde svou duši může nasytiti nebeskou
mannou, božím slovem:. (Z. 118.). Sv. Antonin Paduánský míval
až 30.000 posluchačů přikázání. Z daleka přicházeli lidé všech
stavů.

A po kázání úhlavní nepřátelé __siodpouštěli, lichváři vra—

celi nespravedlivý peníz, veřejní hříšníci činili pokání. Když kázal
sv. Jan Kapistrán, přicházeli .lidé 20 mil i 430 cesty, že bývalo
najednou i 150000 posluchačů, a nikdo neodcházel chladný, ale
všichni činili pokání naplnění láskou kBohu a k novému lepšímu—
životu.
2. Ovce jest od přirozenosti plaché zvíře, jež se dává po
sírašiti každým šustotem aneb jakýmkoli cizím zjevem. A tato
bázeň jest její štěstím; neBotsvý-mi slabými silami nemůže se
ubrániti žádnému nepříteli a proto jest útěk jedinou její záchra
nou. Nemá“ nebezpečnějšího nepřítele nad vlka, pouhý stín toho
dravce nahání jí veliké hrůzy. Proto _neodchází věrná ovečka ni-_
kdy daleko s očí pastýře a pózoruje li nebezpečí, spěchá rychle
k pastýři neb do chléva, aby tu nalezla ochrany a pomoci.
rKéž bychom všichni šťastně uměli vyváznouti nebezpečí a ná
strahám nepřátel spásy naší! Obkličují nás vlci se všech strana
_ připravují záhubu. >.Varujte ,se těch, vzpomíná Ježíš, kteří k vám
přicházejí v rouše beránčím, uvnitř pak jsou vlci hltavíc. (Mat.
7, 15.). jsou to svůdcové, kteří pod záminkou ctnosíi omamují a
do svých'léček lákají; jsou to falešní proroci,. kteří pod krásným
jménem pravdy .lež nabízejí a prodávají. Takových třeba se bátj
jako nákazy morovéia společnosti jejich se vyhýb'ati,
Rádce duchovní.

21
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Dále musíme býti pečlivi toho, abychom hříchem nestali se
nešťastnou kořistí pekla, jež neustále otevřeny má své .jícny, aby
duše lidské pohltilo. v]ako před tváří hada utíkej před hříchy,
napomíná moudrý Sirach, přistoupíš li k nim, uštknou tebec (21,
2.). Zuby jejich jsou plny jedu, který usmrcuje duše lidské. Hřlch
vylučuje nás z nebeského ovčince, připravuje o život duši, jediný
hřích činí věčně neštastnými.

, _

Spas'itelná jest bázeň, která nás od hříchu zdržuje a v mezích
drží, takže se neodvážíme prohřešiti se proti Bohu a jeho při
kázání. Tato bázeň jest jistou známkou vyvolených ku blaženosti
„věčné.»Blahoslavený člověk, praví Písmo sv., který jest vždycky
"bázlivýu (Přísl. 28, 14.), který se bojí Boha spravedlivého a přís
ného uraziti. Bázeňtu žádá od nás Syn boží, abychóm dosáhli
věčné spásy: »Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duše však za
bíti nemohou, ale bojte se toho, kterýi tělo i duši.může uvrh
nouti do ohně věčnéhoc. (Mat 10, 28.). Blahoslavená kázeň, která
nás chrání před smrtelným hříchem, udržuje a upevňuje v milosti
boží a pomáhá nejjistěji k životu a blažené smrti. Neboť jaký jest
život, taková je smrt. Kdo žije b'ohabojně, bohabojně i.,z'emře;
kdo *žije vlažně a nesvědomitě, zemře nešťastně. Chceš-li věděti,
na kterou stranu padne strom, až bude \poražen, musíš hleděti,
na kterou stranu se kloní dokud stojí, nebot tam také bude jeho
pád. Člověk bývá v Písmě sv. často porovnáván se stromem; až
podetne smrt stromu kořene, padne tam, 'kam měl nejsilnější
náklonnost. Kdo byl za života otrokem nezřízených žádostí, ne
opustí ho ani při smrti a strhnou duši do propasti věčné. Kdo
krotil své žádosti a tóuhou k nebi se povznášel, pozvedne se při
smrti i—duše snadno k nebesům a spěchati bude tam, kam stále
směřovala, dokud uvězněna byla v žaláři těla. Kdo stále žil v mi
losti boží, neumře jistě v nemilosti. A kdo umírá v milosti, jest
dítkem věčné blaženosti. A klesne-li kdo přece ze slabosti neb
neopatrnosti, neztratil tím ještě známku vyvoleríí,povstane-li ihned
popádu a činí pokání. 1 nejlepší ovečka zabloudí někdy na pa
stvě, vrátí se však okamžitě, jakmile poblouzení poznává, běží
rychle a volá úzkostlivě, dokud není opět u svého dobrého pa
stýře. Klesne-li křesťan ze __slabostivlastní neb pro 'cizí zlobu, musí

ihned, jakmile svědomí mu připomíná,. že jest na scestí, vrátiti se
k ježíši Kristu, pastýři duší, ve sv. zpovědi. Kdo však setrvá %
hříchua poblouzení, otupí brzy, neslyší výčitek svědomíapomalu
pijehříchy _jako vodu, .odcizuje se Bohu stále více,až v nekajíc
nosti umírá a_stává se dobrovolně. vlastní vinou kořistí pekla.—
:Všeliký strom, kterýž „nenese ovoce,bude vyťat a na oheň-uvr
ženc. (Mat. 7.). »Kdo hřeší, vymazán bude z knihy života:. (2.
Mojž. 6).
.
' 3. Ovcím, aby se rozeznaly, komu náleží, bývají vpálena různá“
znam'ení. My křesťané jsme ovečkami jediného nejvyššího pastýře,
který .jest zároveň naším pánem; všichni pokřtění náležíme jedi-.
nému ovčinci, církvi Kristově. A znamení, dle něhož rozeznati'řnás
:_možno od pohanů a židli, a dle něhož nás při posledním soudu
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pozná celý svět jako povolané učedníky Kristovy, bylo nám
vtišknuto na duši, když jsme na křtu s_v.-byli přijati do stádce
Kristova. Ale ještě jiné znamení dává Bůh svým vyvoleným, aby
se o naší lásce přesvědčil, znamení, jež sám Syn boží nesl, kříž '.
svatý. Kříž klade všem svým věrným učedníkům. Býti křestane
a nésti kříž — jest jednou a tou—téžvěcí. »Chce-li kdo za mnou
přijíti, pravil Spasitel, vezmi kříž svůj a následuj mnec.
Ačkoli jest velice mnoho křížů v tomto pozemském _životě,
jsou přece všecky známkou otcovské lásky božské a zárukou
naší budoucí blaženosti. Neboť kdo jsou to, jež blahoslaví sám
Syn boží, Ježíš Kristusa blaženost věčnou jim slibuje? Nejsou to
synové štěstí, jimiž se vše dle přání daří, kteří nevědí o bídě a'
útrapách pozemských. Jsou to chudí, lkající, pronásledovaní, pla
čící a kříž trpělivě nesoucí. To je rozdíl mezi vyvolenými a.
syny zavržení. že Bůh své křížem navštěvuje a ty,..kdo vlastní
vinou nesou na sobě známku zavržení, nechá žíti ve hříchu.
>Nebot který jest syn, volá sv. Pavel, jehož by netrestal otec?
Pakli jste bez kázně, nejste jeho synové:. (Žid. 12, 7.).
Svatá Alžběta, markraběnka duryňská, byla velice šťastná
v manželství,“ale kratičkou dobu. Muž jí zemřel a bratr muže ji
vyhnal i s, dětmi, takže v zimě 'musela hledati útočiště u cízích
lidí, kteří však měli- zakázáno, aby ji nepřijímali. Opuštěná blou
dila dlouho v největší bídě a opuštěnosti. .Neklesala však na mysli,
naopak, první věc, kterou učinilav největším bolu, dala zpívati
v chrámu Te Deum, na poděkOvání za kříž, který Bůh na ni
vložil. Věděla, že se nalézá mezi vyvolenými a na věčnosti bude
jí všecko příkoří mnohonásobně nahraženo.
.
Svatá Terezie v největších bolestech a utrpeních říkávala:
aNedám kříže a bolesti své za všecky poklady toho světa; chci
bud trpěti anebo utnříti.: A chceme-li viděti zástupy přeštastných,
kteří na světě trpělivě nesli/ kříže soužení a utrpení, pohleďme
k nebesům. Svatý'jan, njiláček Páně, viděl ty zástupy ve svém.
zjevení, kteří stojí před trůnem Beránka božího a' palmy v rukou
jejich; a na otázku jeho bylo mu odpověděno: »To jsou ti, kteří
.přišli z velikého souženíc. (Zjev. 7, 14). Nebojme se utrpení a ne
hod, Pán Ježíš podává nám ze. svého kalichu pouze několik ka
pek, abychom bylina světě účastni jeho utrpení, na věčnosti pak

jeho slávy. Kdo se nelekals Kristem trpěti, bude s ním na věč

nosti kralovati. -—
'
Drazí křestané,jak šťastni můžeme býti už zde na světě i 'při
nehodách a utrpeních všeho druhu. Důvěřujme pevně v_Boha a

božského Pastýře duší našich, nosme na sobě trojí známky vy
volení, poslouchejme rádi slovo boží, varujme se hříchu 'a nesme
ochotně kříže, jež Bůh na nás vloží. Bůh není tyranem, ale pře
laskavým otcem, který kárá a trestá, aby ihned odměnil, raní a"
hned hojíia za trpělivost a ochotu pokaždé dává velikou odměnu.
Stůjme věrně blízko svého nebeského Pastýře, bude nás chrá—_
niti zde na zemi a přihlásí se k nám jako vyvoleným a\něžně_
milovaným na věčnosti.
V.Strlz.
.
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Neděle třetí po velikonoci.
Ochrana sv. Josefa.
»Protož i vy nyni ovšem zármutek
máte, ale opět vás uzfim a radovati
.se bude srdce vaše.: Sv. Jan 16, 20.

Sv. Joset a Panna Maria měli tu neskonalou milost v pří
tomnosti vtěleného Syna božího pod střechou jedinou žíti a pra
covati. Oba si byli vědomi: můj—pot, mé práce,. starost a strasti
se dějí jen .a jen pro mého Spasitele 7- Bohal Zajisté jest to
popud 'k práci neskonalý a nevyrovnatelný. Ano, sv. Josef viděl
celýden po Svém boku svého Boha a Spasitele pracovati stejně
s ním a viděl na své oči jeho nevyrovnatelnou pokoru a píli.
'Tot'zajisté nad pomyšlení vznešené! Jak závidí slabá duše tuto
okolnost a vzpruhu života.“Můžeme tak my činiti? Co jest nám
nutno a- nevyhnutelno- k spasení? Slyšme radu Matky dobré;
'Boha miluj a jemu služ.

Pojednání.
,My nemůžeme jako Maria Panna a sv. Josef se Spasitelem
pracovati jako oni v Naza'retě, My však můžeme“ podobně jako
oni Pánu Bohu sloužiti a Jemu samému se klaněti. Služba krátká
'-'- a radost za ní nikdo neodejme od nás. Ty dobrý příteli
pravíš: Já pracuji proto, že musím,- že chci vydělati sobě chléb,
který jest mně i mým; potřebný, Kdybych byl jinak opatřen,
„nepracoval bych. Zajisté nutnost jest nejlepši \zákazník práce
a nejlepší dozorce a' pobídka. Ale proto není nouze nejlepší učí
telkou ctností a kdo jen z nouze pracuje, není ještě ctnostný.
Ona nedává radost kpráci a při práci. Ty, příteli, jsi ale křesťan
'a věříš v prozřetelnost boží, která postavuje nás na různá místa
povolání. Prozřetelnost boží nás postavila do toho okolí, v němž
jsme vyrostli a vyučnli se, a které nás nutí k práci. 'Bůb to-tedy
jest — dle\_křestanské víry -— který nám práci ukládá denně
a 'on jest též náš zaměstnavatel a odplatitel. To jest zcela jiný
názor na povinnosti naše. Snad také sám každodenně se modlíváš:
>Zasvěcuji Tobě všechny své myšlenky, slova, skutky, nehody
a příhody,: Nejen velké," ale i malé a maličké. Nepracuješ tedy
jen pro své zaopatření. ale z hlubšího důvodu, totiž\pro Boha
a z lásky k němu. A je—lipráce maličká, protivná, obnovíš-li ten
krásný _úmysl, pro který pracuješ, pak jest každá práce modlitbou
a námaha se ztrácí a tíhaa'je lehčí. Radost vaši nikdo neodejme
od -vás. Vždyť také odměna jest více než mžda a chléb'a vyjítí
— Bůh sám jest tvůj zákazník a' odměna.
_
Taková vzpomínka vzpřímí klesajícího ducha: pracuješ pro“

'Boha. Námaha platí Bohu a věčnosti a krásnému nebi. Jak by
taká myšlenka nepovznesla duši?

„ _"
Sv. Josef měl božského Spasitele před svým tělesným okem.
Nemůžeš i ty vmysliti se v duchu v dílnu nazaretskou a hlavní
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osoby si představiti: pěstouna Páně, božské dítě, jak řežou siorně
kmen.! Zbožný obraz sv. Rodiny usnadní ti toho povznesení
mysle. Ba — ty ani nemusíš tak svou obrazivost napínat, nýbrž
tobě stačí si občas vzpomenout: Bůh jest mi přítomen, vidí pot.
měří sílu, čítá čas, chystá odměnu. Kniha života Obsahuje každou
„hodinu a minutu i vteřinu práce z lásky k Bohu v milosti boží
konané. To postačí, abys práci svou udělal radostnou a ne otro
ckou, záslužnou pro věčnost a nejen pro čas a mzdu Proto "měj
„první péči, abys v milosti boží byl bez hříchu smrtelného a pak
z lásky k Bohu konej vše at malé, at velké. Tak pracuješ pro

gzha
ží. a s Bohem, jako sv. Josef a Panna Maria. Tot naše .služba
2. Nedej se však nikdy mást v tomto ůmyslul Svět-chce
podložiti jiné pohnutky k práci 'a tak ji činí trpkou a bez žá
sluhy, on chce, abys se jemu klaněl, jemu sloužil. Ale jednoho
jest potřebí: Slyš-služebníku a bojovníku boží: Bohu jedinému
se budeš klaněti a Jemu samému sloužiti, nebudeš míti bohů
jiných.

.

_

,

'
Tělo, svět a ďábel shledává své obětníky, aby je učinil ne
šťastné Neztrácejte z mysli vznešenou zásadu křesťanského ži
vota: vše pro Boha konám 'a trpím aJemu jedinému vše obětují.
Když Israel po ztroskotání Jerusalema se chystal do zajetí,
promluvil k nim Jeremiáš prorok, jenž měl zůstati dle vůle boží
_vJerusalemě, takto: »Vy, dítky israelské, až půjdete do Baby-s
lonu, uzříte obyvatele jeho nositi bůžky zlaté' a stříbrné na ra
menou, všechen lid bude před nimi padati a se jim klaněti. Ne
dejte se bezbožným příkladem másti, ale rcete u sebe: »Panel
Tobě se máme klaněti.: Tak nakonci řeči pravím také ják vám.
Až půjdete z kostela, půjdete také do světského Babylonu a bu
dete vi'děti, jak mnozí na místo Bohu živému slouží bůžkům zla
tým, stříbrným, lidským a hříchu. Jak kvůli těmto bůžkům svým
zapomínají na Boha, sv. přikázání, na právo a Spravedlnost, či
stotu a pobožnost. Jak převrácený jsou názory 0 spravedlnosti“
a poctivosti, jak vynáší a chlubí se špatnost a ničemnost pový
šena. Chceš-li, duše drahá, patřiti k malému houfci. skutečných
b0jovníků a milovníků božích, „mi v srdci: »Tobě, Pane, samému
a jedinému se Choi klaněti. Nechci míti účastenství slidem, který
Tebe nezná, který zákonem Tvým pohrdá, já 'chCi jen Tebe
vzývat a Tobě sloužit. To, čemu ti ubozí slouží, není Bůh, ale
modla pýchy,_lakoty, tělesnosti, 'a ty modry. zajdou a ctitelé je
jich s nimi, ale hřích jejich a zodpovědnost potrvá dále. ' Chci
pracovati s malým houícem věřících vše pro boží čest a_ slávu
bez ohledu na množství těch, kdož se mi budou posmívati jako
svatoušku a slabochu Ty budeš mým jediným, Bohem uprostřed
zmateného Babylonu, a Ty budeš také mým odměnitelem. Skončí—
den zajetí a přijde den návratu a pak budeš Ty kraloyati a krá
lovství Tvého nebude konce. Padnou království atžezla, pomníky
s nádherou srovnány budou se zemi, ale Ten, jenž od věčnosti
jest, pozná v tobě duši věrnou, jež v srdci nosila heslo své: Jen
\

'
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Tobě budu se klaněti a jen Tobě budu sloužiti. Nedej se másti
'muožstvím, které nedbá a nemyslí na věčné pravdy. jsou krátko
zrací a nevidí dál před sebe, ale uvidí jednou přece, ovšem bude
pozdě. Teprve na konci života budou otvírati oči..
\
Jeden z mnohých hledačů zlata v Kalifornii pro kov za
pomněl na všechny jiné povinnosti. Obtížen zlatem, pluje do
Evropy zpět a těší se na požitky. Však mezi, ústy a pohárem
jest ještě dost místa pro velké neštěstí. Bouře veliká naučila
všechny klekati. Kapitán měl loď za ztracenou. Ted uvažujezlato
kopec, pro co, vlastně žil.. Dosud se namáhal a teď, když veze
zlatý pot svůj domů, má skončiti- život svůj. Ted' duše jeho roz
iímala, co jest život a co jeho cíl. Ted viděl, že nejlepší jest Boha
milovati a jemu sloužiti. Předsevzetí učinil život svůj napraviti
a to také provedl.
.jest skutečně třeba bouře takové? Což nejsme o tompře
svědčeni, že jednou přijde tak veliká úzkost, že až smrtelný“ pot
se nám vyřine, a opustí duše tělo a tělo opustí svět. Duše po
zná, pro koho .žila a pracovala a pozná i Pán služebníka svého :
tento jest služebník věrný a dobrý, vejdi v radost Pána svého.
Amen.

Fr. Vaněček.

Neděle třetí po velikónoci.
!

Křest sv. a Společenský jeho význam pro lidstvo.\
»Radovati se bude srdce vašeja ra—
dosti vaší žádný neodejme od. vás..
den 16, 22.)

Když po potopě archa stanula na horách Armeuskýcb, vyšel
Noe z korábu .se svými a přinesl Bohu obět díků. Bůh se zalí
bením hleděl na obět a-řekl: »Nebude více zahubcno 'všeliké
tělo vodami potopy; to bude znamením úmluvy, jež dávám _mezi
mnou a vámi; duhu svou postavím na oblacích.< (1. Mojž. 9, 11)
Iukázala se duha na obloze podivuhodných barev a ozářila
leskem sedmerých barev celou zemi.
Na obloze Církve svaté září také nekonečně krásuá' duha.
_I tuto postavil Bůh na znamení úmluvy, že se opět spojujes lid..
stvem a chce 'hřícb odpustiti. Duha ta září také sedmerým-leskem
překrásných barev, v bílém světle, křtu sv., který očětuje ode
všech skvrn hříchu; v žlutém světle svatého biřmování, které
oleji žlutému -podobuo_ připomíná 'a podává sílu Ducha svatého;
v zeleném světle naděje v nejsv. svátosti oltářní, od níž očeká
váme pravý životizde a na věčnosti; v červeném světle svátosti
pokání, jež krví Pána Ježíše smývá s duší našich poskv'rny hříchů;
ve světle šedém-posledního pomazání, posilujíc na cestu ku věč
nosti; ve 'fialovém světle s_v.kněžství, volajíc nás hlasem kněží
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ku pokání a kajícnosti; v modrém světle svátosti manželství,
pobízejíc manžele ku vzájemné věrnosti.,
,
I tato sedmibarevná duha prostírá se nad celou zemí svým
požehnáním a všemi milostmi a objímá všecky svými =ráměmi
jako matka milující své dítě, všecky bez rozdílu od kolébky až
ke hrobu.

*

Svátosti jsou viditelná znamení neviditelné milosti, ustano
vené od samého ježíše Krista k našemu spasení. Zanechal je tu
Pán Ježíš. své církvi, .aby je rozdávala svým ditkám &vedla všecky
ku spáse věčné. Každá svátost uděluje zvláštní milost přiměřenou
potřebám lidským. — Tři vtiskují na 'duši nezrušitelné znamení,
a proto jen jednou mohou býti přijaty, a sice křest, znamení
-dítek božích. biřmování, bojovníků Kristových a kněžství, znameni
služebníků Kristových a rozdavačů nejsvětějších tajemství., '
O kněžství, pramenu všech milostí, jsme již slyšeli první
neděli po velikonoci. Dnes budeme uvažovati o první a nejpotřeb
nější svátosti, křtu sv. \
_ V dnešním evangeliu porovnává božský Spasitel. život náš
na zemi s nepatrným okamžikem, který maličko trvá, a který
je přípravou. k životu věčně trvajícímu. Proto se postaral dobro
tivý Spasitel náš v sedmeru svátostech, abychom byli bohatí ve.
všech milostech a neměli zde žádného nedostatku v žádné
milosti.

,

První milosti dostalo se nám na křtu sv. Ukáži dnes, jakých
milostí se nám na křtu sv. dostalo a jaký má „význampro veškeren'
společenský život zde na zemi.
_
1. U Landeku v Tyrolsku nalézá se veliká jedle, kteráž od
nepaměti byla u lidu stromem posvánným, kdy tu ještě byly
pralesy. Na jedli jest obraz Rodičky boží a v blízkosti osamělý
domek, který nazývají lidé »samotouc. jednoho dne v roce 1265
vraceli se manželé, obyvatelé toho domku, z práce—k domovu,
kdy služka běžela jim vstříc s hroznou zprávou, že vlčice dítky
jejich odnesla a někam zavlékla. V nevýslovném žalu spěchali
manželé k posvátnému stromu, k obrazu Rodičky boží, prosili
úpěnlivě, aby jim dítky zachránila. Druhého dne přinesla vlčice
děti neporušené k nohám rodičů, kteří v nevýslovné radosti uči

nili slib, že na svůj náklad póstaví kostel, kterým—během
pěti let byl vystaven.

_

Když se ti, matko křesťanská, narodilo dítko, a_tys je v bla
žené radosti ukázala jeho otci, svému manželu, naplněn byl i tento
zvláštní nevylíčitelnoux radostí ablabem. Dítě. tak „hezoučkéa milé
hledělo na nás oba tak přívětivě a něžně, v jeho pohledu ob
ráželo se celé nebe, takže v té chvíli nebyli byste dali dítko ani
za celý svět a. jeho poklady. A přece tehdy, když se narodilo,
nebylo dítkem vaším, pekelný vlk je držel ve svých spárech, bylo
majetkem ďábla, poněvadž bylo stiženo hříchem dědičným; nebot
»jako skrze jednoho člověka-hřích na tento svět přišel a skrze
'hřích smrt, tak na všecky lidi smrt přišta, v němž všichni zhře
šili.: (Řim. 5, 12.) Kdyby bylozemřelo, nemělo nároku na nebe,
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a' jediné pro zásluhy Ježíše Krista bylo by u'chráněno před peklem.
Aby radost rodičů nebyla zkalena, ustanovili Pán Ježíš křest _sv.,
kde dítko vodou a slovem božím očištěno jest od dědičného
hříchu, od všech následků hříchu, stalo se dítkem božím a má '
právo na království nebeské. Dítko vaše stalo se na křtu svatém
pítkem Boha samého, bratrem Ježíše Krista, ozdobeno rouchem
posvěcujíčí milosti a vy jste od té chvíle pěstouny dítka Bohu
zodpovědnými, musíte/jednou _vydati počet, jak jste dítko boží
ošetřovali a vychovávali. — >Nenarodí-li se „kdo znovu z vody
'a Ducha svatého:, pravil Pán Ježíš, »nemůže vejíli do království
nebeského.: (jan '3.) A proto řekl apoštolům: »Jděte do celého
',světa, učte všecky národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha sv.: (Mat. 28, 19.)
'
_
Křest sv. jest branou, kterou vchází dítko do sboru dítek
božích, do církve' svaté, v dětictví nebeského království.
'
Křest jest 'branou jedinou, neboť bez křtu sv. není spásy, jak
jsme právě slyšeli. Křest jest branou záchrannou, neboť jakmile
do ní dítko vkročí, zanechává za sebou dědičný hřích, a jeho
následky, trest časný i věčný.
“
-.Z toho poznáte, drazí křesťanští rodičové, že křest sv. vodou
a Duchem sv., ve jménu nejsvětější Trojice, v úmyslu Pána Ježíše
od kohokoli v čas nebezpečí smrti udělený, jest božštějšímavznev
šenějším dilem nežli. stvoření světa; svět potrvá nějaký čas, duše
v „Bohu znovuzroz'ená žíti bude věčně a setrvá-li v nevinnosti,
žíti bude věčně, nevýslovně blaženě-. Na křtu sv. vtiskuje se duši
nezrušitelné znamení dítek božích, a žádná moc světa není s' to,
aby znamení to zničila. Může třeba křesťan odpadnouti od víry,
státi se nevěrcem, ale znamení zůstane na věky na jeho duši;
bude souzen a trestán věčně za zprOnevěru, a znamení nezr-uši
telné bude—na věky jeho výčitkou, znamením hanby- a zavržení.
„Proto kmotr ručí za dítko a béře na sebe povinnost bdíti
nad svěřencem, připomínati mu posvátný okamžik, kdy slíbil
Bohu; že odřekne se navždy. ďábla, jeho pýchy a \všech skutků
jeho; že bude věřiti v Boha trojjediného a vesvětle víry, .vrouše
nevinnosti, v milbsti .posvěcující kráčeti .tímto světem až ke
brobu.
2. Sestoupime-li v duchu ke kolébce křesťanství, ku zřídlu
naší, svaté víry, vidíme, jak první křesťané byli vděčni za milost
křtu sv. a po celý život nikdy nezapomněli na slib, který učinili,
a povinnosti, jež vzali na sebe. Každoročně ve výroční den křtu
svatého obnovovali slib křestní a rozohňovali se v lásce k nej
SVětějšíTrojici. Bylo i zvykem, že malému _děcku ustřihli něco
vlásků, dali kmotru a'ten je zasadil do vosku a upevnil na kříž
'jako odznak úplné oddanosti a věrnošti křtěnce ku Spasiteli.
Kdykoli přijímali sv. svátosti, pokaždé obnovovali prvni křesťané
také slib křestní:
_
'
'
Sv. Ludvík, král francouzský, říkal: »Tři hrsti plné vody,

jimiž jsem kdysi byl pokřtěn, toto trojí polití hlavy, jsou vzác
nější, nežli tři královské koruny, jež nyní na hlavě nosím._ Větší
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slávy a důstojnosti jsem nabyl v Pošiaku- (.Poissy), kdež jsem byl
křtěn, nežli vaemeši, kdež jsem byl za krále korunován.: _—
V Posiaku se také nejraději zdržoval, místo to kujménu-svému
připisoval, aby nezapomněl, jakých "milostí se mu zde dostalo.
A dosud missionáři vypravují, jak velice "si váží novokřtěnci mezi
pohany milosti, jíž se jim na křtu sv. dostalo, a jakou změnu
křest sv.- na nich způsobil. Když missionář P., Sorín přišel do
Notaonassibi a tázal se, jak se křesťanům vede, vypravovali mu,
jaká změna se stala s bývalými pohany, nyní křesťany.»Do ne
dávna. byla to rota lupičů a opilcůlc, pravili, shanba a postrach.
celého sousedstva; ale „jakmile byli pokřtěni, stali se novými
lidmi. Každý se obdivuje jejich střídmosti, slušnému chování,
tichosti, horlivosti v modlitbě; v chýších jejich ozývají se neustále
zbožné písně.: A jeden Kanadský lesní pravil': »Tajemstvím jest
mi nynějsí chování těchto Indiánů. Viděl jsem na vlastní oči, jak
před nedávnem ještě drancovali a pálili obydlí bělochů, dětem
hlavy o zeď tloukli, aneb do vařící vody házeli, a'nyní neublíží
nikomu a vidouce missionáře padají na kolena, líbají ruce. jako
'děti svému otci, radeí se, že o Bohu budou slyšeti a jemu mši
sv. obětovati; ó, jak nás bělochy zahanbujíl'c
Nám se dostalo tak velí/kých milostí .na křtu sv., a -proto
máme býti za ně také zvláštním způsobem vděčni. Přes 500
milionů pohanů vězí ještě v 'temnotách,'neznají Boha, žijí ve hříších,
neznají cesty k BOhu a pokoji. Sbírají se kazdorocně dárky v koste
lích, zařizují se spolky dětství Ježíše Krista na vykupování nešťast
ných pohanů, zvláště pak pohozených dítek. Jaká tu příležitost,
abychom dali na jevo vděčnost, že se nám dostalo milosti křtu
svatého. V jedné osadě farní přinesl sedmiletý hoch několik ha
léřů na póhanské dítky přímo na faru, Duchovní'věděl, že jest
to syn chudé pradleny, i tázal se, odkud peníze dostal. »já sbíral
kosti a prodal, a tyto peníze za ně dostale, odpověděl hoch. ':Ale
vždyť jste sami chudí, a peněz potřebujete sami na nejnutnější
potřeby:, pravil duchovní; »Důstojný panec, odvětil hoch, one.—
máme ničeho, ale maminka říká, že nejsme přece tak chudí, jako
pohanské děti, poněvadž známe Spasitele. Ale ty chuděrky jsou
úplně chudé a nešťastné, nevědí dosud

nic. o milém JCŽlŠkOVi.C

Jak zahanbují tito chudí, kteří v chudobě pamatují ještě na
chudší, jak za'h'anbují bohatší, kteří peněz zneužívají a vyhazují
na. zbytečné věc'i i hříšné, ač mohou snadno i větší peníz oběto
vati na spásu a blaho duší nejneštastnějších, aby se jim dostalo
křtu svatého a poznání nebeských pravd a s nimi všeho vnitř—
ního štěstíl

_

_

Ale kromě vzdálených pohanů jsou ještě jiní, kteří žijí blízko
mezi námi, kteří zapoměli na Boha, odcizili se sv. náboženství,
žijí bez Boha v nevěře a ve hříchu, nad propastí věčného za
vržení.
'
I tu máme povinnosti, abychom dle možnosti přispěli, by_se
jim dostalo světla víry a milosti sv. svátostí. Cesty k tomu jsou
rozličné, vlastní poučování, příklad dobrý, podporování katolic

—330-.
kého tisku, křesťanských škol, volby katolických poslanců, aby
stáli na stráži, kdykoli brány pekla, moderni nevěra, chtějí od
straniti vše, co s křesťanstvím, souvisí. Tak ukážeme, že- jsme
vděčni za milost křtu sv., za štěstí, jehož se nám_ tu "dostalo,
a přejeme si ze srdce, aby všichni v podobném štěstí a spokoje
nosti život svůj trávili, v Bohu a- pro Boha žili, vzájemně jako
dítky jednoho Otce se podporovali, a jednou všichni -u nebes—'
kého Otce se shledali.
3. Z\„toho poznáváme také, jak.veliký význam má svátost
sv. křtu pro veškeru společnost lidskou, hledíme-li na křtěnce
jako dítko boží, člena církve Kristovy a dědice věčné blaženosti.
Křtem Stává se dítko lidské 'dítkem božím. .To jest syn můj
milý, v kterém se mi zalíbila, volá Otec nebeský. Matka béře
pokřtěné dítko do svých rukou, se zvláštní úctou líbá a na ně
hledí, je ošetřuje, vychovává, chrání před hříchem a zkázou, maiíc
na očích příklad betlemské matky, Rodičky boží. Pohanská matka
a otec 'pohazují dítky, prodávají, utracují. Kristus volá k matkám
křesťanským: »Mějte úctu k dětem, jsou to dítky boží, moji
bratři, co jim-"prokážete dobrého, mně jste prokázali.: —_-To je
první socialni požehnání křtu sv. pro společnost, úcta k dítěti
a láska!
'
Dítko křtem sv. stává se členem církve Kristovy. Narozením
'vstoupilo do počtu občanů pozemských, křtem svatým do počtu
poddaných ježíše, krále na zemi a na nebi. jestliže milou jest
každému rodná chýše, kterou musíme přece jednou opustiti, čím
více má býti -v úctě a lásce druhý domov, chrám a ctrkev svatá,
jichž členem stali jsme se_křtem _sv., kde nabýváme světla na
cestu k životu věčnému, posily a pomoci. A to je druhé socialni
požehnání pro společnost lidskou, církev svatá má nezadatelné
právo na nás, na výchovu naši v rodině a ve škole .i mimo školu.
Všecka mateřská'péče její směřuje jen ku blahu'každého jednot—_
livce a všech vespolek.
'
Dítko křtem sv. stává se dědicem nebe. Bez naděje v život
věčný byl by život na světě bezúčelným, nesnesitelným, "takže
s ]obem mohl by každý proklínati den svého nerození. >Necht
zahyne den, v němž jsem se narodil. Proč bídnému dáno jest
světlo, a život těm, kteří jsou v hořkosti dušeřc (3, 3) Teprve
ve světle víry skrze křest svatý poznáváme, že život pozemský
jest semenem pro život věčný; čím trpčí, tím lépe,; čím více
sebezapření a utrpení, tím bude život na věčnosti blaženější. A to
jest třetí socialni požehnání křtu sv. pro společnost lidskou, smi—
řuje nás se slzavým údolím, se strastmi pozemského života a uka
.zuje na pravý domov, pravé štěstí.
Dauphin, otec Ludvíka XIV., krále franc., aby' syny své po
učil, dal přinésti křestní knihu, v níž před dvěma princi králov
skými bylo právě zapsáno dítě chudých rodičů. »Hle, milé ditkyc,
pravil k ním, :jako v této knize, tak jsou před Bohem všichni!
lidé sobě rovni; u Boha není rozdílu, leč viry a ctnosti; Čím kdo
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ctnostnější, tím je u Boha větší; čím více kdo dobrého vykoná,
a více zakusíxútrap z lásky k Bohu, tím bude slavnější.:
'Dnes porovnává Pán ]ežíš v evangeliu život s maličkou chvílí.
Ano, život náš jest kratičký, ale velice mnoho můžeme vykonati.
Kdyby byl sebe kratší, jen když provází nás'po křtu sv. láska
k Bohu, sbbě a bližnímu, jen když utrpení toho_světa přijímáme
s ochotou, radovati se bude srdce naše už zde na zemi, radovati
zvláště na v_ěčnosti-a radost tu žádný neodejme od nás.
?. M Vzít/ma.

'Na neděli čtvrtou po Velikonoci.
.Napsal dr. lí. L. Řehák. .

O hříších proti Duchu svatému.
_1.V dnešním evangeliu tvrdí Pán Ježíš, že až pojeho od
chodu poslán bude na svět Duch svatý, že týž bude trestati svět
ze hříchu„a sice toho, že v něho ladé uvěřiti nechtěli, ač poslání
své s hůryi přečetnými zázraky, mocí boží vykonanými, byl do
kázal. Hřích nevěry při lidech 'byl tedy veliký a proto i velikého
trestu hodný.
.Avšak přece Pán ]ežíš hříchy proti němu samému páchané,
za menší prohlašuje, nežli hříchy proti Duchu svatému; nebo do
čítáme se v evangeliu sv. Matouše (12, 32), že řekl: »Kdo by
řekl slovo proti Synu člověka (jak sama sebe rád nazýval), bude
mu odpuštěno; ale kdo by mluvil '(a ovšem ijednal) proti Duchu
svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucímu.
Hrozná to slova! A proč že nebude hřešícím proti Duchu
svatému nikdy odpuštěnoř
Poněvadž, jak učí katechismus, »ělověku jest milosti boží ku
spasení nevyhnutelně třebac; a proto bez milosti boží nikdo a ni
čeho ku životu věčnému dopomáhajícího vykonati nemůže."Dárcem
milostí božích jest ale třetí, přesvatá osoba v nejsvětější Trojici,.
Duch svatý. Kdo tedy Ducha svatého, dárce milostí božích uráží
i zneuctívá, stává se milostí jeho nehodným; a Duch svatý mu
jich právem odnímá, poněvadž Bůh nám ničím povinen není,
ale co pro nás činí, jen z lásky činíl Bez milosti boží pak nikdo
spasen nebudel
2..Jest ale více způsobů, jimiž může člověk Ducha svatého
urážeti a tak ku své záhubě hřešiti. Všechny ty způsoby směřujL
ale' proti třem božským ctnostem: víře, naději a lásce, bez nichž
právě nikdo dospělý spasen nebude.
, Tyto tři ctnosti ale Bůh při nás vyžaduje, ježto právě jimi
vyzdobujeme duši svou, kterou on ku svému podobenství byl
stvořil, aby se stala způsobilou, přebývati s ním v dokonalém spo
jení -po celou věčnost.
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Bůh sám jest ve třech osobách,. z_nichž prvá jest sama ze
sebe od věčnostiasluje Otec, poněvadž jest příčinou či „začátkem
_druhých osob v nejsvětějsí Trojici. '
Druhá božská osoba rodí se z prvé a sice rovněž od več—
nosti; _a že se z prvé rodí. sluje Bůh Syn.
Třetí božská „osoba ale vychází rovnou měrou z Otcei Syna,
taktéž od-věčnosti a sluje Duch svatý.
'
A tuto nejsvětější Trojici máme v sobě napodobovati a tak
Bohu vždy podobnějšími se činiti;a to se děje právě skrze víru,

naději alásku.

Při nás tvorech ovšem není víra ma ze sebe, ale jestiť darem
Stvořitele našeho. I záleží v tom-, ?; všeCko nepochybně a jistě
za pravdu přijímáme, co a jak nám Bůh za pravdu zjevil, ajménem
jeho církev Páně vykládá.
Kdo věří ale všemu tak, jak Bůh chce, aby od nás věřeno bylo,
věří i v to, co Bůh věrným svým v odplatu slíbil a také s naprostou
jistotou očekává. Toto naprosté očekávání, že: Bůh slibům svým
dostojí, jest ale již naděje, jež se“ z božské ctnosti prvé, totiž
z víry rodí.
Věříme-li ale všemu, co Bůh zjevil a doufáme-li, co _nám
slíbil, cítíme se k Bohu v dokonalostech všech nejvyššími“ jak
učí víra; a k nám nejdobrotivějěímu,'jak učí naděje, puzenými
láskou, jež tedy i z víry i z naděje vychází; a snažíme se“tuto
lásku k Bohu osvědčovati netoliko slovy, ale i v pravdě bohu
"milým životem, abychom se tak lásky svého Stvořitele, Vyku
pitele i Posvětitele hodnými ukázali a jeho zaslíbení dojíti mohli.
3. Hříchy 'proti Duchu svatému jsou v přímém odporu proti
božským ctnostem a jest jich-počtem šest, z nichž jeden je proti
?íře, dva jsou proti křesťanské naději a tři jsou proti povinné
lásce.

'

'

Víře bohulibé odporuje hřích: »Poznané křesťanské pravdě
_odpírati'c. Hříchem tím provinili Se židé, kteřípřese všechno do
kazování Pána „Ježíše za Mesiáše nepřijali, ale ho ukřižovali. Hří
chem tím hřeší za dob našich všichni, kteří přese všechny důkazy
o moci i moudrosti boží, jak se všude jeví, kam se jen podíváme,
Boha popírají, jen aby sobě pro něho žádných náSilí ve svých
nezřízených žádostech učiniti nemusili.
'
_
,
'
Bohulibé naději odpírají hříchy :- »Nad milosrdenstvím božím
zoufatic, čili přese všechny příp'ovědi boží, že chce pomocníkem
. naším býti,v_ší naděje na Boha vůbec se odříkati; a hřích: »Zůmy

slně na milosrdenství'boží hřešiti, čili hřešiti 'proto, že Bůh jest
milosrdný; a očekávati od něho tedy více, nežli slíbil, totiž od
puštění __—bez pokání!

lásce odpíránapomínání
hřích protisrdce
povinné
láscek'mític.
Bobrů/jenž
sluje:Bohuíibé
»Ku spasitelnému
zatvrzelé
říchu
toho se. dopouští, kdo pohrdá hlasem svého svědomí, jež jest
hlasem božím v nás i napOmínáním kněze—,rodičů a jiných řád
ných lidí, pokání n'ečiní.
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Proti povinné lásce kbližnímu směřuje hřích: »Bližnímu mi—
losti boží nepřáti a závidětic. Tak se provinil příkladně Kain, jenž
ze závisti, že se bratr jeho Abel pro svůj cnostný život více Bohu
líbil, téhož nenáviděl a posléze i zabil.
" _
Proti povinné lásce k samému sobě stojí hřích: »V životě
'nekajícím úmyslně až do konce setr'vatič.
'
Obyčejně ten, kdo proti Duchu svatému hřeší, hřeší způso
bem netoliko jedním, ale více zároveň. Za dob našich, jest mnoho
lidí takových, kteří zejména zůmyslně na milosrdenství boží hřeší
a se těšívajíiomlouvají: Vždyť jest Bůh tolik dobrotivý a všecko
nám odpustí. Co by z toho „také měl, kdyby nás do pekla od
soudili
' '
\
Kdo takto nesmyslně mluví, popírá i víru v Boha nejvýš
spravedlivého _i věrného, a hřeší způsobem nejhroznějším proti
spasení duše" své, kterou má milovatil
'
4. ]est- ovšem na pravdě, že jest Bůh i svrchovanou měrou
milosrdný a dobrotivý, a odpustil i_velikým hříšníkům, jako králi
Davidovi, Maří Magdaleně, Petrovi, ba i lotrovi umírajícímu již
na kříži. Avšak kdy jim odpustil? Když provinění svého uznali
' a jak ho uznali, ihned upřímným pokáním odčiniti se snažili. Sv.
Augustin dí: I lotr kající v posledních chvílích života dosáhl od
puštění, aby nikdo pro veliké hříchy své nezoufal, ale upřímnou
kajícností milosrdenství božího hodným učiniti se snažil; avšak
Písmo svaté vypravuje jen o jediném takovém pozdním odpuštění,
aby nikdo zúmyslně na milosrdenství boží nehřešil a nezahynult
Mnozí se těší, že budou pokání, činiti až později, snad 'až na
smrtelném lůžku. Ale což pak komu Bůh slíbil, že ho nechá hře
šiti tak dlouho, jak sám bude chtítiř Což ví kdo den i hodinu
odchodu svého? A což když Bůh hříšníka smrtí náhlou k sobě
povolá? Co potom?!

Všakikdyž kdo po dlouhé trapné nemoci umírá, zdali bude"
moci pak nahraditi, co v životě promeškal? Kterak nahradí za
nedbané modlitby, oběti mše svaté, přijímání svátostí, škody bliž
nímu učiněné na jich jmění „i cti ř'l ,

'

'

A zač asi stojí lítost na smrtelném lóži, když nemocného již
obestírají mrákoty smrti?
5. Mnohým hříšníkům děje sepak věru jako slonům. Slon
pro svou tíhu a neohrabanost neuléhá k odpočinku 'na zemi, ale
Opírá se jen o některý mohutný strom. To vypozorují lovci, kteří
se ho zmocniti chtějí a _strom mu hluboce naříznou. Když pak
přijde slon a o strom se opře, by si odpočinul, strom se pod
tíhou jeho dolomí, zvíře se svalí, povstati nemůže a stává se ko
řistí lovců. Podobně opírá se hříšník o milosrdenství boží,.až Bůh
stále urážený, s milosrdenstvím svým ustoupí a hříšník'padá, aby
nepovstal více a stává se kořistí lovce duší — ďábla!
Proto s pokáním neodkládejme,'slýštše napomínání církve
Páně právě v tomto času, abychom pro_ nekajícnost _nezhynuli,
ale jako praví kajícníci života věčného došli.- Amen.
'
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Neděle čtvrtá po velikonoci.
Svátost biřmování ajeho

význam pro Společnost lidskou.
»Neodejdu-li, nepřijde k vám Utěšitel,
Duch sv.:
(Jan 16. 7.).

V dnešním evangeliu loučí se Pán Ježíš s apoštoly a slibuje
za sebe Utěšitele, Ducha sv. >Užitečno jest vám, abych odešel;
neodejdu-li, nepřijde k vám Utěšitel.: Pán ]ežíš dokonal dílo své
a proto připravoval“ se na odchod do své vlasti, slávy věčné.
Dokud byl s apoštoly, nemohli se tito sprostiti předsudků židov
ských o Messiáši a jeho království; bylo třeba, aby byli na čas
ponecháni sobě samým, aby poznali svou nedostatečnost, a Duch
sv. pak pokračoval“ v díle vykoupení lidstva, používaje apoštolů
jako nástrojů. Desátý den 'po nanebevstoupení seslal Pán Ježíš
Ducha sv. v podobě obnivých jazyků, který osvítil rozum apoštolů,
aby všechny pravdy snadno poznali, posilnil vůli jejich, aby „se
nikoho nelekali, rozehřál a očistil srdce a duši jejich, aby ne
ohroženě o Kristu kázali a ovoce vykoupení věřícím rozdávali.
Apoštolové přijali svátost biřmování, a svátost tu udělovali pak
věřícím vzkládáním rukou. teme ve Skutcích apoštolských, že
když v Samaří přijali mnozí slovo boží a svatý [kf-st, posláni
byli apoštolové Petr a "lan, aby novokřestanům udělili Ducha /sv.
! vzkládali na ně ruce a oni ,přijali Ducha sv. (8, 14.). Nástupci
'apoštolů jsou biskupové, kteří z ustanovení a moci Ježíše Krista
udělují svátost biřmování vzkládáním rukou na biřmovance a ma
záním sv'. křižmem, olejem s balsámem. Jako olej sílí, tak Duch
sv. vlévá sílu, abychom víru statečně _vyznávali a dle ní žili.
Balsám voní; iskutky naše, celý život má vydávati vůni líbeznou.
Duch sv. vtiskuje pak ještě na duši nezrušitelné znamení bojov
níků Kristových.
Jako častěji máme obnovovati slib křestní a připomínati si
všecky milosti, jichž se nám dostalo, tak máme stále na paměti
míti i svátost biřmování, kterou jsme přijali,a kdo dosud nepřijal,
na ni se 'připravovati; Zvláště. nyní před svátky- svatodušními,
abychom pak o svátcích osvícení Duchem _sv. poznali nesmírnou
cenu této svátosti a hluboký význam 'pro celou společnost lidskou.
Sv. Fulgenc praví: »Mazáním křižma při biřmování pomazání
jste, byli za krále, a jako olej z části mírní a z části sílí, a jako
hlavní dvě ctnosti krále jsou mírnost a'síla, tak i křesťan poma
těmito dvěma vlastnostmi: mírností
.r ._zaný křižmem má vynikati
\ a silou-, a těmi se zušlechtovati.
O těchto dvou vlastnostech budeme dnes uvažovati.
1. Když měl býti pokřtěn Chlodvík, král francký a nebylo
po ruce sv. oleje, přinesla prý bílá holubice láhvičku s olejem
s n'ebe, v kteréž pak olej nikdy nevyschnul, aproto jím všickni
pozdější králové byli pomazání. Až teprve za revoluce byla
láhvička od Roula, člena konventu, na veřejném náměstí v Re
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meširozbita. Co vypravuje tato pověst, stalo se skutečně ve svá
tosti biřmování, kde mladí křesťané pomazání bývají za krále
olejem, který nevysýchá, dokud trvá církev .sv. Pomazání toto
jest v pravdě posvěcením bažským, jež utvrzuje v křesťanstvíkrá
lovskou dynastii, kterou Bůh sám uznává a kterou nikdo nemůže
svrhnouti s trůnu leč těžký' hřnch. Duch sv. sám posvěcuje mla
dého křesťana ve sv. biřmování za krále, a zatím co mu uděluje
své převzácné- dary, ukazuje na zvláštní dva nejlepší, jichž olej
jest znamením, mírnost a silu.
Královský dar mírnosti "má se ukazovati vnitřně a zevně.
a) Vnitřně je to pokoj, utišení vášní. Po potopě. světa
přinesla holubice olivovou ratolest jako známku míru a pokoje,
že Bůh již usmířen smlouvu novou učiní s praotcem Noemem.
Olej vyléval sei za bouře do vln rozvířených, aby vodu utišil.
První povinnost křesťana po přijetí sv. biřmování záleží v tom,
aby 'do vřavy hříšných náklonností, zlých žádostí a_náruživostí' při

nesl pokoj a pořádek, by je omezila skrotil, přemáháním sebe,
a umrtvováním umlčel; a povinnost ta má růsti s _přihýváním
věku, poněvadž náruživosti stávají se stále vzdornějšímianevá
zanějšími; povinnost ta musí se častěji obnovovati vzpomínkou
na božský příkaz: »Náruživost tvá musí poslouchati aty nad 'ní
panovatis Povinnost tu nesmí křesťan pustiti se zřetele nikdy,
poněvadž nemá dříve pokoje„ dokud se nad jeho mrtvolou“ ne
modlíme: Odpočinutí věčně dej mu 6 Pane!
)Sv. biřmováním stal jsi se králem,: praví Eucharius'; »chceš—li'
králem zůstati, musíš rozbouřené moře svých vášní olejem mír
nosti přivésti lgpokoji.: Králem jest jen _tehdy věřící křesťan,
který sám umí sebe ovládati. — Proto dle slov sv.Jana Zlato
ústěho, křesťan, který“ dovede tělesným chtíčům vládnouti, jest
neméně ctihodný jako mocný král, který v plné slávě sedí na
trůnu. královském.
_
b) V této úctyhodné slávě však musí se mírnost také uka
zovati zevně. ]ako mazáním oleje tělo stává se "ohebnějším
a obratnějším, tak musí i duše křesťana—po sv. biřmování býti
povolnou, smířlivou, přívětivou k spolublížním, neznati více ne
návisti, hněvu, nepřátelství _aodporu, ale býti mírnou v úsudku
a v jednání. Duch; sv. jest zvláště duchem lásky. .Obdržel jsi ve
sv. biřmování, milý křesťane, Ducha sv. v celé plnosti; nech ho'
tedy jednati a nezarmucuj ho nelaskavými slovy, nevypuzuj ho
ze srdce opovážlivým posuzováním svého blížního.- »Sebe sama
odsuzuj,c praví sv. Klimakus, »k tomumáš stále příčiny; ale nad
bližním nevynášej nikdy úsudku, poněvadž Bůh si to pro sebe

vyhradil; Bůh jest, který soudílc
Ale žal jistých okolností mírnost byla—by slabostí, schovíi
vavost hříchem, a sice ve věcech víry a' mravů, kdy,..máme'býti
mírní k osobám,“ ale přísni ke hříchu osob. Církev vylučuje ze
společnosti věřících tvrdošíjně členy, 'ale přijímá _.opět s laskavostí
„jakmile dávají na jevo lítost a ošklivost nad poblouzením; Ne
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náviděti třeba blud a hřích, ale' milovati nešťastného, poblou
dilého.
Když císař Maximus hubil kacíře Priscilliány ohněm a mečem,
napomínal jej. sv. Martin, biskup Turský, k mírnosti: »Bludu
máme nenáviděti, ale osoby musíme milovati.:
'

František Quise, vévoda Lotrinský, porazil vojsko Kalvinské
a oblehl město Rouen. Přivedli k němu podezřelého člověka,
který se přiznal, že chtěl vévodu úkladně zavražditi. »Co jsem ti
učinil zléhořc ptal se přívětivě vévoda. »Ničeho, ale nenávidím
vás, že se protivujéte naší víře,- odpověděl zlosyn. »Vidlš, mohl
bych tě odsouditi k smrti, pravil vévoda, ale víra má poroučí,
abych ti odpustil. Nuže, která víra „je lepší, moje či tvojeřc Dal
osedlati koně, k tomu sto tolarů na cestu a propustil na svobodu.
in ten pohnul a dojal toho zákeřníka, že se slal katolíkem
a věrně sloužil vévodovi až do své smrti. — Tato mírnost“ jest
ovocem milosti Ducha sv. ze-svátos'ti sv. biřmování. Ale musí
býti spojen s jinou—ještě cností, a sice silou, jak v následujícím
poznáme.

_

\

2. Když vůdce Kréťanů Th'eudites přitáhl s vojskem proti
Atheňanům, pravil Themistokles ku svým krajanům: »Nebojte se
ho ; má sice meč, ale nemá tolik zmužilosti, aby ho vytáhlo Po
dobně možno. říci o křesťanu, který byl pokřtěn ale ještě nebyl
biřmován; má sice zbraň, ale neví, jak jí použíti, aneb nemá
k tomu odhodlanosti a odvahy, nemá k tomu síly. Jako oleje
používá se při pomazání krále,. tak se ho používá ive sv, biřmo
vání, jež povyšuje křesťana ke království duchovnímu. Tímto po—
mazánlm naznačen jest dvojí význam, a sice udělení božské mír
nosti biřmovanci, a nebeské síly k těžkému boji. Síly té jest
nezbytně třeba ku zachování víry _a pak ku její obhájení.
a) Zijeme v době, kterou se táhne červená nit nenávisti proti
Vanávání víry a všemu křesťanství. Žijeme“ mezi lidmi, jichž ná
hledy, mínění, zásady a úsudky o náboženství jsou—tak různé
jako jejich tváře. Žijeme ve městech a obcích, jichž obyvatelé
s větší části honí se za požitky tělesnými, jsou ve víře vlažnými,
ba i nepřátelskými. Žijeme v obchodu, ve službě s křesťany vla
žnými. posměvači a rouhači, úplnými nevěrci. —. Kdo chce víru
svou zachovati, musí nejen, vnitřně ale i zevně dle víry žíti, při
kázání boží zachovávati, a k tomu je třeba síly. A Zvláště mladý
křesťan ji' potřebuje, poněvadž právě na něj nevěra" nejvíce clo-.
ráží šípy posměchu, aby od_víry odvrátila. Král musí stoje umí
rati, praví římské staré přísloví. Stal jsi se králem ve sv. biřmoe
Váni. nuže, drž se statečně, neklesej v zbabělosti, slabostia bázni
před lidmi.

Právu, pravdě a víře nechť jest cesta volná, každápřekážka
'bud statečně odstraněna. V jednom-městěvýchodních Čechschá
zela se pestrá společnost v hostinci, nejvíce důstojníků tamní
posádky.. Bavili se hlučně a-nevázaně, když vstoupil do jídelny
slušně oděný mladík, .aby poobědval. Před jídlem vstal, pozna
menal se křížem a vykonal krátkou modlitbu. „Oči všech lpěly
*
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na něm. Jedni se zarazili, jiní dělali různé poznámky, jiní výpuin
v nehorázný smích. »Snad jsem vám dal příčinu, pánové, kté
veselosti ?.: pravil mladík. »Kdo by se nesmál,c' pravil jeden
mladý důstojník, »vidí-li dělat takové posuňky.c »Tedy proto se
smějete,c pravil mladík, »že jsem-se modlil; vtom, pánové, není.
hrdinství,'čtyřicet směje-li se jednomu; ale v tom je pravé hrdin
ství, když jeden proti čtyřiceti neohroženě víru svou vyznává
a posměchu se neleká- jsem katolík a děkuji Bohu _zadar, za
pokrm, kterého'mi udělil. Zajisté by vám to také veliceslušelo.;
Po jídle pomodlil se opět, přívětivěuklonil se přítomným &odešel.
A ti, kteří se dříve smáli, zvážněli, a nutili se do hovoru o jiném
předmětu.

\

'

_

b) Nejenom víru veřejně v_yznávati, ale také _hájiti musíme.

Síly k tomu nabýváme ve sv. biřmování, a pak musíme se
přičiniti, abychom ve věcech víry řádně byli vyučení, bychom
proti 'útokům mohli. ji hájiti. Cvičme se .ve víře posloucháním
slova božího. Neříkej nikdo, já vím vše, o čem se v kostele káže.
Není tomu tak. Každou neděli může mnohé zrnko-„zapadnouti

v úrodnou půdu a přinésti mnohonásobný užitek. »Kdo jest
z Boha, slovo boží rád.slyší.c
,.
Dále třeba čistí poučné náboženské knihy, vzdělávati azd'okb—
nalovati se- ve věcech sv. náboženství..:Mnohý ztrácí mnoho času
čtením zábavných knih, často frivolních, protináboženských, opl
zlých; vydává se v nebezpečí, že,“ztratí víru a stud. Kdyby času
bylo použito čtením kněh vážných, náboženských, co . dobrého
mohlo býti jižlvyzískáno pro dobro vlastní i veřejné.
- Dále, abychom víru uměli statečně ',hájiti, 'třeba jes't modlitby
k Duchu sv. za dar síly; pak budou oči naše blesky, jež zapalují,
slova _naše hromem, který vše drtí; pak budeme se podobati
králi, který božskou silou, mává mečem- a při tom sílu spojuje
s mírností křesťanskou.

_' '

3. Z toho, co jsme'o sv. biřmování _nyní slyšeli, můžeme
již poznati veliký jeho význam“pro společnost lidskou.
Křest sv. položil základ k pravému křesťanskému, bohumí
lému životu, sv. biřmování má doplniti Stavbu, „učiniti člověka
dokonalým. Křesťanétoliko dle matriky, tak zvaní katolíci, nejsou
p'okrokovými, ale zaostalými, zpátečníky, ve vývinu zakrnělými,
katolíky nehotovými, chrámy, "které nebyly dostaveny a nyní se
nalézají ve zříceninách.

'

Svátóstí náboženského pokroku, dospělosti, je sv. biřmování.
Proto se uděluje ve věku, v němž se nalézal božský Spasitel,
když: na svátky putoval „z Nazareta do ]erusalema; ve;_-věku,
v němž malý David přemohl obra Goliáše ve jménu Hospodi
nově; ve věku asi 12 let, či“dle schopnosti i dříve, aby mládež
ozbrojená byla proti nepříteli spásy a rukou biskupovou pový
šena do stavu rytířského ku hájení církve, království božího na
zemi. \Křtěnec obdržel ve spánku listinu čestného občanství _ne
beskéhoíkrálovství a dědictví života věčného ;_.biřmovanec :nyni,
Rádce duchovní.

"

22'
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“d'ušev'něprobuzelý, má vlastními ústy přísahu občanskou-i“ vojen—
skou-bojovníka Kristova obnoviti'.
'
_
_
.,

Pro společnost lidskou není zajisté-škodou, iná-"liobčany
mravně vyspělé, moudrostí a silou vyzbrojené; svátost biřmování,
"kterávychovává dokonalé křesťany,vychovává také dokonalé-občany.
Za naší doby byl pracující lid popuzován proti prácedárcům,
proti majetnějším třídám, proti vrchnosti fsvětské i .duchovni.
Vůdcové dělnictva měli z toho nejvíce zisku avy'hod, a lid trpěl.
A mnohý křesťanský dělník musel snéstí urážek, p_ohrůžeka'ú'strků,
byl-li věrným svému náboženství- a vyhýbal Se protizákonny'm
a nek'řesfanskýmčinům, neplatil na protináboženské noviny a knihy,
nechódil na schůze, kde se proti církvi a státu mluvilo.

> A kdo setrval a" snesl' všecko to mučednictví, byl „zajisté
hrdinou velikým. A k tomu přispívá sv. biřmování, 'že činí chara
fkteryýlidisvědomité, poctivé, kteří věrně konají své povinnosti
a nedají se svésti k činům nezákonným. Mezi pravými katolíky
nenalezne sezrádce, udavač, slaboch, který 'za peníz dá se ke
všemu najímati.
Když francouzský generál“ Bisson přemlouval zajatého On
dřeje Hoíera, aby vstoupil do služeb císaře Napoleona, odpověděl
Hofer: »Byl jsem, jsem a zůstanu věren domu —rakouskému
'a svému císaři Františkovi. Budu-li k smrti odsouzen, jsem. přece
lépe na' tom, než tisíce jiných. Znám aspoň svou poslední hodinku
smrti a mohu se na ni řádně připraviti; mnohým jiným však se
té milosti .nedostane.<

_

,

_

Svátost biřmování dává té síly,; že se křesťané nezpronevěří

svým povinnostem_— — jakmile istát nedbá o výchovu nábo
ženskou, nemá svědomitých úředníků ani občanů; lidé bez Boha
jsou všeho schopni; zpronevěry, nepoctivosti, zkázy bližního .
i vraždy. »Až přijde Duch. sv.,: pravil Pán Ježíš, »bude. trestati
svět z hříchu, že nevěřili ve mne.c (Jan 16; 10)
Duch sv. usvědčuje stále společnost lidskou, jak se sama nej
více trestá, nedrží-Ii se přikázání Kristových, učení sv. náboženství.
Svatodušní svátky se blíží. Připravme srdce své, aby Duch sv.
mohl v ně zavítati se svými dary a milostmi, aby naplnil a roz
nítil je ohněm lásky, abychom .byli' bojovníky Kristovými a do
sáhli koruny věčné slávy.

“

V. M. Věc/tal.

Neděle- pátá' po 'velikonoci.
Nejsvětější Svátost oltářní a význam její pro lidstvo.
»Začkoli budete prositi Otce mého ve
jménu mém, dát vám.: (jan 16, 23.)

Když se loučil Pán Ježíš s učedníky před svou smrtí, kteří
bolestně nesli odchod milovaného Mistra a nechápali' ještě,—proč
"musí trpěti a umříti, těšil je a slíbil všecku pomoc Utěšitele ,

— 339——
\

Ducha sv., slíbil, že jich neopustí, ale bude stále s nimi až do
skonán'í světa, a vybízel k modlitbě, aby jeho jménem o pomdc
k Bohu se-utíkali'. »Budete-li zač prositi Otce mého ve jménu
mém, dát vám. Proste a' vezmete._ aby-radost vaše byla "doko
nalálc Sám'je naučil modliti a příklad dal, ja'kse modliti mají,
aby "modlitba přinesla žádoucího výsledku.
'
-.
Z učení a příkladu božského Spasitele učili jsme se již ve

škole, jak se' modliti máme, Ptedevším'máme mítipři modiitbě
na' mysli'čest -a slávu boží a spásu vlastní duše.- Modlitba má
býti dobře spořádána. Máme se modliti nábožně, důvěrně, po
korně ae Srdcem kajícím a »čistým, vytrvale, odevzdaně do vůle
boží, a hlavně ve jménu Pána ježíše, jeho jméněm, vjeho úmyslu.
pro“ jeho zásluhy, dle jeho příkladu. .Začkoli budete \prositi Otce
mého ve jménu mém, dát vám. Až pasa—vadjste za nic neprosili
ve jménu mém; proste a vezmete, aby radost vaše byla do.
konaláíc
.
Král .perský Artaxerxes velice miloval svého dvořenína Ty
ridata, takže i po jeho smrti neodtekl nikomu .ničeho, kdokoli _
pláštěm Tyridátovým byl' oblečen za něco“prosil. Tak chce Pán
Ježíš, abychom“ předstoupili s prosbou před nebeského Otce při
oděni pláštěm _zásluh jeho, abychom ne sami, ale jeho jménem
prosili uznávajíce svou nehodnost.
ím více se pokoříme, čím důvěrněji budeme prositi, tím
většího překvapení se nám dostane, a radost naše bude do
konalá!
.
Ale Pán JCŽIŠještě více pro nás učinil, zůstává na, oltáři mezi
námi, obětuje" se za nás, při mši sv., sám prosí za nás, ba chce
býti ustavičně naším hostem, aby jménem naším prosby nebe
skému Otci přednášel a milosrdenství pro nás vyprošoval. Proto
zůstává mezi námi, s námi a“z nás v každém, abychom všeho
mohli dosáhouti. Abychom to řádně pochopili a modlitby nále—
žitě vykonávali, připomenu vám' dnes účel a cenu ustanovení
Nejsv. Svátosti oltářní a její význam pro veškero lidstvo.
1. Večer před svou smrtí svolal! Pán ježíš své učedníky, aby
s nimi jedl velikonočního beránka, který" byl obrazem beránka
božího. Když požili beránka a umyl božský SpaSitel učedníkům
nohy, vzal chléb' do svých rukou, lámal a dával' apoštolům řka:

»Vezměte a jezte, totot jest tělo mě.: Pak vzal kalich svínem,
požehnal, a díky činil, a podával, _řka: »Pijte z tohoto kalicha
všichni, totot jest krev má nového zákona, která bude za vás
vylita na odpuštění hříchů.: A“ když přijali tělo a krev Páně,
.pravil k nim: .To čiňte na mou památku.: (Mat. 26) Neřekl:
:'to znamená tělo mé, krev mouc, ani oto bude krev má a tělo
mě:, ale »totoť jest tělo mě, to je krev mán- Splnil, co před
časem přislíbil: »Tělo mé“jest pravý pokrm, a' krev má jest pravý
nápojm (jan 6, '56;) A- aby nebyli. vpočhybnosti, že má na mysli
snad mrtvé tělo své, pravil: >]á jsem 'ch'leb živý, který s nebe
sestoupil. Kdo jí ,mě'tělo a pije mou krev, má život věčný.- Dal
tedyPán Ježiš“ sebe sama, živé tělo své apoštolům za pokrm.
.
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A.tito přijímali s největší ustivostí z rukou' božského Mistra;
A že 'ani v nejmenším nepochybovali, že přijímají pravě tělo
a pravou krev, konali přesně, co jim ]ežíš poručil: ».To čiúte—na
mo'u památkuc, proměňovali chleb v tělo Páně a víno v krev
Páně, ří—kajícetatáž slova a. žehnajíce ve_jm\énu Pána ]ežíše._ _

Scházeli se po nanebevstoupení Páně, proměňovali _způsoby
chleba a vlna, přijímali a podávali věřícím, jak čteme ve skutcích
apoštolských.
(3, 44.) Věřili všich—nipevně, že pod spůsobou
chleba-a vlna požívají skutečné a živé tělo a krev Pána ježíšea'
A zko'úmáme-li dějiny církve sv. všech století, poznáme, že
církev sv. stále věřila a učila, že spůsobou chleba a vína přítod
men jest živý Pán' Ježíš „se svým tělem a krví svou. Proto svatí
otcové "mluví o úctě, jaká se Pánu Ježíši na oltáři prokazovala_
a napomínali věřící křesťany, aby s největší úctou oběti mše sv.
se účastnili.

_

Víra v skutečné proměnění chleba v tělo Páně byla. po vše—
cky věky v katolické církvi veřejně vyznávána. .Až protestanté
začali články sv. víry dle libosti měniti, zavrhli i tento nejvzác
nější a nejdůležitější článek víry, zavrhli obět mše sv., přijímání
těla Páně, a um již přestali býti členy pravověřící._církve sv.-,
neměli života v sobě: »Nebudete-li, jísti těla mého a píti mé
krve,: pravil Pán ježíš, »nebudete—míti života v sobě.< Zkažené
srdce, pýcha nikdy nepochopí tajemství největší lásky boží. »Smy
slný člověk nechápe věcí Ducha božího, _ale bláznovstvím. jsou

jemu.:

2. Abychom pochopili velikost tajemství Nejsvětější Svátosti
oltářní, musíme uvážiti jeho cenu a užitek a úmysl Ježíše Krista.
a) Cena každé věci řídí se dle, látky, z níž 'se skládá, 'dle
umění, jakým jest provedena a dle trvání, stálosti její.
"
Nejsvětější Svátost jest pravé tělo a pravá krev Pána našeho
Ježíše Krista, pravého Boha a člověka zároveň. _Bůh jest bytost
nejvyšší a dobro nejvzácnější, má tedy, možno-li říci dle látky,
Velebná Svátost cenu nekonečnou, nevystihlou.
_ a,
Co .se umění týká, jest Velebná Svátost, tělo a krev; Pána
Ježíše na oltáři, uměním každé pomyšlení lidské přesahujícím.
»,Podivuhodní jsouskutkové tvojí,.-_o Bože,: volá v nadšení žal
mista Páně. (38, 14.) Svátost oltářní jest souhrnem všech divů,
všeho umění. Církev sv. nazývá ji památkou divů božích. A co

jen; podivuhodného? Vidíme spůsoby chleba a vína, ale jest to
živé tělo a živá krev Pána Ježíše Krista. Ruka cítí chleb, oko
vidí chleb, jazyk poznává chut chleba, a přece už to není chléb.
Na oko víno, .barva, chut, vůně — a přece jest to pravá krev
Pána Ježíše. Způsoby nehybné,- nepatrné, a přece jest v nich král
všech králů, živý., Pán nebe a země'.

'

A co se trvání týká, už po 19 století zůstává Pán Ježíš na
oltáři. živé tělo .a živá-krev, a zůstane tu až do 'skonání světa.
&) Užitek Velebné Svátosti obsažen jest v účelu, proč'P'án
Ježíš túto svátost ustanovil-; chce .býti pokrmem našich _duší,:po—

silou, ochranouproti hříchu; cheese-za nás ustavičně obětovati
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.nebeskěmu Otcll-na odpuštění hříchů; chce nám býti neustále na
blízku jako nejlepší piítel.
_
_
Pokrm a nápoj udržují tělo při životě, občerstvují . a činí
schOpným ku každé práci. Duše jest více než tělo, a potřebuje

také pokrmu-a nápoje, a tím jest tělo a krev Rána Ježíše, které
udržuje život duše, seslab'uje zlé náklonnosti a pokušení, chrání
před hříchem těžkým, očišťuje od hříchů lehkých a trestů čas
ných, rozmnožuje lásku k Bohu- a dává záruku slavného zmrtvýche
vstání a- života věčného. »Kdo jí mé tělo, má. život věčný a já
.ho vzkřísím v den nejposlednější.:
.
Bohu náleží největší úcta, vděčnost, musí býti dokonale
usmiřován. Člověk jest tvor omezený, slabý, nedostatečný. Pán
ježíš na oltáři při mši sv. přináší za nás nejlepší obět chvály,
díků, prosby 'a smíření. A“ pro tuto obět dostává se nám při
mši sv. nesčíslných milostí. Hříšní nabývají daru kajícnosti, spra
vedlivým rozmnožují se ctnosti a zásluhy, modlitbajest Jspíševy
slyšena, poněvadž s námi a za nás modlí se Syn boží ježíš Kristus,
dostáváme zvláštního požehnání božího a duše v očistci nabývají
ulehčení a vysvobození.
'
\
Nejen pokrmemduše, nejen ustavičnou obětí chce býti bož
ský Spasitel svým věrným, ale dnem i. nocí zůstává na oltáři
mezi námi jako nejlepší přítel, vybízeje laskavým-,islovy každého:
»Pojdte ke mně všichni, kdo pracujete a _obtíženi jste, já vás
občerstvím.: Proto volá sv. Augustin: »B.áh0ví, kam jdete hledat
štěsth P0|ďte k [ežíšovi, on jedině může vás milostí svou obo
hatiti a učiniti štastnými..
Německý spisovatel .jeden na "cestě do Svaté země 'spatřil vp
Smyrně na ulici černocha bez nohou a bez rukou. »Byl "jsem
velice dojat jeho bídou a neštěstím a položil jsem před něj malý
peněžní dárek, ač mne o —tonežádaí. Ubohý děkoval a svolával
požehnání boží slovy stále hlasitějšími, až jsem se mu ztratil
s očí. Kdykoli si na to vzpomenu.. bývám velice dojat.: A hle,
my jsme všichni bylina duši zmrzačení. nejubožejší tvorové, a ne
měli se žádné strany očekávati pomoci. A tu kráčí. Bůh mimo
a podává dárek, ne peníz, ale .dar nesmírné ceny, svého vlast—
ního Syna jednorozeněho, ne jednou, ale stále v Nejsvětější Svá
tOsti oltářní. Onen černoch děkoval za nepatrný dárek, a mnozí
křesťané nejdrahocennějším_ darem pohrdají aneb oz'aňneděkují,
ba ještě se rouhajíl
..
(:) Cena daru se řídí také dle úmyslu dárce. I nejmenší
dárek z lásky vycházející má cenu nesmírnou Co pohnulo Pána'
:]ežíše, že se nám celý daroval? Nejsvětější Svátost oltářní jest
darem nevystihlě lásky, již nikde není podobně, hledíme-li na
dárce, na obdarované a na okolnosti, za jakých darbyl přinešen.
\Dárcem jest ježíš, Syn boží, sám v sobě nejšťastnější a_nej.
bohatší; nepotřebuje od nás ničeho; ale jako člověk stále chce
býti u toho, koho upřímně miluje, tak i_Bůh, Ježíš Kristus, ač
odešel po zmrtvýchvstání do slávy věčné, do svého království,
chtěl přece zůstávati stále s námi, a nejen zůstávati, ale stále za
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nás- se“-oběto'v'ati a býti pokrmem 'našíchduší.. A kdo jsme my,
obdarovaní jeho láskou? Ach, jak ubozí, a .lásky _té nehodní; jak
ne'vděční a. .zlomyslní, kteří každým těžkým hříchem znovu na
kříž 'Svého Spasitele'ubíjejí !
_
A za jakých okolností prokázal nám Spasitel božský nej-„
větší tu“ lásku? Večer, když byl zrazen a nepřátelé už se strojili,
aby- ho nejbolestnějsí a nejpotupnější smrtí sprovodili. se světa-,
odměnil se za to— láskou ne lidskou, lásky takové není člověk
schopen, ale.láskou božskou; zůstává přece stále mezi námi,-volá
k sobě. chce pomoci každému,; obětuje se při-každé-mši svaté,
msmiřuje za nás nebeského Otce adává se nám za ptkrm, _ozbro
juje proti hříchu. A to vše'uěinil, abychom podobně činili, mile.
vali své bližní a za nevděk spláceli dobrodiním, abychom byli
opravdovými učedníky jeho, dítkami.,nebeského Otce a spolu.
dědici nebeského království.
'
_
_
3. .Z toho všeho můžeme nyní poznati, jak veliký význam
sociální má Nejsvětější Svátost oltářní..
Ona jest svátostí lásky
níž všechenxsluneční žár božského
Srdce Spasitele jest soustře n. Mohl nám zanechati jinou pa.
mátku, chtěl však zanechati nám sama sebe, abychom měli lásku
jeho-stále na očích a z lásky k němu milovali i svého bližního.
Svátost oltářní jest svátostí lásky- k ubohým. Pán ježíš zů
stává nejenvchrámech nádherných, ale inejchu'dších, volá všecky
k sobě, zvláště nejopuštěnější a nejneštastnější. nemocné na těle
i na duši; aby opět dal příklad, jakmy si počínati máme. »Co
jednomu z nejmenších jste učinili, mně „jste učinili..
Svátost oltářní 'jest svátostí pokoje; Pán ježíš volá k sobě
všecky, a usmiřuje ustolu Páně všecky společenské vrstvyastavy,
sjeden chleb, jedno tělo jsme všichni.: volá sv. Pavel, okteří
"jednoho chleba jsme účastni.c (l. Kor 10 „17.l Jako mnoho zrnek
-psenice jest jedna hostie, "jedno tělo Páně, jako zmnoha vinných
hroznů naplněn jest kalich jedné a téže krVe Páně. tak mají býti
všichni účastníci nebe'ské_hostiny u stoluxPáně jedné mysle, jed
=noho srdce.

a

_

_Kdecelá osada přijímá nebeský pokrm. nejsvětější tělo Páně,
—kdezvláště jinoši a muži do jednoho posilují se andělským po
krmem, tam není nepřátelství, nenávisti. nepřízně; _všichni jsou
bratřími' v Kristu, všic i dítkami nebeského Otce, vzájemně s
milujícími. To jest sociál ívýznam Nejsvětější Svátosti oltářní pro
\celou

společnost.

-

*-

' : s.

.

Po smrti ctihodné řeholnice sv. Marie Angoly nalezli na její
prsou obrázek, na němž vyobrazena Velebná svátost s nápisem:
»Tro tebe žijic a pod tím třesoucí rukou, nejspíše blízko před
smrtí napsala světice :- »Pr'o tebe umírám.: Pán Ježíš žil pro nás,
žije stále pro nás, pro nás umřel; chce, abychom také pro něho
ve svých blížníchžili a proti .a své blížní i umírali.
.
Kdyby lidé chtěli pochopiti, co Pán ]ežíš pro nás vykonal
.a stále koná, kdyby chtěli pochopiti, že nejlepší odměnou a vděč
ností jest, prokazujeme-li podobnou _lásku k svým. spólublížním,“
i
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'jalr by- bylo _nasvětě blaze ;_.„bylo ,by tu __ustavičného závodění

v_prokazování lásky k bližním, pokoj, 'nebe' pažemi.
' '
Dnes jest, neděle proseňná, Chceme prositi tyto 'dny za mi.-.,
losti a._dary nejpotřebnější, »Prostega vezmete;.proste ve jménu
mém, a" radost vaše bude dokonalá,-_ pravil božský Spasitel,
'
Nyní, když jsme poznali lásku Pána J_ežíše knám, lásku.
jeho k nebe'skému Otci, pochopíme snadno, próč máme se mo
dliti a prósiti 'za vše ve jménu Ježíše Krista. Máme zajisté zač.
prositi; prosme pokorně, se srdcem kajícim, očištěným, .prosme
důvěrně a vytrvale a přitom s odevzdaností do vůle boží, prosme
ve jménu Pána Ježíše, Pán ]ežíš bude se modliti s' námi *::

a radost naše bude dokonalá.

7. M! Vás/xu...

\K 25l'etému jubileu kněžstVi
vdp._P. _Jana Nep. Holýho, Ord. Praem.
Dne 25. března t. r. slaVil jubileum -25let_ébokněžství kněz,
jehož jméno dobře je známo čtenářům »Rádce duchovníhOc. je
to vdp. P. jan Nep. Holý, Ord. Praem., farář v Holišově u Stoda. —
Narodil se v jingřichově Hradci dne 4. května_1868. Vystudovav
v rodném městě gymnasium, vstoupil do řádu praemonstrátského
v Teplé. Studia theologická konal v I'nnomostl v Tyrolích, kde
byl též roku 1892 dne 25. března vysvěcen na kněze. Současně
s ním studoval v Innomostí theologii nynější arcibiskup pražský
]ebo Milost Pavel hrabě Huyn. A není snad bez zajímavosti při
pomenouti, že vdp. P. jan Nep. Holý byl tehdy učitelem češtiny
nynějšlho nejdůstoinějšiho arcipastýře pražského.
Když, se vrátil do Čech působil P. jan Nep. Holý jako kaplan
v duchovní správě v Mar. Stockách u Žlutic, pak jako kaplan
v Dobřanech, v Uherci u Nýřan a v Liticích uPlzně. Odtud byl
povolán roku 1901 za faráře do Holišova u Stoda, kde až dodnes
blahodárně působí.
'
již jako kaplan všímal si horlivě literatury zvláště homiletické
nejen české, ale zvláště též. německé. A své první ukázky homile—
tickěuveřejnil v »»Rádciduchovním: hned v prvním ročníku člán
kem nNásledky hříchů: a »Vinný keř-. Od té doby velice často
se vyskytuje jeho jméno v »Rádci duchovnímc pod kázánlm buď
původním nebo .přeloženém, skoro vkaždém sešitě, někdy několi
krát. Veledůstojný pan jubilant má totiž bohatou knihovnu knih
nejen českých, ale 'i německých i jinojazyčnýcb, z nichž dovede
hojně čerpati látku pro 'svá kázául. Obzvláště používá azpracovává
eěmeckých vzorů, na př. Hamerleho, Busla, Jak. Schmitta, Hans
jakoba, Fil. Hamra, Krombholze, Dilgskrona, Lesche; Plattuera,

Taucha, Knolla, Rudígiera, 'Ruoffa a jí C'e'tná'jsou ovšem též jeho
kázání původní at příležitostná, nebo,kázání na neděle a svátky,;
zvláště ale též kázání cyklická. Již“z toho lze viděti, jak bohatá
j'est činnost bomiletická našeho jubilanta. Vedle této cinnosti
homiletické vyskytují se též cenné články z jiných oborů v časo
pise »Vlastc.
Veledůstojný pan jubilant působí na osadě národnostně smí
šené, ale vycházi dobře i s německými osadníky, ač se vždy
upřimeě hlasí k Čechům. A když před lety na jeho farní osadě
belgická společnost založila velkou sklárnu a přivedla si s sebou
mnoho Belgičanů pouze francouzsky mluvících, tu se odhodlal na
učiti's—e'plynně francouzsky, aby jim mohl v duchovních potře
bách přispěti. A vytrvalostí svóu toho docílil, že mohl brzo slyšeti
z'pověd' francouzsky, a též dítky pouze francouzsky mluvící v jejich
mateřštině v náboženství vyučovati. „Tak hledělvždy všem vyho
věti, aby všem duchovně praspěl.
\
_ Přejeme veledůstbjnému panujubilantu, aby mohl jeětě dlouhá
léta blahodárně působiti na své.farní osadě a zároveň, aby ještě -“
četná kázání mohl 'napsati do :Rádce duchovníhOc. — Ad multos
annosl

_5'. Sch.

WV"

ČÁST PASTORAČNÍ.
Dějiny přechovávání nejsvětější Svátošti.
Dle původnich'pramenů

podává Dr. josef Suchý, spirituál v Přestav'lkách.
" (PokračpvániJ

Pamětihodné kalichy v našich zemíchgl)

'Poklad svatovítský honosí se mnohými vzácnými\památkami,
z nichž sluší zvláště tyto uvésti.

-.

'

_'

_. ,

]. Stříbrný, zlacený kalich, íiligráneama emailem ozdobený.
Noha jeho jest šestilistá, kolmý její okraj je ozdoben prolamo—
vanou skupinou, skládající se z trojúhelníků vyplněných troj
listou hrotitou. kružbou. Povrch neby jest téměř vodorovný.
Jednotlivá je|í pole jsou olemována vroubkóvaným drátem. V polích
_těcbjsou provedeny íiligránovými drátky kontury lístků a kvítků,
vyplněné bílým, červeným, zeleným, modrým a fialovým emailem.
V každém poli je odchylný vzor; Noha přechází prohnutím listů.
z nichž se skládá, v šestiboký spodek dříku, jenž je v hořejší
polovici válcovitý. Nodus je široký, zploštělý, čtyřboký_mi-rotu
lemi prostoupený a odebený litými ciselovanými listeny, jež
jšou uprostřed ozdobeny pupenovitým lůžkem se vsazeným draho
kamem. Kupa je konieká, vkusně zoubkovanými lupeny ozdobená.
Krásné toto dílo pochází z konce XV. století.
.2.:]iný nádherný kalich v pokladnici svatovítské chovaný,
pochází z prvé polvice XVI. století. '
'
Jest stříbrný, pozlacený, -.18'7 cm vysoký._ Noha je šesti-_
lupenná. Plochý" a vodorovný její kraj je posázen drahokamy

v pupencovitých lůžkách. Vzhůru prohnutě vypnutélisty, znichz
noha, je složena, tvoří přechod ve dřík. Dtík je hranolový, _šesti
boký, .ozdobený _rytým, přímočárým vzorem. Nodus je ozdoben
drahokamy, spočívajícími na čtyřlisté, ze stříbra vystříhané-ro'sotě.
Kupa je konická, ozdobená listy a květy stříbrnými, na nichž
jsou tu: a „tam drahokamy.
-' 1) Soupis památek historických a uměleckých, Poklad svatovítský, Ed.
„Sittler a' Dr. A. Podlaha, str. 182, 133, 138.
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3. Posléze zasluhuje zmínky votivní polský kalich. Je zlatý.
29 cm v soký, noha má 175 cm, číše 96 cm v průměru. Noha
je téměř kruhová, ve tři pole rozdělená. Je ozdobena obrázky
sv. Stanislava, sv. Kazimíra a knížecím znakem Czartoryským (bo
jovníkem na bílém koni s napřaženým mečem .a černou orlicí
s bílou korunou). Na košíčku číše jsou rovněž tři obrázky: sva
tého Václava, sv. Jana a sv. Vojtěcha. Nodus je trojboký. Dílo
pochází z polovice XVIII. Století.
Cirkevní. předpisy o kalichu.
Kalich má býtix
_ a) bud' zlatý 1) neb stříbrný aneb má míti aspoň stříbrnou,

uvnitř pozlacenoukuppu.

]e-li kalich měděný, 5) má býti celý

pozlacenÍ

.

b) Fo'rma kalichu má býti obvyklá; noha je buď kulatá neb
šesti- osmihranná a dle výšky kalichu tak široká, by kalich snadno
se nepřevrhl a vždy pevně 'stál.

_ '.

Na hořelší ploše nohy může býti nějaký obrázek, avšak musí
býti tak _upraven, že nepřekáži ruce; znázorňuj nějakýděj z utr
pení Páně. Světské "postavy neb _erby na pouhou ozdobu nejsou
případny.

\

!- '

'

' _

,

.

Mezi nohou a kuppou budiž ve středu rukojeti, nohu s kuppou
' spojující uzel; dovolují—limajetkové poměry, může býti ozdoben
drahokamy; budiž rovný a hladký, aby kalich mohl býti tím
j'istěji a lépe držen a ruka netrpěla.
Ozdoby na vněiší straně kuppy at jsoudva neb tři prsty od“
kuppy vzdáleny. Okral nahoře nemá býti—široký, nýbrž spíše
_ostrý.') Ani na vnější; ani vnitřní straně kuppy nemají býti kruhy,
hýbat—vše má býti hladké a rovné.
_ Kuppa směrem dolů budiž poněkud sůžena, směrem nahoru
poněkud "rozšířena. Okrai at je tak upraven, aby ani na venek
ani dovnitř nebyl nikterak ohnut.
:) Dle sv. Karla Borromejskéh'o 4) má býti obyčejně kalich
22 cm vysoký, kuppa má míti v obvodu 25 cm;_ drahocenný
kalich může býci 27 cm vysoký, obvod pak může míti 32,cm.
1) Missale Rom. Bit. in celebratione missae tit. 1. n. l. Dist. I. cap. 45.
de consecr.

*“

.

_

2) »Quodsi cupreus sit colix ut nonnul'os vidimus, totus inauretur.:
Ornatus ecclesiaSticu's a Jacobo Myllero, Monachii 1591. -

v

:

') »Labium autem-in-summitate non sit laium, sed quasi acutum. Nulli
interius, vel exterius circuli ducantur, sed omnia-plana et_lenia Sint.: “Orn.
eccl. Op. cit._.p.111.

'

_

4) »Calix maior, pretiosior scilicet . . . in orbem pateat uncias saltem
octodecim, ab imo autem usque 'ad summum altitudine sit 'unciarum quatuor
decim
calix minor . . . amplitudine in orben ducta unciarum quaínor—
decim. altitudine duodecim.: Acta synodalia dioecesana, Pars secunda a beato 
C'arolo' Borromaeó, Brixiae 1603. Instructiqnum fabricae et supellectilis eccle
siasticae libri duo. Liber ll. p. 381 do cal'rce.'

—' d) Fate—na1_)budiž ze stejné látky jakO'kuppa'kalichu

af'rÍovněž

pozlacená—Forma její budiž kulatá a na kraji jemnáaostrá, aby
čáz—itice
.sv. hostie mohly úplně a snadno býti sebrány.

Má býti

hladká, bez vyčnívajících neb prohloubených ozdob, a ani kruh
ve středu nemá'býti =přílišhluboký. Vůbec má býti patena rovná
kromě středu, jenž je mírněprohlouben a to tak, aby zapadl do
kalicha..')

'

'

:) Kalichy a pateny nemají býti nezabalený, ale pečlivě chrá
něny před prachem a nečistotou. Proto at má každý kalich
pouzdro.

—

]) Eucharistická lžíce ') tu a tam užívaná neni výslovně pře
depsána.

Fistula.
Z větších kalichů nepoživali první křesťané nejsvětější Krev
Páně, ani smíšenou s vínem bezprostředně, nýbrž pomocí roury.
"Roura byla zcela-rovná, bez zakřivení, ve středu většinou i když
ne vždy opatřena prstenovitou rukojetí. (Tab._lI., ó.)
"
Oljdo Romantis *)zmiňuje se o takové route—.pravě, že jáhen
drží kalich a ňstulu před biskupem, až přijme nejsvětější Tělo a krev.
_
Mabillon 6) se domnívá na základě starého rukopisu, nalezei
ného ve vatikánské knihovně, že již Řehoř veliký požíval pomocí
stříbrné rourky nejsvětější krev.
'
'
" '
0 rozšíření této posvátné nádoby svědčí různá jména, která
těmto rourám' dávána, arundo, pípa, pugillaris, siphon, calam-us,
canna. cannula, sumptória, tubulus.
"
'
Odůvodněna byla nádoba ta tím, že měla zabrániti- zneuctění.
nejsv. krve Páně, což při návalu v prvotních dobách "je jistěvyt
světlitelné.
*'
'
'
Byly pak ůstulae zlaté, stříbrné, někdy mosazné, tu a tam
na spodní části skleněné. _
Kromě obyčejných rour. jež byly od kalicha odděleny, byly
ještě jiné, zvané ňstulae ferruminatae neb nasi, jež se nedaly od
kalicha _,odděliti, jsOuce ke dnu-posvátné nádoby přiletovány,
1) Miss Rom tit. 1. n. l.

\

'

.

2) »Plana omnino sit,. nisi quod in medio concavitatem quan dam Ienem
habere dobeat, quae amplitudine calicis labia adaequer.: Orn. ecel.. op. cit.
c. 60 ) 113
de patena. esset, an parvi _cochlearis pro aqua .in "calicem
»Cumquaesitum.
infundfnda usus. esset licitns s. R. C. respbndit a. 1850 die 7. Septem.,
servandam esse rubricarn. Qnaeritur, umim bae'c verba intelligenda.sint eo

sensu.usum
ut usus
in praeoicto
omnino prohibeatur.
R. S.
Negativč,
seu
parvicochlearis
cqchlearis
non essecasu
prohibitum.:
Decr.. auth.
R.
6. Fehr. 1858 (3064)
.
_
*) Migne, patr. lat. šv. 78. Ordo Romanus VI. str. 9.94.
,
1*)»Non praetereundnm hoc loco id, quod legitur in veteri codice bi—
bliothecae, olim sancti Andreae, nunc Vatica_nae,.devirgula argentea'perfo
rata, qua idem sanctissimus pontifex (Greg. M.) sanguinem Domini in cele
bratione missarum hauriebat.: .Jo. Mabillon, Annales 'ordinis S. Benedicti,
Lucae, Venturini 1739. Tom. I. .p. 237. An. Chr; 600. Lib, UL_cap. 48.
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_ Dosud ještě sv. Otec při slavné mši'svatě požívá nejsv. krev
:Páně pomocí roury. Jedni vidí _v obřadu význam' allegoricko.
mystický, poukazujíce na třtinu, “naníž podána trpícímu Spasiteli
:houba octem naplněná.
'
Benedikt XIV. 1) nazývá toto mínění zbožným, nikoliv však
správným. Tvrdí totiž, že náměstek Kristův, jáhen a podjáhen
proto přijímají pomocí roury, by starý obřad neupadl .v zapo

menutí.

_.

'

;

V inventáři olomuckéhoídóm'u- z roku 1413 _jest těž kalich

k sv. přijímání s'rourkou.

Eucharistická lžíce. (Tab. if)
Ve východní církvi a u Abessiňanů děje se rozdílení svá.
:.tost-ipřijímání „pod obojí způsobou tak, že jen klerikové mezi
nejsvětější obětí částice sv. hostie odděleně přijímají.
Pro laiky děje se to tím způsobem, _žečástice — yaeyaqlraz
' — spustí se do eucharistickěho kalicha a podávají větícím po
mocí lžíce —. lapig, cochlear.
,

V 'zápádní církvi-nebylo toho způsobu, a kardinál Humbert
vytýká jej Řekům, jako ódchylku od západní kázně.
' Nicméně můžeme i na západě mluviti o bohoslužebných
lžících.“) Dočítáme 3) se totiž velmi často, že různým chrámům
byly odkazem takové lžíce věnovány.
' De Rossi *) uvádí mnoho případů a podotýká, že dary ty
byly určeny klerikům hlavně u chrámů, kde byly zřízenyjídelny
pro chudé.
_ V písemných památkách setkáváme se s _úslovím cochlearia
argentea tractoria. 5)
Tractoriae (litterae) nazýváno., bylo totiž doporučení, které
biskupové'- odevzdávali chudým a nuzným' cestujícím. Jméno
»tractoriac bylo později, přeneseno z písemného doporučení na
všechno, co se vztahovalo na podporu chudých.
_
Ve středověku nalézáme lžíce ve spojení spatenou. Chleby
určené k nejsvětější oběti byly totiž kladeny na patenu vedle
stříbrné lžíce. Lžíce té užívali, by při dotýkání částic dali na jevo
větší úctu k posvátným .tajemStvím.,

'

'

'

1) R. Pontiíex, cum solemnem celebrat missam, sanguineme calice per
istulam exsorbet. 'itidem diaconus et subdiaconus . . . Rocca . . . ait adhiberi
istulam a Rom. Potifice, ut/repraesenteturarundo', cui spongia í'uit impo
sita . . . Nos . . . cogitationen ex auctoris pietate profectam putamus. Atque
illud esse in causa arbitramur . .., ut vetus retineatur consuetudo.c Bene
dicti; XIV. opera in „duo decum. tomos distr. t. X. c. VIí. deferia VI. in
Parasc p. 229, odst. 110, 111, Romae 1751. Palearini.

2) »Post aquae benedictionem ponit cum cočhleari tresguttas aquae.:
Migne, patr. lat. sv. 58. Ordo Romanus XV. str. 1325.
_
. - 3) »Subdiaconus ascendit pulpitum deferens librum et cochlear argenteum
-in sinistra.: Martene. op cit. íib. I. c. IV. art VI: str. 141.
": DeRossi, .Bulletino 1868, sv. VI. Str. 79—84..
.P) Kras, Realen'cyklopádic, 11. str. 34l.
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—Též Scyphus, '.velká' 10 nádoba-,' v níž bylo víno—.určenéřku

přijímaní "věřících, vyskytá- se'-ve'spojení se lžící. Snad proto; fže
lžící'tou _nabíralo se vine do mešního kalichu, jak "se děje „dosud,
ve Španěllcb.

_

__

*

._

_ Asi v tomto obyčeji má původ zvyk-,-líti vodu "do tmešnlho
kalicha při modlitbě "»Deus, qui humanae, subs-ťantia'ec“pomocí
malé

lžíce.

_

_

v

'

Rubrika o\eucharistické lžíci nemluví »infundens parum a-quae
incalicen

'

(Pokrač.)

Uřední rozhodnutí,

!“

Sděluje a;. 'člhák.
1. Novi kardlnůlově. Jeho Svatost papež Benedikt XV—zvolil v tajné
konsistoři 4./12. 1916 nové kardinály, z nichž 2. reservavit in ectore, .a ID
jmenoval. jsou mezi nimi tři Francouzové a sedm Italů. ( iz Acta Ap.
Se'dis,

1916.)

_

_

'

'.



\

2. Neplatnost křtu ex defeetu 'appllcatíonis materlae. Posv. kongregace
de disciplína Sacramentorum dne 17. listopadu 1916 rozhodla v určitém při:
padě, že sv. křest býl'neplatně udělován ».exdefectu applicationis materiae,
quae minime facta fuit a ministro.c Křtěnec totiž sám vodou se'polll a křtitel
pronesl slova formy. (Podrobně v _Act.Ap. S. 1916.

_
3. Neplatnost manželství uzavřeného ze strachu. Posv. Rota římská
dekretem ze dne'28. července 1916 prohlásila neplatnost manželství, které

bylo uzavřeno
od nevěstsyna
nucení matčino
(Podrobně
v Acta
Ap. _. 1916.)
' a tudíž cum gravi metu. sponsae.

4.18tátně neplatné manželství pro relatlvni impotenci psychickou.
V—určitém případě rozhodl v poslední instanci c. k. nejvyšší soud
19./1. 1915. Rv. II. 18/15. že manželství pro relativní psychickou impotenci“
manželovu, prokázanou již v době uzavření sňatku, jest pbvažovati za ne—
platné, avšak přimělsporné strany, aby ještě jeden rok spolu žily. (Podrobně
v Právníku 1917).
5. Důkaz smrti po válce.

' .

'
_ .;

'

V Právníku r. 1917. pojednává dr. Heller »O prohlášeni'za—mrtva neb
_o důkazu smrii, zvláště po válce; Článek má veliký význam ipro manželské
.právo státní i církevní, proto nan upozorňujeme.
!

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti dra. Člhňka.

„A)Jimi/etická literatura.
Kázání o křížové ce's tě ve dvou cyklech.NapsalIan Ev. Zollnen
přeložil František Wolf, farář.v Kostelni Lhotě. V Praze Cyrnlo-Methodějské:
knihkupectví Gustav Franci: Stran 140, cena 2 K 40 h + válečná přirážka
,24 h. f—jest to populárněa jímavě psaný výklad 14 zastaveni křížové cesty,
upravený pro 2 cykly postních řečí. Překlad jest přiléhavý, úprava slušná.
Kázání tato upřímně doporučujeme.
.
'

_ Antonín Melka: Ze S-vatého týdne—. Dvě řady" promluv na.
podkladě liturgickém.. VPraze, Cyrillo-Methodějské knihkupectví- Gustav"
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línání, (1917). Stran 145',.cena 2'80 K. —.'-='
jako řeči ZollnerěWolfovy osvět

hjí věřícím nejmilejší pobožnost svatopostní, tak promluvy Melkovy navazují
na nejdojemnější obřady katolané svatého týdne. Z obřadů _těchto litur
gických vzat jest — jak dobře auktor svou práci nadepsal — pouze »podkladc,
na němž staví se asketická budova duchovní obnovy.
da první nhvazuje
na obřady květně neděle a_'Zeleného čtvrtku, představuje člověka v šesti
promluvách: nicotnost světa a cíl našeho života. stav hříšníka.' trest hříchu,
nutnost a pramen sv. čistoty, lásky a pokory. Promluvy druhé řady (str.
'70—115)vykládají obřady velkého pátku, a připojuji úvahy o dostiučinění
aa hřích o posledním soudu, o hříchu, jeho vině a trestu, o pokání a jeho
odměně, o sv. přijímání velikonočním. o utrpení Páně, o lásce k bližnímu,
(» sebezáporu, o lásce Kristově, o kříži. o„modlithě, o setrvání v dobrém.
Všechny řeči jsou svědomitě propracovány a protkány vhodnými příklady
i a nejnovější doby válečné. Při množství myšlenek nebylo snadno zachovati
všude jasnost a přehled, také liturgické části -a mystické mohlo býti věno
váno více místa. Dílko toto našeho osvědčeného_homilety ovšem srdečné
vítáme a těšíme se-napokračování.
'

Eberle: Sonn- u. Festtagsklánge aus dem Kirchenjahr.

Vydáno ve Freiburku u Herdera. r. 1916 ve 2 sv., cena 660 M. — oči jsou
_rázn slavnostního řečnicky a básnicky vyšpe'rkované, pro méně vzdělané
posluchače příliš těžké.
.

'

M-ůller jos. dr.: Zeitget'nšsse

Predi'gte'n und Vortráge,

Nurnberg, Feuerbachstr. 10. r. 1914. Cena 4 M. — I tato kázání vynikají srce
plnosti a hloubkou myšlenek, obratnosti výrazu, ale předpokládají vzdělané

posluchače.

—/

, _

,

Bussar: Zehn—Minuten-Prediten auf jeden Sonntag des
jahre s. Vydání druhé v Řezně 1917, anz; cena 2'80 M.
.
Waschitza *Eduardprof.:E'rganzungsbándchen zu den

>E:_thorten an die katholische

]ugendm Im Selbstverlage,_Teschen,

cena 2 'K.- Dílko doporučujeme všem kazatelům-katechetům.

_ Zuber joseí: Him'melsblumen auf Heldengráb er. Armen
seelenbůchlein fůr die Angehó'rgen der gefallenen Krieger. V Emsiedelnu,
Benziger,cena125M.-- Zuber: Himmelstrost den Heimat fernen.
Trost- u. Gebetbiichlein fůr die Kriegsgefangene. Tamže, 4. vydání, cena

0-95 M. —'Sam—betb Heinrich: Rosenkranz

und Weltkrieg.

Predig

ten. U Herdera 1916, cena 1'30 M. — Ve sbírce prof. Alb. Meyenberga

»BrennendeFragen: vyšločis 6.: Kriegs—und Friedenspredigten;

čís. 7.:„Zei,chen der Zeit. Konferenzen u. Predigten. Cena prvého 1'20
Fr., druhého 3 75 Fr. V Luzern (ve Švýcarsku) u Rábcr a Cie.

B. Partara'lní literatura.

Liturgika:
Kuhn A. Die Kirche. Ihr Bau, ihre" Auss tattu ng, ihre Res

tauration.

Se 144 vyobrazeními. Vyšlo u Benzigera v Einsiedeln, 1916;

cena váz. 3 40 M.Praktická knížečka věnovaná církevnímu umění. -—P a u ls e n:

Das Christusbild in der ersten Christe nhei t. Z dánštinypřeloženo

od dra Oswalda Gerloffta; cena 2- M. Knížka zabývá se hlavně otázkou
? typu zobrazování Krista, totiž .s“vousem a bez vousu. Přátelé křestanskě
"ikonogratiese zájmem pročtou tuto monografíckou práci. — Matějček

Ant. Dr..:Zbraň sv. Václava a meč svatoštěpánský.

Zbraň sv.

Václava, přilba a meč, jest historickou památkou prvního řádu, protože je
diným zachovaným dokladem knížecí zbroje doby X. století. Dr. Matějček
připravuje historickou ikonograh sv. Václava, a jako ukázku své práce po—
dává uvedený článek ve Věstníku Ceské Ak demie r. 1916 str. 246—271. —

B'rehle].: wesen, Wertung und lit rgischer Gebrauch der

Glocken..

Vittenberg, Ziemsen, 1916,—cena1. M. —' Herwegen-

Das'Kunstprinzipf

der Liturgie.

lldef:

Paderborn, 1916, cena 60 Pfg. -'—

Leitner Dr.:_Liturgischer—Gesang in alter oder neuer Form?

V theol. prakt. Monatschriftn1917.— Graf G.: Die Zeremonie n und
'G'ebete bei der T-ractio panis- und Kommuniouin der katolischen
Messe. V Katholik 1916: —-Baumstark:
F-rů-hchr'i'stli-ches Toten-_
;

— 35-1“ _

,ehet des„g,ri-ech.isclren
rnst'ý.:

:Osterťsz V HochlandXIV (1916/17),
-=

Der hl. Thomas und' die-Anrufun ' der armen Seelen. V Katholik

1916..—-Weyrych: Gebetserhórung..
Vychovatelství:
.,

Theol. u. Glaube'1916.
_
_

-_, Caso isy >Vychovatelc a »Vychovat el s kwélisty: jsou orgánem

katolickýc , vychovatelů v Čechách a na Moravě. .Vy ch o vatel jako laciný
14 denník „ínformu'e především členy? katechetických a učitelských spolků
o;.časových otázká a spolkové činnosti. Letošní čísla objemem zmenšená
vynikají praktickými pokyny pro katechety škol národních i středních. Za
jisté není jediného českého katechety, jenž by_neměl tohoto listu »Vy e h o»
_va t e ls k é li s tyc, jakožto. orgán Pedagogické akademie moravské za re
dakce předního našeho filosofa-pedagoga dra Kratočhvila. poskytují soustavný
přehled o saudobém ruchu pedagogickém a filosofickém. Právě jejich část
:rozhledůc činí je nepostrádatelnými pro každého, kdo chce sledovati mo
derní pedagogiku na podkladě katolickém a českém.. — G u d e n u s Dr.:

'Die kůnftige Gestaltu ng der Schule in Osterrei ch Časovýčlánek
uveřejněný v óster. Rundsch iu, 1917, str 205——211.
Reformě ško'y po válce
věnováno. jest v poslední době více úvah a článků na vinařských. Školním
vyučováním náboženským zabývají se tyto práce :. lbscher F : G e d a 11k e n

.zur Katechi s mus re fo rm. V theol; prakt. Monatschri ft, 1916/17.:

Krus: Verpflich tet der Katechismus zu einer bestimmten

L e hr me th o d e? V theol prakt. Quartalschrift, 1916. Článek v kolínském

„»Pastoralblattc1916,nadepsaný »Úner die Sicheru n g d er Erge b nise
do 3 R eligi Onsu nte rrich tsc, připomíná praktické pokyny moderni pe—
dagogiky, jichž třeba šetřiti při náboženském vyučování.- V můnsterském.

.:Pastoralblatt'c1916má Diehle pojednání: Di e Behandl u ng..apolog.
_Sttoffe in der M-ittels chule.. — Náboženské pochybnosti mládeže vy
světluje prof. Ho ffman n v Monatsblátter f. ideu kathol. Rel. .Unterricht,

1916,článkem: Der _—Glaubenszweit-el

in .der ]ugendzeit.

— Upo

zorňujeme též na starší sice. ale důležitý spis E ck i n e rů v; Die kat. h ol.

Anstaltserz iehung in Theorie und P taxis.
Herdera.1913.
Schvab job.dr.: Katechetische Beispiele fůr den Unter
richt der Jugend in der christl. Sittenlebre. V Kempten,Kósel,
1916, cena 1 M. — Příklady jsou vzaty z výpovědí žactva, ze zkušenosti,
ze životopisů, z bajek, legend a básní.

Musea
katechetické
"zřizujíse
v Praze
v Olomouci,
v Brně,
ve Vídni
a jinde jsou již
zřízena. \právě
Olomouci
bude a'zřízeno
při bi
blickém museu prof. dra, Hejčla, v Praze v sekci Středoškolských katechetů
péčí neúnavného jednatele prof. Hanuše. Kéž výchova školní se povznese
a ve spolcích mládeže, škole
0adnajdg
rost . nutné pomoci v životě rodinném
.

Válečná literatura.

Dr. Otakar Tauber:

Hlas velké doby.

V Uh. Hradišti 1917, ná

kladem spisovatelovým, cena K 1'50. stran 106. Touto knihóu podává učený
auktor české intelligenci dílo, po kterém tolik jsme toužili. Veliká doba
válečná vyvolala nové otázky, probudila zájem o nábožensko-mravní úvahy,
obrátila pozornost ke Kristu a křesťanství. Tu a tam dotkla se naše horni-_
: letická a náboženská literatura jednotlivých otázek válečné doby. avšak
ucelený názor, vyhovující touze'naší i'ntelligence, podává teprve kniha Tau'
berova. Jest nesnadno několika slovy vystihnouti předností této práce. je
tu množství hlubokých myšlenek; umělecky zpracovaných na katolickém
světovém názoru, podepřených citáty z literatury domácí icizí , provázených
dopisy a příklady z válečného pole, vyjádřených ušlechtilou mluvou českou;
Myslím, že nikdo neodloží této knihy, kdo ji vezme do ruky; zvláště kate
cheti středních škol najdou v ní bohatou látku k promluvám. Knihaobsa—
huje 22 úvah, jež jsou zpracovány tak, aby jich mohlo býti použito i za
kázání i za četbu, kterážto metoda se u nás nejlépe doporučuje. Vizme ně
které názory těchto úvah: 1. válka a věčnost, 5. válka-a víra, 8. válka
a mravnost, 18. válka a mravouka,.20. válka'a nesmrtelnost-.
Zvlášť ně

které úvahy jsou časové a zdařilé; na ph: 4.-co mluví doba-'válečná, ?. řeč
nad. hrobem vojína, 10. válka kazatelnou, 13 pomocnice křesťanů v nynější
válce, 17 význam chrámu ve válce, 19. modlitba a válka, 22. prozřetelnost
, boží Všechny promluvy jsou zpracovány přesvědčivě, promyšlené, ač nelze
upříti, že v některých tvrzeních nenalezne auktor snuhlasu v naší intelligenci
ani—v; životě skutečném, Auktor vynasnažil se též, aby hluboké myšlenky'
a pravdy vyjádřil mluvou lehkou a přesnou, což se mu v celku zdařilo;
některé jazykové nesprávností (na př. sesilujeme, jeden student, na biřmo
vání, nezůsme neoslyšeny, .béřou m. berou, míchají Krista do“války, fráse.
rukami, mimo jména, „unikly auktoru při práci nebo při korrektuře: Knize
ovšem přejeme hojného rozšíření a auktoru'i nakladateli plného zdaru v po
dobný'ch *pracích. — O válce po J stránce morální jednají mezi jinými;

'Philipps= Ist-der Krieg sittlich berechti t? V Reformation,1916.
— Sehrórs Dr.: Kriegsziele und Moral. U erdera, 1917,cenaM | 20.
— Bau'mgarten: Politik und Moral. Tůbingen1916.Mohr,cena 3 M.—
Papežskou otázkou se. zabývajína př.: Můller: Die vč lkerrechtl iche_

Stellung des Papstes und die Friedenskonferenzen.

delu, Benzger 1916, _cena-M 4'60. — We lt er: Die rómische

V Einsie—
Frage

u_ndVersuc'he zu ihrer Lósung. V Katholik1917.+-»Der Glocken
Abschi e'd im Krieg sjahr-1916< v Čster. Frauenwelt1916.—P'ostřihač:
Co mluví zvony. V Praze, Kotrba, -1_916.'-—
Kro bs dr.: Die Behandlung

d er KriegsgefaLngenenin. Deutschland. — Stiehl '0.: Ua s er_e

Fei nd e. Charakterkópfe aus deutschen Krie sgefangenenlagern. Stuttgart,
Hoffmann, 1916, cena M 1'30. je tu 96 fotogra ckých snímků. —Brůck ner:
Die Slaven u. der Weltkrie
. Tiibin'gen, 'Siebeck 1916, cena 3 M. _—

Sellmann dr.: Das „Seelenle en unserer Kriegsbeschádigten.

Witten a. d. Ruhr, Nijhuis 1916, cena M 0'80. — Ve sbírce »Der Samariter
dienst der Schweiz im Weltkriegc (Zůrich. Grell Fiissli 1916) vyšly spisy:

>Die Hilfstátigket der Schweiz im-W e l tkr i e gc od A. Reichena;
.>Wie-suchen wir die Verimisstenc od ].—Bikle;_
„Die Kriegs
gefangenenpostc
od A. _Reichena.—
'

N

p

neilépe 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

poděl

ó'oo
(

'
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LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle pátá- po velikonocix

\

„

Proč naše modlitby bývají tak často oslyšeny.
»Amen, amen, pravím vám:- Budete—li
O'

zač prositi- Otce mého vejménu mém;
dá vám.:
'.(Jau.16, 23.)

_ Drazí přátelé! Kdykóli se Pán Ježíš zievil po svém zmrtvých;
vStáuí, pokaždé přál svým učedníkům: Pokoj váml ó kéž“b"y'_
přišeldnes božský Spasitel-také mezi nás "ataké nam řekl sladká

slova: Pokoj váml ]akóu radóStízaplálo by naše oko, Oč radost
něji b_iloby naše srdcel S jakým- blahem objali bychom vrace
jícího, se otce a drahé bratryl Ale všechna lidská nadeje zdá se
býti marná. Dnes můžeme se opravdu modliti, jako se modlil
v Písmě sv. zbožný král Josafat. Když byl soužen četnými ne-
přátely, volal: »Hospodine, Bože otců našich, ty jsi Bůh na nebi___
a panuješ nade všemi královstvími národů, v ruce tvé _jest síla" *
a moc a nikdo nemůže tobě odolati . . . A protože nevíme, co
bychom měli-činiti, to jediné nám zbývá, abychom oči své obrátili 
k tobě;

(II. Par.—6, 12.)

'

'

Ano, drazí přátelé! Ieště se"můžeme modliti, ještě můžeme
prositi, vzdycbati, k Bohu se utíkati. Právě k modlitbě vybízí
nás na mnoha místech Písmo sv. »Volej-ke mně a vyslyším těl
(Ier. 33, 3.) »Vzývei mne v den soužení a vytrbnu tebe !: (Žalm
49, 15.) »Prostefa bude vám" dáno,..hledeite a naleznete ;_tlucte
a bude" vám otevřeno !: '(Luk. _11,' 10.) A v dnešním _sv.-evan
geliu slibuje: nám sám Ježíš Kristus: »Amen, amen, pravím vámi-__

budete—li zač' prositi Otec mého ve jménu mém, dá vám.:
(Jan 16, 23.)

_
_' Ale náš dobrý Bože, což pak se nemodlíme _stále, což ne

voláme denco den ktobě, který rušíš. války a mocnou ochranou
přemábáš utiskovatele doufajícícb v tebe? Nedojímají-li tě slzy“
tolika matek, které se strachují o osud svých synů? Nedojímají
tě vroucí prosby tolika dítek, které den co den se. táží :. »Maf
minko, kdy přijde zase tatínek P.: A přece zdá se, drazí přátelé;
Rádce duchovní.

"
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jakoby také nám pravil. božský Spasitel, co řekl 'kdysi svým sv.
apoštolům: >Až dosud jste za nic neprosili ve jménu mém. Proste
a vezmete, aby radost vaše dokonalá bylaic (lan 16, 24.)
Proto jsem si umínil, promluviti k vám ,dnes o tom, proč
Bůh tak často našichmodliteb neslyší a jak bychom se měli
modliti, aby naše prosby byly splněny. Ale především obracím
se k tobě, " dobré Srdce ježíšovo, a_volám slovy tvých apoštolůr.
»Pane, nauč nás modliti Se !:
_
Nuže, drazí přátelé, proč Bůh tak často našich modliteb ne
slyší? Vidíme, jak mnoho je prosících, ale jak málo jich bývá
vyslyšenoh Vidíme, jak mnoho lidí hledá, ale málo, jich nalézá.
Vidíme, jak mnoho jich tluče na bránu nebeskou, ale málo komu
se nebe otvírá. A'pročř Lidé svádějí. obyčejně vinu na Pána
Boha: buď prý nás vyslyšeti nemůže, anebo nás vyslyšeti nechcel
Přátelé! Bůh že nás vyslyšeti nemůže? On sám přece pravil:
>Nebe azemě pominou, ale slova má nepominouh A proto
nepominou ani slovaz' šProste a bude vám dáno l-<Ale snad nás
_Bůh vyslyšeti _nechce? '—
můj Bože, kdo by. si mohl 'něco
takovéhoo Tobě jenom pomyslitiř Bůh že nás nechce vyslyšetiř
'P'odívejte se,.přátelé, na kříži "Proč rozpíná tam Spasitel své svaté
ruce —.-ne-li aby nás_obja_lř_Proč otvírá své božské Srdce, ne-li
farby-nás miloval,? Jděte do Betlema, do Nazareta, nahoru _Kal
"varii a přesvědčíte“se, že Bůh nás vyslyšeti chce : Když Bůh'nám
dal svého Syna, může nám ještě něco odepřítiř
Proč tedy Bůh přece tak často našich modliteb neslyšířpNení
tím vinen Bůh, Pravou příčinu udává vPísmě sv. apoštol jakub ;
»Modlíte se a nedostáváte, protože se špatně modlítelc (4, .2.)
.Nuže,'přátelél_ Modlíme se „a .nedostáváme, protože se špatně
,modlímei Každá naše modlitba. je poslem, kterého vysíláme před
trůn- boží. Tyto modlitby nemají často hlavy. ——protože nevíme,
zač _semodlíme; naše prosby nemívají nohou, protože je konáme
.nepobožuě. K Pánu Bohu se ani nedostanou; naše modlitby ne
mívají srdce, protože je konáme ve hříchu smrtelném. Modlíme
se a nedostáváme, protože se špatně modlíme!
Viděli jste již, drazí přátelé, jak si matka hrála se svýmrdí.
tě'temř Dítě vztahuje ručky po všem, .co uvidí. A matka mu
všechno podává, ukazuje, vysvětluje a s ním se laska, Najednou
uvidělo dítě lesklý nůž a chce ho'také míti. Matka mu nože nedá..
Dítě prosí, pláče. zlobí se—vše nadarmo. Matka _mu'nože—nedá.
A můžeme říci, že_„_tatomatka, svého dítěte nemiluje ?: — Drazí
přátelé !: Bůh je 'milosrdný a laskavý Otec -— to jet-pravda. Ale
my jsme často nerozumné děti, které neví, zač prosí. Domníváme
se, že prosíme za něco dobrého, ale- Pán Bůh 'vidí, že by nám
naše prosba jenom uškodila a proto . nás raději ani nevysl-yšl.
Myslíme, -_žeprosíme za chléb .—.-—
a'prosíme vlastně zakámen ;'

chceme prositi za rybu — a prosíme 'za hada, který by naši duši '
otrávil -a zničil. „Bůhjedná někdy velmi milosrdně, když našich
proseb neslyší, říkával veliký-»sv. Augustin _a.měl pravdu. .
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Když se modlíme, dělávejme to jako Pán jem? v zahradě
gethse'manské byl tak zarmouccn a—sklíčen, že zvolal: »Smutná
jest duše má až k smrti !: A víte, jak se božský Spasitel v tu
chvíli. modlil? Pravil: »Otče, je—limožno, at odejde tento kalich

ode mne: — ale hned dodal: »ale nemá, nýbrž tvá vůle se
staňlc A vidíte, přátelé! Bůh Pána Ježíše nevyslyšell Bylo lépe,
aby trpěl a svět od hříchů vykoupil.
Když tedy nás souží utrpení, když naše oči sezalév'ajl slzami,
smíme Pána. Boha prositi. .aby nás bolesti zbavil. Ale vždycky
přidejme: Ne má, nýbrž tvá vůle se staň!
jindy opětineslyší Bůh našich modliteb proto, poněvadž je
konáme nepobožně. vPřed modlitbou připrav duši svou a nebud
jako člověk, který pokouší Boha,: napomíná Písxm'osv. (Sir.
18, ZS.) Sv. Bernard jel "kdysi na koni a. potkal sedláka. Dal se
-sním do“řeči. Konečně nabízel mu svého koně, když“ se pomodlí

úplně zbožně jeden Otčenáš. Sedlák se usmál takové nabídce
a“ bez váhání přijal. Klekl a' počal .se modliti. Náhle se však
otázal: »A uzdu dostanu také ?: — Nedostal ani koně ani uzdy,
poněvadž se Otčenáše nábožně nepomodlil. — _Drazí přátelé 1
Ruku na srdcel - Nebývají naše modlitby často nepobožné? My-..
slíme opravdu na toho .Boha. před kterým klečlme? „Neplatí také

unás slova sv.Jakuba; »Modlíte se a nedostáváte, protože se
špatně modlítelc Proto připrav každý _znás'předmodlitbou duši
svou a nebuď jako člověk, který pokouší Boha,!

,_ '

_

Nejčastěji bývají naše modlitby oslyšeny proto, poněvadž nemají
srdce; poněvadž je konáme v_ebříčhu smrtelném. Když ve Sta
rém Zákoně prosili židé Boha, aby je-vysvobodil zrukou nepřátel-,
pravil k nim prorok Isaiáš jménem božím: »Není ukrácena ruka
Hospodinova, aby vás nemohl spasiti; a není obtlženo ucho jeho,
aby neslyšela. Ale nepravosti vaše rozdělily mezi vámi a Bohem
vaším a hříchové naši skryli tvář jeho před vámi, aby vás 'ne
slyšel.; (Is. 56. 1—2.) A když Israelité nepřestávali Boha prositi,
zaříkal se Bůh-, že jich nevyslyší, dokud zůstanou ve,hříchu:
»Když rozpínati budete ruce své kernně, odvrátím od v_ásoči _
své; a když rozmnožíte modlitby své, nevyslyším vás.: (Is. 1, 15.')
Avíte. proč mluví Bůh tak přísně kžidům? Proč zamítá od sebe 
i jejich modlitby? Poslyšte, co jim praví : »Prestaňte páýhati zlé
a vyslyším vásíc _(Is. 1, 16.)'

'

'

Drazí přátelé! Písmo 'sv.'nás ujišťuje, že Bůh'hříšníků ne
slyší. A proto ruku' na srdce! Nemodlíme se také někdy s hří
chem na svědomí? Jestli _ano,'platí také o nás _slovaprorokova:
':Přestaňte páchati zlé a vyslyším_'váslc
,
,' A nedivrne se, že Bůh nás neSlyší, jsme-li ve hříchu smrtel
ném. Modlitba hříšníkova je pro Boha jaksi'posměchem. Modlíme'
se na příklad Otčenáš. .Ale Bůh nám odpovídá: »Syn ctí otce
a služebník pána svého. Proto.. jsem.-li jáotec'fváš, kde' iest' má
čest? Jsem—liPánváš, kde _jest'má bázeňřc (Mah 1,
Volámez
»Pósvět se jméno—t—vélc
—a snad sami klením a rouháním jméno
boží znesvěcujemel 'Modlítne se: »Přijd království tvé != —„a snad'
*
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sami Boha hříchem ze srdce vypuzujemel Říkáme: »Bud vůle
tvá' jako v nebi tak i na zemi !: -- a sami snad vůle boží nepl
níme! — Ano, přátelé, tak zní před Pánem Bohem modlitba
zosly
ústšÍ.hříšníkových a proto
se nedivme, že Bůh jeho prosby
í
již víme, proč Bůh tak často našich modliteb neslyší: někdy
prosíme za věci, které by nám jen uškodily; jindy se modlíme
nepobožně a nejčastěji neslyší nás. Bůh proto, že se modlíme
s hříchem v srdci. Má tedy pravdu sv. jakub, když praví: »Mo
dlíte se a nedostáváte; protože se“špatně modlltelc
Nuže, přátelé, jak se máme modliti, aby Bůh naše prosby
rád slyšel? Varujme se chyb, okterých jsme právě slyšeli! A ještě
jeden způsob vám'poradím. Povím vám to příkladem:
Slavný řecký vojevůdce Themistokles byl pronásledován
svými nepřátely. již si nevěděl rady ani pomoci. Proto utekl ke
králi Admetoví, proti kterému dříve často bojoval a od kterého
mohl nejméně očekávati slitování. Král nebyl právě doma. Krá
lovna dojata utrpením Themistokíeovým, poradila mu, jak "_
by
rozhněvaného krále obměkčil. Až_se\král vrátí, měl vzíti nejmlad-
-šího prince — ještě malé dítě —do náručí, postaviti se k do:
mánímu lékaři a pro lásku k dítěti prositi krále z'a slitování. The
mistokles rady uposlechl. Večer vrátil _se král. Spatřiv svého bý
valého nepřítele, vzplanul hněvem a již se chtěl pomstíti. Ale
pohled na milované, dítě, které držel Themistokles v náručí, jej.
obměkčil a král mu odpustil.
'
Pozorujete již, drazí přátelé, proč jsem vám tento příklad
vypravoval? Také my jsme snad často zarmoutílí Krále králů—
a nyní potřebujeme jeho pomocí. Přijme nás a splní naše prosby?
O jistě anol Vždyť se nás ujímá naše milá Královna máje, Panna
Maria a radí nám, abychom přijali jediného a nejmilejšího Syna
božího do svého srdce a prosili s 'důvěrou za slitování. Bůh na—
šich proseb neoslyší;
Končím slovy božského Spasitele: »Amen, amen, pravím
vám: Budete-li _začprositl Otce mého ve jménu mém, dá váml
Proto proste a bude-vám dánolc Amen. Dr.P. Jasesz'klík, C.SS.R.

Sv. Jana Nepomuckého.
\ O svátosti pokáníajeho významu 'pro celou Společnost.
>V.ůstech bláznů jest srdce jejich, :.
v srdci moudrých ústa 'ejichc.
„_
Ekl. 21, 29.).

Světíme dnes památku mučednické smrti našeho krajana, sv.
jana Nepomuckého, patrona českého, jehož tělo odpočívá v nádherné
rakvi stříbrné v chrámu sv. Víta na hradě pražském a jehož p_a—
*.
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mátka jako mučedníka za zpovědní tajemství jest rozšířena po
celém křesťanském světě.

'

“

Svou učeností a svatým životem dosáhl svatý- Jan vysokých
hodnosti Církevních, byl miláčkem lidu, dobrým pastýřem, který

ohnivým jazykem volalku pokání jako kdysi jeho jmenovec a
patron, sv. Jan Křtitel. A právě svátost pokání mu připravila ko
runu mučednickou; byl oblíbeným zpovědníkem královny, nechtěl
vyzraditi tajemstvi zpovědního králi, uvalil na sebe jeho hněv,
proto byl mučen a vhozen do Vltavy. Od Boha oslaven, slavně
pochován, od lidu jako světec stále uctíván, až Bůh sám nadpři
rozeným způsobem stvrdil jeho svatost, že zachoval jeho jazyk
neporušeným a na jeho přímluvu způsobil mnohé zázraky.
»Co jste vyšli viděti, třtinu-li větrem se klátícířc volal Pán
ježíž k zá'stupům mluvě o. sv. Janu Křtiteli, který neohroženě
mluvil ke králi Herodovi a za to v_žaláři byl usmrcen. »Co jste
přišli vidět, možno volat stále osv. Janu. krajanu našem, třtinu—li
větrem se kláticířc Neohroženě stál před králem, nedal se zlomiti
ani sliby, ani vyhrůžkami, _ani mučením, až násilně byl zbaven
života.

'

'

Sv. Jan Nepomucký oslavil svou smrtí nejvzácnější pro nás
svátost pokání. Kdyby byl prozradil tajemstvi zpovědní, bylo by
jásalo peklo a zloba lidská; do všech uhlů světa byla by zpráva
ra roznesena, po všecky časy byla by zpověď svatá tupena a zleh
čována, aby se lid vyhýbal zpovědničim a lidé umírali ve hříchu
a zaslepenosti, peklo by uchvacovalo nesčetné oběti.
_
Avšak“ jediného slova v—nevynutil
král, ústa sv. jana byla tisíc
cerj'Lm'izámky uzamčena, svátost p'okání oslavena, lid nabyl ještě
větší důvěry a lásky ke svatě zpovědi, nebe stále novými oby

vateli naplňováno. Sv. Ian uctívá se po .celémsvětě jako neohro
žený mučedník; prst pravé. ruky drží na ústech a levou rukou
objímá kůži: na kříži, raději život nežli znesvětitazneuctít svátost
tak ohromné pro nás ceny. »V ústech bláznů srdce jejich, čteme
v dnešní epištole, a v srdci moudrých ústa jejichc.

B_láhoví.lidé

mají srdce na jazyku,'za nepatrnou výhodu 'zneužívajíjazyka;
moudří však a opatrní 'mají jazyk v srdci a užívají ho, jen 'ku
slávě boží, blahu bližního, ku odhalení nemoci srdce, ku Spás
duše.

.

.

-

*,

Dnes ku poctě sv. ]ana promluvím o svatém pokání, kterou
světec náš tolik oslavil a sice o účeli a významu jejím. \
_
1. Největší zlo na světějest hřích.Každé jiné zlo, nehoda, neštěstí,

nemoc, chudoba, mohou býti ku prospěchu a spáse duše, ale hřích
,jest smrtí duše, činí duši pro nebe mrtvou a rozevírá před ní pro—
past pekla. Hříchem ztrácí křesťan posvěcující milost či svatost,

přestává býti dítkem božím, ztrácí nárok na blaženost nebeskou,
propadá trestům věčnýmičasn'y'm, ztrácí zásluhy dobrých skutků, '
pokud se ve hříchu nalézá, není schopen získati si zásluh nových,
ztrácí pokoj svědOmi, upadá do moci ďábla, který rozum jeho
stále více zaslepuje a vůli seslabuje, srdce pustoší. Duše hříšníka
podobá se vinici bez ohrady, kterou divá zvěř pustoší dle libosti.
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.Z této propasti člověk sám když pomoci si nemohl, volal
k nebesům, až přišel nebeský pastýř dobrý, hledat a spasit, co,
bylo zahynulo;
Pán Ježíš stal se člověkem,.vzal na sebe hříchy celého světa,
hříchy všech nás a jako obětní beránek vnesl ,je na 'dřevo kříže,
roztrhl dlužní úpis náš svou smrtí a stal se naším Pánem a
soudcem. »Dána jest mi všecka moc .na nebi i na zemic, řekl
o sobě, aaniž Otec koho soudí, ale všechen soud dal Synu, a
dal'mu moc činiti soud, poněvadž jest Synem člověka:: (Jan 5,
22.).' A tuto moc,. kterou od Otce obdržel, udělil Pán ]ežís apo
štolům .a jejich nástupcům. Byl to první dar po zmrtvýchvstání.
Večer se ,ukázal apoštolům a řekl :—»Pokoj ,váml jako mne po

slal Oteci já posílám vásc. Vdechl na ně ařekl: »PřijměteDucha
svatého, kterýmž odpustíte hříchy. odpouštějí se jim; komu za
držíte, budou zadržányc. (jan 20, 23.). Co jim dříve"slíbil, když
pravil: »Amen, pravím vám. Cožkoli svážete' na zemi, bude svá—
záno na nebi, a cožkoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno na

nebi: (Mat. 18, IS.), to naplnil v den svého zmrtvýchvstání; aby
jeho jménem odpouštěli' aneb zadržovali hříchy.
Sám odpouštěl, kdekoli viděllítost a upřímnou vůli se po
lepšiti, aniž žádal, aby se mu kdo zpovídal, poněvadž byl vše
vědoucí. Apoštolům však a .jich nástupcům, zpovědníkům všem
ustanovil pravidlo, kdy mají hříchy odpouštěti a kdy nesmějí.
Vypravoval příklad o marnotratném synu„který po nešťastném.
poblouzení vrátil se k otci. V největší bídě poznal. stav svůj, zpy
toval svědomí, litoval všeho, umínil si,. ze se polepší, vyznal se
upřímně otci a chtěl napraviti vše, co byl zanedbal, chtěl býti
nejposlednějším nádenníkem u svého-otce. Otec velice dojat ta
kovým pokán'ím odpustil mu vše, prominul tresty, oblekl v nový
šat a vystrbjil hody,“ sezval sousedy a přátely, aby se radovali_
s ním.
_ A tak činí Otec nebeský, celé nebe se raduje z pokání kaž
dého křesťana, když po bedlivém zpytování svědomí s bolestí'a
ošklivostí nad hříchy vyznal se kajícně ze všech hříchů s upřímnou
vůlí se polepšiti a za hříchy dostiučiniti.
Jaká to milost, jak máme býti za to vděčni a děkovati na
kolenou, _žeOtec nebeský přijímá nás po jakémkoli poblouzení
opět za své dítky, žapomíná na vše, tím více nás zase miluje,
čím upřímnější pokání činíme.
. Kdyby těžce nemocný slyšel, že na jistém místě nalézá se lékař,
který ho uzdraviti může, vynaložil by a obětoval vše, aby opět.
zdraví nabyl. Zpovědník jest duchovním lékařem, může jménem
Kristovým vyhojiti nejnebezpečnější nemoc duše bez operace bo
lestné, jedině, když se kajícník podrobí“ podmínkám od Krista
ustanoveným;
A vidíme tu přece něco neuvěřitelného; lékařise nemocný
vyzpovídá ze všeho, čím si nemoc zavinil, jen aby zdraví těla
nabyl';_ duševně nemocný, člověk ve hříchu, však stydí se vyznati,
zpovědi se vyhýbá, ve hříších setrvává a umírá, pohrdá milostí
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\ boží, vrhá se dobrovolně v propast věčného zavržení;-a zpovídá-li
se. přece před samou smrtí, činí tak ze strachu, bez lásky, bez
lítosti, domnívaje se, že nyní zpovědník sám vše může _s něho
složiti -a ode všeho rozhřešiti. Kde jest příčina, že se mnozí sty
dějí vyznati se ze hříchů?
,
'
Svatý ]an Zlatoústý praví : »Hřích jest vzpourou proti Bohu,
urážkou, nevděkem. Hřícb vidíme nejprve u padlých andělů. Aby
byl Bůh stále urážen, pódněcuje ]: fomu ďábel člověka ustavičně,
činí ho drzým a nestoudným; fdotkne-li se však milost boží "hříš
níka. a tento c_hce činiti pokání a ze hřícbuse vyznati, činí ho
ďábel zase bázlivým a malomyslným. Vezme 'člověku .stud, aby
Boha urážel a hřešil; vrací mu ho, chce-li se hříchu zbaviti.—Béře
člověku zbraň, .aby_ se nemohl proti hříchu brániti; vrací mu
zbraň, aby si v zoufalství vzal živote. Přepadne-li vlk jehně, za
drhne mu hrdlo,. aby nepřivolalo pastýře; tak ďábel sevře člo
věku hrdlo ve zpovědnici, aby nepřivolal božského pastýře a ne
došel odpuštění. — jako lékař musí'znáti nemoc, její původ a
příčinu, a'proto se nemocného zevrubně na vše vyptává, tak du
ševní lékař, zpovědník, aby mohl uzdraviti a potřebné léky pře
depsati, musí znáti duševní stav kajícníka. Proto řekl Pán ]ežíš:
„Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuštěny, komu všakza
držíte, kdo nebude hoden, tomu budou zadržányc. Nevyzná-li .se
křesťan kajícně a. upřímně, musí se zpovědník sám vyptávati na
různé okolnosti hříchu, aby mohl dáti rozhřešení a ustanoviti pro
středky proti hříchu každému.
'
-'
'
Zpovědník jest také soudcem, zasedá" ve' zpovědnici" jménem
Ježíše Krista. Král poslal velitele s vojskem do města, které se
\ proti králi vzbouřila, aby vše vyšetřil a pak dle zásluhy vinníky.
potrestal. :Komu prominešr mým jménem, bude promin'uto; koho
uznáš za hodna trestu, jménem mým necht je potresůnc. Velitel
musil jednati podle vůle královy: Nesměl všem bez vyjímky od
pustiti, nesměl i všecky potrestati smrtí. Musil vyšetřovati, všichni
musili se vyznati bud ze zpronevěry či věrnosti a oddanosti ke
králi aneb že byli Svedení a nyní toho velice litují' a chtějí na
praviti. Dle okolností polehčujících a přitěžujících pak konal se
soud; jedni-potrestáni a..druzí přijati na milost.
Takový soud/koná se. ve zpovědnici. »KOmu odpustíte, tomu
bude odpuštěno. komu zadržíte hříchy, tomu budou zadržányc.
Není žádného jiného prostředku k odpuštění hříchu, leč jaký
sám král nebeský, _[ežíšKristus ustanovil. Naaman, vojevůdce syr-'
ský, přišel do Samaří k proroku Elizeovi, aby byl očištěn od malo
mocenství. Eliz'eus vzkázal mu po služebníku_Giezovi, aby šel ku
řece Jordanu a sedmkrát se umyl a bude číst. Naaman byl tím
uražen. Proč právě k řece Jordánu, vždyt v Assyradu u Damašku
jsou lepší řeky než všecky _vody israelské, pravil a chtěl odejíti
a radou pobrdnouti.
'
“
Ale služebníci řekli Naamanovi: »Otče, kdyby ti byl poručil
.prorokv něco velikého vykonat, jistě bys to „učinil; tím spíše to
učiň, co řekl, umyj -se_vJordáně šedmkrát a budeš čiste. Poslechl
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Naaman a _byl oěistěn. (4. Král. .5.).—Hřích jest malomocenství
duše „a na celém světě nenalezneme prostředku jiného, abychom
byli Očistěni',leč vyhledati služebníka Kristova, zpovědníka, který“
obdržel od Krista zázračnou moc duši malomOcenství zbaviti. I-tu
platí slova: >Kdyby byl chtěl Kristus něco většího,. obtížnějšího,
jistě bychom- to'vykonali, abychom očištěni byli;'žádá-li toliko
skroušenou. zpověď, musíme se toho prostředku chopiti a vděčně
použíti. Třeba jen odložiti stuď, nástrahu ďáblovu, vykonati jednpu
řádně svatou zpověď a bázeň bude povždy zažehnána.
V Paříži kcnal kdysi misšionář P. Brydaine S. ]. sv. missii.
Po kázání přišel vysoký důstojník do sakristie a prosil o svatou
zpověď. Po zpovědi řekl všem přítomným: »Král francouzský ne
může být při všech ,pokladech,_bohatstvíaradostech spokojenější
a šťastnější nežli jsem dnes já. Nikdy v životě nezakusil jsem
tolik čisté a sladké radosti, jako dnešního dne:. V tom právě
'nám Pán ježíš zpověď ulehčil, že chce, abychom se zpovídali ne
'andělu, ale člověku, který sám. také jest hříchu podroben a který
'proto má s _námiútrpnost a raduje se z našeho návratu k Bohu
radostí, jež se nedá vypověděti; že duše vyrvána peklu a vrácena
božskému Pastýři duší; že!krev Spasitelova není nadarmo prolita
a že celé nebe raduje se nad pokáním naším. Zpovědník je vázán
mlčenlivosti a nesmí za celý „svět'ani za svůj život tajemstvíizpo
vědní prozraditi, jak „právě dnešní oslavenec, sv. jan Nepomucký;
toho jest důkazem.
2. Řekl jsem,-že hřích jest největším neštěstím a zlem pro
jednotlivce, ale také pro celou společnost lidskou. Co mladých
a nadějných sil přichází nazmar hříchem, hříšným návykem před
časně. Co štěstí zakopáno jest v rodinách, kde se zahnízdil hřích
jakéhokoliv druhu; pak hrozně trpí celá společnost hříchy jed-
notlivců, vzájemnou nenávistí, pýchou jednotlivců,;lakotou, závistí,
nestřídmostí, nestoudností a nespravedlnosti.
„jedině sv. zpověď,-svátost pokání, má tuÍmoc, aby nejen jed
notlivce, ale i celou společnost úplně vyléčila.
a) jednotlivec zpovědí přichází k vlastnímu poznání sebe,
které jest, počátkem polepšení a nového života. Zpovědí stává se
člověk svědomitým. Pouhá vzpomínka, že se musí ze hříchu opět
.zpovídati,odstrašuje od hříchu. Zpovědí dochází jednotlivec vnitřní
spokojenosti. Člověk od přirozenosti cítí touhu ulehčiti si vyznáním
své
viny. _Zpovědí nabývá jistoty, še Bůh jest usmířen'a vina
smazána.
Zpovědí utvrzuje se také naše povaha; člověk učí se 'pře
mábati sebe sama, což jest první ctností dokonalého člověka.
Zpověď vede dále k mravní „dokonalosti. Duch sv. osvěcuje
stále více rozum a posiluje vůli' k dobrému. Člověk stává se po
korným; pokora. však jest základem vší mravní dokonalosti. jak
;mile se člověk pokoří před Bohem, nabývá síly ve zpovědi, že
dovede se vyprostiti z pout ďáblových. jen pyšní a smyslní lidé
vyhýbají se zpovědi, poněvadž spoutání jsou okovy, jichž se zba
viti nechtějí.
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b) Ale celá společnoSt má největší užitek ze zpovědi, která.
odstraňuje nepřátelství. navracuje nespravedlivý majetek, zabraňuje
zločinům, potlačuje mnohé zlořády.
Až budou lepší lidé, budou také lepší poměry společenské.
Francouzský spisovatel Leroux, protestant, napsal: oZpověd
jest vyléčením duševní choroby. Poněvadž my nemáme toho 'pro—
středku, postrádáme zásad. životních, nezbytných pro každou spo
lečnost lidskou; stojíme hluboko pod křesťanstvím. Zpověď jest
nutností pr minulost i budoucnost-. (Encykl. nouv. Confes.).
Zpově ustanovil Pán Ježíš, nejlepší pastýř našich" duší; zpo
věď jest výmyslem nejšlechetnější lásky božského Srdce Páně ku
naší 'záchraně a spáše. Kdo jí pohrdá, jest ztracen; na věčnosti
bude na sebe žalovati, sebe proklínatijpropadl spravedlnosti boží,
není více milosrdenství._Tehdy pochopí, jak zpozdile jednal;'srdce
měl v ústech pro věci hříšné, nedbal mOudrOSti, neměl ústa ve
svém srdci, aby se ze všeho, co srdce-otravovalo, kajícně vyznal
a tak sebe zachránil a spasil. -- Lépe jest'krátce se styděti než
věčně pykati. Amen.

-

V. M. Vácha!

Sv. Jan Nepomucký.
Rada pro život praktický.
“ Muž moudrý páči si to za hanbu?

Důležito jest pro každého člověka; komu se obdivuje. Také
národu jest důležito,- koho vysoko cení. Podleobdivu a úcty,
kterou věnuje člověk osobě některé, poznává se jeho náklonnost,
jeho vlastnosti.

jakoby

zde—_sedokazovalo přísloví—:Stejný stej

ného. Každý člověk nosí v srdci úctu pro některé lidi, ale často
ze zvláštních příčin, které ani nezná, to jest není“ si- jich vědom.
Bývá zde často skrytá jedna" vlastnost oběma společná. Důležito
jest i rodičům dávati příklad --'- vzor některý dětem 'svým, po
něvadž z obdivování přijde láska a .nápodobování. .Tak nám
církev sv. klade vždy vzor svatých svých před očí, abychom se
jim obdivovali, z obdivu půjde láska a z lásky. nápodobení jich.
Tot překrásná rada — příklad dobrý. Nám staví se denně v ži
votech svatých příklady vzorné. abychom na nich měli rady své..Velký
jest_rozdíl mezi chytrostí a moudrostí, jako mezi světlem svíčky
a světlem slunce. Muž moudrý mnohou věc páčí si za hanbu,
kterou chytrý oběma rukama chápe. Ku cti sv. Jana rozjímejme
o tomto předmětu.
P oj od n á n í.

Vystoupíme-li na schody'kostelní, vidíme dál než pod schody,
s věže však vidíme ještě více a s věže na blízkém Chvojí'nku více
než s věže naší. Tak roste náš rozhled. I duševní oko .naše má
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různý rozhled na věci. Jsou stupně rozhledu. Jiný má 'dítě, jiný
výrastek, jiný muž a jiný stařec. Co dítě před lidmi bez Ostycbu
dělat smí, páči 'si za hanbu výrostek, a co projde výrostkovi,
neodpustí se muži. Neboť stojí každý starší věkem aneb aspoň
má stát na vyšším stapni rozhledu duševního._ Zajisté, jak jsme
zde všichni, hrávali jsme si jistě různou hru v našich dětských
letech, ale kdybychom dnes _.měli-vzíti dětské hračky do ruky
a- před očima všech začít hrát si — tož jistě by- si to mnohý,
ba každý páčil za hanbu. Hra—a dětská hra sama o sobě není
hříchem. Co jsme dělali bezostychu a se zálibou jako. děti, ne
chceme dělati jako muži, poněfadž bychom si to páčili za hanbu.
Sv. apoštol Pavel tu zkušenost vlastní o sobě piše ke Korintským
I., 13, 11., jak se čtou ta slova na neděliII. poDevítníku: »Když
jsem byl*dítě,_ mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě,
myslil jsem Jako dítě, když pak učiněn jsem mužem, odložil jsem,
co bylo dětinského.: Štastný Pavle!
.
Mnohý muž jako .Václav IV. zůstává dítětem v stáří a zachovává
chlapecké zvyky a názory. Veselí_mla_déhověku, honby a číše vína,
která přetékala (jak pravi i Václavovi zastanci) zůstaly mu i v muž
ném věku | Neodložil je. V r. 1400 proti Václavovi vznesena žaloba,
' ».že vlastní rukou a pomocí jiných ctihodné preláty a kněží zabil,
utopil, pochodněmi pálil a hrozným a nelidským způsobem proti
právu je usmrtil, což se na římského krále nikterak nesluší činitic.
Tak zněl jeden odstavec žaloby na Václava na sněmu čříšském, při
jeho sasazení z císařství. Doklad to Václavovy povahy, ale též
svědectví Janovy svatosti. Jak zni zpráva o sv. Janu jinak. Ku př.
Tomáše Eben'dorfra: Zpovědíka také manželky své Jana, mistra
v bohosloví, král 'Václav rozkázal ve- Vltavě utopiti, jak z té pří-'
činy, že prý řekl, že ten hoden jména 'králOvského, "kdo dobře
kraluje, tak iproto, že, jak se vypravuje, nechtěl zraditi' zpovědní
tajemství. Jaký to vznešený' muž Jan Nep.
I ve věcech duchovních stupně jsou i v dovolených věcech
jsou schody a kdo vystoupil již na vyšší schod, vidí více než
stojící pod ním a nedal by se poučovat rozhledem na nižším
stupni stojícího. Tak jest i v životech svatých. Stoji na různém
stupni a my. také. Co nám mnohdy připadá na nich podivné —_
jest u nich zcela přirozené, a co nám připadá jako moudré, jest
u nich dětinstvím.
Poněvadž máme sv. Jana den, 'milého svého patrona, pozo
rujme .na něm, jakou sobě dává radu v těžké chvíli. Dvě věci se
u“něho ocitají v boji: svědomí a král, plnění povinností a časné
ohledy. Bylo tu mnoho příčin kuf nedorozumění. Král míchal se
_do věcí církevních a církevní věc sv. Jan právě měl hájit, král
nedbal mravů svých a Jan byl milovník čistých mravů; Václavovy
návštěvy vpodezřelých lázních, poměry jeho k Zuzaně všeobecně
byly známy a do dnes jsou skvrnou Václavovou, jakou každý
muž moudrý za hanbu si páči. Taki život náš ponese hanbu
nebo čest, dle toho, jak moudře jsme žili. Jak mnohý si hanbu
shromažďuje na budoucí hrob svůj.
'
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Ukázat moc svou na bezbranném — si každý moudrý muž
páčí za hanbu. Zůstati věren' své povinnosti ale jest čest, že nad
ní ani královská koruna není vznešenější. Vidíme na sv. Janu—
a na ubohěm králi Václavu, jak na různém stupni stojí. Václav
žije jen vůli své, převrácené, nezná míry ani v pití, ani v hněvu,
ani v radosti. Ba Václavovi ubohému bylo by neštěstím, kdyby
"nebyl mohl ukojit všelikou žádost svou. jan žil vůliboží— svému
svědomí '——
a v tom měl štěstí své. Co sobě Václav přál, to by
si Jan byl páčil za hanbu, měli obá jiná pravidla života. Jan oči
svě zvedal k nebi _— Václav na zemi hledal nebe, proto se do
pustil tolika skutků, za něž se muž musí styděti. Václav byl jistě
ve velké výhodě, neb' měl. na své straně všechnu moc, i pochopy,
vojsko i soudce, — ]an neměl na své straně než pravdu, právo,
Boha. Na krátkou dobu Václav vítězil, neb provedl choutky své,
pomstil se, provedl svou, ale hněv jeho nekonal spravedlnost boží.
Václava krále jméno jest smutně zvěčněno v životopise sv. Jana
Nep. Evangelium dnešní mluví o ]anu Křt. a má zvláštní vztah
k .sv. Janu Nep. a králi Václavovi. Jako Herodes se jménem Jana
Křtitele jest ve spojení — tak jméno krále Václava s jménem
Jan Nep. Václav žil pro okamžik a _ztratil věčnost — Jan pro
věčnost ztratil okamžik. Václav dětinsky si vedl při vší své kru
tosti, nebo jen-pro chvíli žil, ]an mužně si vedl i při všem utr
pení svém, nebo k ukrutenství není třeba ničeho více než moci
a síly. Ukrutným dovede býtii-tygr, ale býti trpělivým a zapříti
své svědomí

a raději život dát—než;zapřít a povolit hříchu -—

či
an? jen mučedník, silný muž. Kdo z obou je hrdina? Václav
dovíede
Písmo sv. dí, že- moudrý muž jest více než muž, jenž dobývá
město. K násilí stačí síla, k. mučednictví víra a milost boží, aby
překonal hrozný okamžik. 'Vzpomeňte sobě na proroka Eliáše,
když poslán byl k Achabovi. jakou úctu máte k-muži božímu,
jak pohrdáte Achabem. Zde máme v životě sv. Jana —novýobraz.

Páčíte'za hanbu jednati jako Václav, cítíte tu velikost Janovu
i když má roubík v ústech, svázán v kozelci a v:.pytli večer 20.
března nesen na most Karlův, aby proud odnesl umírajícího Světce;
Sám ten roubík v ústech, pytel, v němž za- večera jarního o 9.
hodině ve čtvrtek roku 1393 nesen tajně, jest důkaz, že Václav
přece páčilsi za hanbu, co vykonal, chtěl s'mýti stopy skutků
svých a rózmnožil jen špatně skutky své.
_Mnohou zajisté věc činí člověk v návalu vášně, za níž se
později stydí, když přišelkrozumu. Mnohou věc mladík schloubo'u
páše, kterou si později bude páčit hanbou, když dospěje rozum
k vyššímu-stupni moudrosti. Jak _mnohý.by nechtěl, aby skutky
mládí jeho byly vzpomínány. Jak je*poněkud napravíšř Odsud
.je sám, nahlédni jejich špatnost, hled napravit, co můžeš, tím jsi
povznesl sebe. Uznání špatného jest začátek dobrého! Zpověď
a pokání, co jest jiného?
*.
Nemysleme si, .že podobné boje zásad se přihází jen mezi
králi a světci. Také boje přináší ssebou nevšednější život každý

den. Někdy promluvit -a_někdy smlčet bývá i obyčejnému člo
věku tak těžké a důležité jako sv. Janu Nep. Zde třeba daru rady,
aby člověk 'volil, co Bohumilejšího. My lidé ubozí jednáváme
skoro vždy jako krátkozrací. Oddáváme se okamžiku a nepomý
šlíme na budoucnost, tím méně na věčnost. Zajisté kdo má jíti
velkou a dlouhou*cestou, volí raději kousek cesty obtížné, ziskáuli
jí "cestu pěknou, než aby pro začátečnl kousek pěkný dle jeho
chuti musil ostatni kus jíti blátem. Jak mnohý výrostek voll si
zbytečně .útraty, aby celý živdt měl bídu, a nedostatek? Moudrý
by si podobnou věc páčil za hanbu a raději volí kousek zapření
sebe napřed, když si pojistí dobrou budoucností Jak mnohý jest
zvědavý .a myslí. že by se velice zkrátil, kdyby některou marnost
—\—
nechci říci ničemnost — nepoznal hned, ale až později!

Jest

jako nemoudrý zvědavec, který kouká oknem do vnitř, z čehož
jen jemu hanba vzejde. Mnohdy z časných ohledů člověk zvolí
si věc, jež ho bude po celou věčnost mrzeti. Mnohá radost jest“
trpk'ý kořínek a 'nevzejde 'z ní později než útrapa a žalost._ Jaká
člověku tedy zbývá rada? Vzlti moudrou váhu- do ruky. Odměna
za hřích jest smrt —- odměna ctnosti“ život. Ty zásady, podle
nichž voliváme, _jsou nad míru důležité. Chyběti dvacetkráte po
sobě a věděti, že jsem chybil, není tak osudné člověku, jakoříditi
se špatnou zásadou a my_sliti,že jednám moudře. Konáme-li po
Zlkráte tutéž věc, snad ji provedeme bez chyby, ale máme-li
špatné pravidlo, špatnou zásadu, pak vůbec nejsme s to jednati
dobře.

'

,

'

Dobrýmvzorem jsou nám světci-a náš sv. jan N.- těž. Proto
senám staví na oči jako vzor života. Sv. Jan se staví jako vzor
řeči i mlčení v pravý čas. Mnozí mnoho mluví a jindyvmn'oho
mlčí -— chybují pokaždé. Slovo v čas jes't jako jablko granátové
na mise stříbrné.

'

'

*

Jak mnoho rady zde třeba rodičům, aby uměli mluvit v čas
i .mlčetl Knězi i. každému. jest'třeba .mluviti i mlčeti v pravý
čas — pak také dovede i jednati.
_
Jak mnohou řeč a zmnohé mlčení by si moudrý páčil za
hanbu! Posuzuj „věcivždy tak, jako bys o nich soudil 40 let po
skutku a nebudeš muset mnohé slovo a skutek si páčit za hanbu.
Kdyby Václav si uvážil, jak budou -o něm psáti letopisy
o jeho násilí, nevěr'nosti, nestřídmosti a ukrutenství, snad by se
mirnil, kdyby věděl a jasně byl přesvědčen. že jej-'Bůh se vším
tím hodí na váhu, snad by se'v čas otřásl a změnil. Vezměte
vždy na radu, jak budou souditi o skutku našem za 50 let.a my
budeme moudřejší, spravedlivější a zbožnější. Ale vzpomeňme si
_na poslední věci své .a pak nezhřešíme. Amen.

Fr. Vaněček.
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Nanebevstoupení Páně.
(Promluva.)

Nanebevstoupení

Páně útěchou v ut'r—pení.
Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha
Otce všemohoucího.
“
(Apošt. vyznání víry.)

Drazí přátelé! Jistě vám již často napadlo, že právěízlým
lidem daříváse na světě nejlépe, kdežto lidé zbožní trpívaji nouzi,
nedostatek a pronásledování. A mimoděk vtirá se člověku my
šlenka, jak nestejně to Pán Bůh rozdělil: jednoho zasypává ště
stím, druhého od kolébky až do hrobu pronásleduje neštěstí.
A nemyslete si, přátelé, že vy jste první přišli na tuto myšlenku.
Nic nového pod sluncem. .praví Písmo sv. . a má pravdu. (Kaz.
1, 10.) Již 've Starém Zákoně kladli si zbožní mužové tuto otázku,
A jeden z nich zaznamenal nám v Písmě sv. upřímně svoje. my
šlenky. Píše: »Ví otom Bůh a má toho vědomost Nejvyšší? Hle,
oni jsou hříšníci, avšak hojnost mají ,na světě a obdrželi bohat
ství lc (Zalm 72, 11—12.) A jaksi malomyslně dodává: »Tedy
nadarmo jsem ospravedlňoval srdce své a umýval jsem mezi ne
vinnými ruce svéřc ([bid. v.- 14.) — O nikoli,. zbožná dušel Ne
sloužíš Bohu svému nadarmo.! Právě dnešní svátek ti ukazuje,
proč Bůh dopouští na své věrné tolik utrpení. Činí to proto,
poněvadž je'miluje. Koho Bůhmiluj'e, křížkem ho navštěvuje,
říkávali naši zbožní předkové. Chcete se o tom pliesvědčitii' Pojďte
se mnou v duchu na horu Olivetskoul
_ Není tomu příliš dávno. co jsme viděli Pána Ježíše na hoře
Olivetské a slyšeli jeho bolestná'slova: »Smutná jest duše má
až k smrti.: Byl to počátek jeho krvavého utrpení. Zapšen od
svého lidu, zrazen od vlastního učedníka a opuštěn od svého ÍOtce
nebeského, dokonal Pán Ježíš na potupném kříži. Právem mohl
.se tehdy .modliti prorocká slova Davidova: bBožémůj, Bože můj,
shlédni na mnel Proč jsi mne opustil? . . . Všichni vidouce mne
posmívali se mi: mluvili rty a pokyvovali hlavou.< Ž. 21, 1a8.) .
Adnes vede nás církev sv. opět na horu.01ivetskóu a ukazuje
nám Pána Ježíševjeho královské slávě a velebnosti. Jeho slabost
a mdloba zmizely, jeho tělo“září krásou a svěžestí. Již není po—
tupenl' Božský Spasitel stojí tu mezi svými učedníky a praví:
'k nim: »Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.: .(Mat.'.
28, 18.)' A po té otvírá se nebe a Pán Ježíš vstupuje nad oblaky
a zasedá po pravici svého Otce nebeského._
'
Nuže, přátelél O Pánu Ježíši vyznal Bůh Otec při křtu v-řece
Jordánu: iToto jest Syn-můj milý, vněmž se mi dobře "zalíbilolc
Nemohl tedy Bůh zachrániti'svého jediného Syna před bolestnou
smrtí “na kříži? ' Musel „Pán Ježíš tolik vytrpěti, aby byl potom_
oslaven? Ano, přátelé, museli Musel Kristus ty věci trpěti atak
vejíti do slávy své, pravil učedníkům jdoucím do Emaus. '(Luk.
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24, 26.) Nám se to zdá snad nemoudré, ale pamatujme, že naše
myšlenky nejsóu myšlenkami božími a naše cesty nejsou cestami
božími, praví Písmo sv. Nejkratší cesta do nebe vede právě trním
a utrpením.
\
Co z toho pro nás, drazí přátelé, následuje? Povím vám to
příklademl Když Mojžíš měl stavěti svatostánek, ukázal mu Bůh
na hoře.Sinai jeho vzorek a pravil: »Podívej se a učiň podle
způsobu, kterýž tobě “na hoře ukázán jest.: (Ex. 25, "40.) A tak
volám dnes také já k" vám. Musíte-li, přátelé, trpěti, 'pohíedte na
Krista Pána a jednejte dlevzoru, který vám 'oyl ukázán na hOře
Olivetské a na Kalvárii! Kristus musel ty věci trpěti a tak vejíti
do slávy své. 1 naše utrpení promění“ se jednou v; radost. Svatý
Pavel byl otéto pravdě tak přesvědčen, že zvolal: »Jestliže jsme
sKristem zemřeli, věříme, že spolu sKristem také živibudemelc
(Řím. 6, 8.) -»A jestliže spolu _sKristem trpíme, budeme sním také
spolu oslavenilc (Řím. 8, 17.)
_
'
. Či nevěříte, že Bůh Otec odplatil Synu svému každou potupu
stonásobně? Nuže poslyšteí Ač byl božský Spasitel svatost sama,
nazývali- ho _fariseové' žráčem

a ' pijanem

vína-. Byl Bohem —'

a 'ro'zhlašovali o něm, že je hříšníkem, spolčeným s ďáblem! Ni
kdy se hříchu nedopustil“ 'a židé o něm přece pravili Pilátovi:
»Kdyby tento nebyl zločince'm, nevydali'bychom-ho tobě.< A při
bolestném utrpení, posmívali se muzi katané, ano i lotři. Tak
trpěl- Pán ]ežíš na cti a na dobrém jméně! A dnes? Dnes .je'st
jeho jméno uctívána po celém světě a jest naší útěchou v životě
i smrti. To nepravím já; praví to samo Písmo sv. Ponlžilt sebe
samého„ učiněn jsa poslušným až k smrti, a to k smrti kříže..
Protož i Bůh povýšil ho, a dal _mu jméno, kteréž jest nad vše
liké jméno, aby ve jménu Ježíše Krista každé koleno klekalo,
nebeských, zemských i pekelných, a každý jazyk aby vyznával,
že Pán ježíš Kristus jest v slávě Boha otce.—'(Fil, .2, 5 a násl.)

Tak ;nahradil Bůh Pánu ježíši,ztrátu dobrého jména a tak mu
nahradil každé jeho utrpení.
Proto, drazí přátelé, jděte a jednejte dle jeho příkladu! Ipro
vás nadejde, jednou doba, kdy vám Bůh odplatí každou slzu,
kterou jste "proněho prolili, a nahradí každou bolest, kterou jste
_pro něho snesli;„ne-l.i. na tomto světě, tož aspoň jednou na věč
nosti. Ano, právě na věčnosti slibuje Bůh,. že pomstl naše křivdy.
Poslyšte, co o tom praví Písmo-sv.: »Tehdy -—„na posledním
soudu — státi budou spravedliví u veliké stálosti proti těm, kteří
. je- 'sužovali a kteří odjimali ovoce práce jejich. Vidouce _to (zlí),
budou se. Akormofutitibáznl hroznou 'a diviti se . . .,říkajíce sami
u sebe: To jsou. ti, ježto nám byli někdy" k posměchu . . . My
nesmyslní, měli jsme život jejich za bláznbvstvl a konec. jejich za
bezectný: aj, jak jsou počtení mezi syny boží a mezi svatými jest
losjejich., Zbloudili jsme tedy z cesty pravdy a světlo Spravedl
nostinesvítilo nám'lš._ (Moudr. 5, 1_a násl.) =Tak- budouje'dnou
s hrůzou volati'naši bývalí nepřátelé, ale již bude »pozděl A je
jich bolest ještě vzroste, až se,k nám obrátí Pán ježíš & řekne
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nám, útěchyplná'slova.: »Pojdte, požehnaní Otce mého a- vládněte
královstvím připraveným vám od ustanoveni světa!: (Mat. 25, '34.—)
Končím slovy božského Spasitele: »Blahoslavení jste, *když
vám 'zlořeěiti a protivenství činiti, a všecko zlé —'
o vás lhouce

mluvitibudou pro mne: radujte se a veselte se, nebot odplata
vaše _hojná jest v 'nebeslchlc Amen. (Mat. 5, II.)
Dr. P.“Yosef Miklík, C. SS. R.

Nanebeystoupení— Páně.
Svátost, pomazání _nemocných_a socialni významljejí.
>Vstoupil Ježiš na nebe a sedí na pra
vici boží;
(Mar. 16, 19.)

„ Poslední děj z pozemského života božského Spasitele líčí
nám dnešní sv. evangelium a _částze Skutků apoštolských. Pán
Ježíš dokonal dílo své, vykoupil nás, usmířil nebeského Otceza
nás, a,.nyní odchází,.aby —i-jako__'člověk
vešel doslávy své, '.kterou

měl od věčnosti, .aby nám za sebe poslal Ducha sv.,-_aby nám
.v nebi připravil místo,—.a "byl. naším ustavičným

prostředníkem

u svého nebeského Otce.\ »Otče,c modlil. se před svouťsmrtí,
ichci, aby, kde já jsem, 'i oni, které jsi mi dal. se mnou byli,
aby viděli slávu mou, kterou jsi mi dal.; (Jan 17, 24)
_
Za Ježíšem máme jednou všichni přijíti, zůstaneme-li věrnými .
jeho ovečkami. Na světě jsme jen na čas, ve vyhnanství, v cizině,
domovem pravým jest nebe; a'toho si mámevlastním úsilím vy
dobýti. Ktomu ponechal nám zde Pán ježíš nesčetné-prostředkyL
své učení, své milosti a svátosti, 'svůjpříklad; sebe sama za pokrm
na posilu duše. »Ve všem učinění jsme bohatí,: praví sv. Pavel,
apoštol, atakže nemáme žádného. nedostatku v žádné milosti.:
-.(l.- Kor; 1, b,)

'

_ Od-kolébky až ku hrobu postaral se o nás nebeskýrPastýř'
duší, zanechal nám zvláště sedmero svátosti, o nichž jsme v mi
nulých nedělích byli slyšeli. Nejdůležitější okamžik celého. života
našeho jest odchod

z tohoto —-—světa
na věčnost. ' Nepřítel spásy

naší, ďábel, také používá všech prostředků, a_by'v této chvíli člo
věka _obelstil a zaslepil, a duše.-se zmecnil; "Proto i—wzde
nenechal

nás P—ánježíš.bez pomoci, ustanovil.svátostipomazání nemocných,
v níž uděluje „nejlepších“ zbraní, —by-Se- mohl—křesťan

zachrániti

před nástrahou pekla a vydobýti nebeské království.

Proto -'na—

pominá sv.—jakub,

apoštol:

»Stůně-li kdo—z vás,- uvediž- k sobě

kněží církve, at; se nad ním modlí mažíce jej olejem ve jménu
Páně,- modlitba víry uzdraví nemoeného, polehčí jemu Pán, a .je-li
ve hříšich, budou mu odpuštěny.c-- (5, 14.) V'naší-moci jest-,
abychom-vstoupili na nebe také'za svým Spasitelsm.- Když nás
celý. svět opustil i nejbližší domácí, milosrdný Samaritán, Ježíš
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Kristus, přichází na pemoc, posílá svého sluhu, kněze církve sv.,
aby odchod ze světa byl šťastný a vítězný. Proto nelekej se nikdo
kněze v té'nejrozhodnější chvíli; kněz nepřináší smrt, ale život,
život duše pro celou věčnost a často i zdraví pro tělo, vyléčení
'z nebezpečné nemoci. Svátost pomazání nemocných jest navští
vením lásky a milosti boží, jak v dnešní řeči poznáme.
l. V jedné obrazárně nalézá se obraz a na něm nápis: Láska
jako lékař. Mladá žena leží těžce nemoc'na, bez naděje na uzdra
vení. U lůžka stojí rodiče, lomí zoufale rukama a pláči. Najednou
otevrou se dvéře a ve dveřích objeví se muž, manžel nemocné,
z daleké ciziny, kterého nemocná chtěla ještě před smrtí spatřiti.
Mdlé, vyhaslé oči nemocné se rázem vyjasní, žena radostí vzkřikne,
nemoc prchá, síla-a zdraví se vrací. Co nezmohl lékař a nedovedl
žádný lék, zmohla láska čistá.
“
Jestliže pozemská láska, čistý a něžný poměr manželský mají
takové moci, co teprvé dovede "láska nebeská v duši, jež Boha
nade vševmiluje, po Bohu volá, od něho uzdravení očekává!
Láska'Ježíše Krista, spojí-li se sní láska naše k Bohu, uzdra
.vuje nejen "duši ve svátosti pomazání nemocných, ale často itělo,
jestliže to prozřetelnost boží uzná zapr'ospěšnéa spasitelné pro
duši. Kristus“ posílá kněze knemocnému, aby jeho jménem vložil
ruku na „nemocného, .modlil se a mazal sv. olejem, od hříchů
a' všech_poskvrn hříchu očistil" 'a často i tělo zázračně uzdravil.
Proto jsem pravil, že tato svátost jest navštívením lásky, Kristus,
božský snoubenec duše lidské se objevuje ve dveřích, u lůžka ne
mocného, a pokaždé nastává změna zázračná, uzdravení duše,
často i těla.. Dobře pravil sv.Jan obožském Pastýři našich duší:
.ježíš, když miloval své, kteří byli na světě, až do konce je mi
loval.: (13, 1.) Od kolébky až 'ku' hrobu provází násnebeská
láska, zvláště pak v nejrozhodnějším, posledním zápase.
Ondřej Baumkirchen zpronevěřil se císaři Bedřichu III.
a přešelkMatyášovi Korvínovi, pozvedl zbraň proti svému císaři.

Povolnýprůchod
několika letechdo nabízel
své poddanství
ísař
--o
Hradce,opět
abycísaři
se mohl
ospravedlnit.a [gosil
nebyl přítomen a- jeho rádcové protahovaíi—zúmyslně zál'ežitost.

Dovolili volný pobyt "od klekání ranního do večerního. Když
Ondřej viděl, že se večer blíží,“sedl na koně, aby záhubě unikl.
Přijel ku bráně,- jež před očima“jeho najednou byla zavřena: volal
lidí o pomoc, ale nikdo se neukázal. Nabízel své paláce a po
klady, nebylo to přijato. Večerní klekání odzvoněno; objevil se
kat a Ondřeje

p_opravil r.—14„64.

,

_

_

Toje _obraz lidského života. Mnohý zpronevěřil se tolikráte
už Bohu, svému nejvyššímu králi, až najednou brána života se
před ním zavírá. Volá o pomoc, nabízí vše, co má, ale zůstává
bez pomoci, smrt, popravčí se blíží. jediný nejlepší přítel duše,
božský Spasitel, jakmile zasl'eChltoužebně volání duše._o pomoc,
spěchá,- dává se mu ve svátosti pomazání za pokrm, za 'přůvodčího
za hrob do daleké v_ěčnosti,.-zachraňuje život ne na nějaký čas,
ale na věky, na celou věčnost. "
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Hle, jaké to navštívení lásky boží, ale také navštíveninesčet
ných milostí.
2. Roku 1842 v květnu stalo se na dráze mezi Paříží aV„er
saillem veliké'neštěstí. Vlak vyjel z kolejí, vozy se převrhly,
vrazily na sebe a úplně"rozdrtily. V několika vteřinách byla tu
hromada zřícenin a mrtvol. Vařlcí voda, jež -vytékala z kotle,
polila mnoho zmrzačených a žhavé uhll popálilo. Mezi-oběťmi
nešťastnými byl posluchač technických škol, kterého se ujala
vznešená dáma, dala odnésti pOpáleného a zpola vařenéhO'do
svého bytu. Kněz. který toislyšel, spěchal nešťastnému na pomoc,
aby útěchu náboženskou přinesl a svátosti udělil. _Ale paní ne
chtěla ho "k nemocnému pustit, že prý by se nešťastný ulekl
a zemřel. Kněz však nedal 'si brániti řka, že, se jedná o nesmr
telnou duši. Jakmile 'zraněný spatřil kněze, vztáhl k němu .ruce
dávaje na jevo radost z jeho příchodu. -Kl_1“ěz
užasl, mladík byl
skoro uvařen. Udělil mu sv."sv_átosti,'pokud možno bylo; a ne
mocný dával všemožné známky radosti .na jevo, jak jest nyní
šťasten. A proto domluvil kněz také paní domu, jak nekřesťansky
jednala, nechtějíc polekati nešťastného ; paní stála zahanbena
a odprošovala; vidouc, jakého štěstí se ubohému dostalo. Mladík
skdnal brzy.
'
Kdo brání přístupu kněze k nem'ocné'mu, dopouští se hroz
ného zločinu, ukrutnosti, jež se nedá vylíčiti, a bude věčně. zod
povědným za neštěstí bližního, jehož jest příčinou.
Svátost pomazání nemocných jest nejen navštívením nevý
slovné lásky boží, ale i nevystihlé milosti.
a) Nemocnému se dostává nejprve uzdravení duše a pokrmu
na cestu do věčnosti. V,e sv. přijímání dostává se mu nebeského
chleba, o němž pravil božský Spasitel, kdokoli ho užívá, nebude.
lačněti na věky.
'
Pán ]ežíš stává se hostem duše nemocného, nejlepší lékař
a nejlepší přítel. Záleží jediné na nemocném, aby té milosti použil
a potřebných věcí si vyprosil. ]ežíš jest, naším soudcem. Umře-li
křesťan maje v duši svého soudce, bude soud zajisté milosrdný
a šťastný.

'“

'

“ 

b) Kněz maže nemocného sv.'olejem: Olej posiluje, boji
a činí způsobilejšlm k dosažení věčné blaženosti. Sílí vboji proti
největšímu nepříteli, ďáblu, _silív utrpení. a slabosti, činí jaksi
hladkým, aby nemocný šťastně vyváznul lstivýrn úkladům zlého
ducha.

,

'

. Viomenil, polní maršálek, při posledním pomazání nabyl
zvláštnl'síly. Když jeho přítel ho litoval, ženeumřel v slavné
bitvě, vzal Viomenil' kříž do rukou a' zvolal :“ »Můj pane, to je
nejlepší prapor, to je nejlepší vítězstvílc— .,

'

c)“Svátost pomazání přínáší nempc'ným největší útě'chuvbo
lesti-a zármutku. Strach před smrtí "skličuje až k malomysln'osti
a-zoufalstvi. Sám Kristus na hoře Olivetské trpě jako člověk
zvolal: »Smutná jest dušelmá ažrk smrti-.c
Ráice d'uchovnl.

'

\

24
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VAntverpách umíral státní úředník vysoce postavený, Wald
meer, a bál se velice smrti. »Ženo draha, pomoz mi z hrozné té
bídy,: volal. » , jak ráda, ale řekni jen, co mohu učinitih od
pověděla s pláčem žena.'— »Milý synu, pomoz mi aspoň ty,
'nebot všecko jsem protebe obětoval, pro tebe jenom žil a dý
chal.: -—pOtče drahý, život bych dal za tebe, kdybych tě mohl
zachrániti.- Tu obrátil se umírající k přítomným 'azvolal: »Běda
mi, nešťastnému 'a "zklamanémul Tolik zbytečných a trapných
starostí jsem 'věnoval všem, každému vše dle možnosti jen dobro
prokazoval, jen o záležitosti světské se staral, a svět nemá nyní
pro mne ani slova útěchy, tím méně pomoci.: Přišel kněz a při
blížil se k lůžku. »Duchovní otče,c zv_olalumírající, avy, kterého
jsem za života nenáviděl, kterého jsem tolikráte hrubě urazil
a pohaněl, vy jdete jediný sem, abyste mi pomohl. Nyní pozná
vám, že jste jediným přítelem,- který přináší útěchu nebeskou,
odpuštění a vysvobození.< —Přijal sv. svátosti
kněze, jemuž byl za živa nepřítelem. \“

a zemřel v, rukou

Napoleon I. zmámen slávou a vítězstvím nestaral se 0 po
vinnosti náboženské, chtěl pokořiti církev a hlavu'její, papeže
římského, a sám býti vládcem celého světa; Ale když' sám po
kořen nalézal se ve vyhnanství_na ostrově sv. Heleny, opuštěn/
ode všech a nemocen, dal si zavolati kněze z Evropy, svého ka
plana abbé S'gnaliho, přijal sv. svátosti, odvolal s pláčem všecka
pohoršení a řekl k věrnému generálu Montholonovi: »Příteli.
přejivám, abyste byl při smrti tak šťasten, jako jsem dnes jálc
Poručil, aby se konala 40hodinná pobožnost před'Velebnou Svá
tosti za spásu jeho duše.
d) Před smrtí vidí oko lidské mnohem jasněji, nežli za ži
vota; vidí hříchy v celé velikosti a hrůze, cítí ohromnou zodpo
vědnost, jež tísní duši. A nyní, když milosrdný Samaritán, ne
beský Pastýř“duší skrže kněze očistil duši od hříchů a smazal
všecky pozůstatky a následky hříchu, časné tresty za ně, náklon
nosti zlé, a padá těžký balvan se sr.dce'křestana, mizí strach
před smrtí, srdce naplněno. blaženostía štěstím.
Slavný Buffon byl jedním z největších přírodozpytců. VyrostL
v _zkaženém a otráveném ovzduší francouzského dvora krále Lud
víka XV., přišel o Víru a všechen mrav, nestaral' se o Boha ani
svou duši. Když však roku 1788 zaklepala smrt na dveře, neod—
.por0va1 více hlasu milosti boží, dal si zavolati kněze, odvolal
všecku nevěru a pohoršení, přijal sv. svátosti a zemřel klidnou
a blaženou smrtí.
'
?) Mnohem snáze se loučí dítěz otcovského domu, dostane-li
se mu požehnání matky a otce, nežli má-li odejíti za svým povo
láním bez požehnání jejich. Slýcháme často, jak mnozí naříkají,
že nebyli při úmrtí svých drahých a tak se připravili o jejich
požehnání.

Té'milosti

_

'

'

dostane se nemocnému při odchodu 3 tohoto

světa na dalekou věčnost, kněz přináší požehnání jménem nebe?
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ského Otce a jménem matky, církve' sv., slovy nejdojemnějšími
a nejmocnějšími.
'
Myšlenka, Otec můj nebeský myslí na mne, matka, církev
svatá mne neopouští, myšlenka ta blaží v poslední chvíli a jest“
pevnou cporou na cestu do věčnosti.
'
Slavný polní maršálek Willar byl _vbitvě u Malplaketu roku
1709 těžce raněn, takže smrt hrozila každou chvíli. Prosilo kněze
a když chtěli, aby jen soukromě přijal sv. svátosti, pravil: »Ni
koli, když vojíni moji nemohli mne spatřiti umírati jako hrdinu,
at vidí mne umírati jako pravého křesťana.: Přede vším vojskem
přijal sv. svátosti a děkoval veřejně Bohu za ty milosti a pože
' hnání, jehož se mu právě. na poslední cestu dostalo.
f) Svátost pomazání nemocných přináší často i zdraví těla.
Známo jest, jak protestant dr. Tissot v Lausaně ve Švýcařích
vybízel katolíky v nemoci a bolestech, aby _se'dali zaopatřiti sv.
svátostmi, poznav ze zkušenosti,. jak mnohým, kteří dříve křičeli
bolestí v nebezpečné a těžké nemoci, dostalo se přijetím svátostí
okamžitého ulehčení. — Kolik nemocných, u nichž lékař ztratil
vš'ecku naději na uzdravení, bylo sv. pomazáním uzdraveno, 'že
celá leta ještě žili v úplném zdraví a_spokojenosti.
Proto nebojme se zavolati kněze k nemocnému“ i proti jeho
vůli. Nemocný se bojí smrti a proto odkládá se zaopatřením
svátostmi na pozdější dobu. Myslí: poslední pomazání, to už je
poslední chvíle života; že po přijetí té svátosti musí skonati ;—
a zatím je to nejlepší prostředek„ aby ještě byl při zdraví za
chován, je-li vtom vůle boží. Po přijetí sv. svátostí bude všem.
děkovati a vděčným zůstane po celou věčnost. Nemůžeme mu
také lepšího daru dáti při 'odchodu se světa.
V tom záleží' také socialni význam této svátosti, abychom
nenechali nikoho bez pomoci odejíti navěčnost a zpříjemnili mu
poslední chvíle života. Bylo by ukrutností viděti slepého u samá
"propasti a neupozorniti na nebezpečí. Slepý, spadne-li do pro-.
pasti, ztratí - život__časný; vpadne-li však křesťan ve hříchu do
_propasti věčně,- neztratí života, ale žíti bude věčně za'vržen od
--Boha, v nevýslovných mukách naříkati nad ukrutností svých nej
bližších, kteří neštěstí—jeho zavinili.
Spisovatel německý, Leopold Kiet, na cestách _spatřilvŘímě
v noci zvláštní výjev, na, nějž., jak píše, do smrti nezapomene.

Ulicí ubíral se průvod. Kněstelebnou

Svátostípod baldachýnem,

„a 'asi_200 mužů 's křížem a se světly v rukou

provázeli

k" ne—

mocnému. Kdo je potkal, padl k zemi, bil se v prsa, klaněl se
Kristu v nejsvětější Svátosti. 'Okna—v domech se počala osvětlo
vati, kdo jen viděl, co se děje, že nesou Nejsvětějšího k nemoc-.
nému. Byl to v pravdě vítězný průvod božského Spasitele, který
spěchá, aby zachránil nesmrtelnou duši.
'
Může býti ještě většího štěstí, nežli nabýváme ve svátosti
pomazáním nemocných před svou smrtí?
"

Děkujme dnes na kolenou božskému Pastýři našich duší za
tu milost a prosme, aby i nás vzal jednou k sobě do svěho'krá—

-.
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lovství a postavil po_své pravici, napravici Otce všemohoucího,
abychom věčně za to s kůry andělskými velebili nevystihlé mi
losrdenství boží 'a při tom radovalise ze slávy, kterou nám při..
pravil božskýináš Spasitel, ]ežíš Kristus. — Amen.

/

V. M Kde/tal.

Neděle šestá po 'velikonoei.
,'

Svátost manželství a její socialní význam.
->Eředevším pak společnou mezi sebou
lásku mějte ustavičnou.<
\(I. Petr. 4, 8.)

Dnešní epištola jest výňatek listu sv. Petra k věřícímv Malé
Asii, která obsahuje stručná a krásná napomenutí, zlatá zrnka
nebeské pravdy, jež i- pro nás jsou vzácná a nejvýš potřebná.
Jedna z'těchto vzácných perel jest-napomenutí ku vzájemné lásce
křestanské:_ .:Přede všemi věcmi společnou mezi sebou lásku.
ustavičnou mějte, neboť láska přikrývá množství hříchů.: Láska
k Bohu a bližnímu jsou dvě největší přikázání; jedna bez druhé
není pravou láskou; _a poněvadž Boha nevidíme, -máme lásku
kxněmu hlavně 'dokazovati láskou k bližnímu, s kterým se usta
vičně stýkáme. »Podle toho poznají, že jste učedníci moji, pravil
božský Spasitel; budete-li míti lásku jedni k druhým.:
Na jednu lásku dnes zvláště chci ukázati, k níž se lidé- za
vazují přísahou, a to jest láskavmanželství, láska v rodině, která
nese požehnání pro celou společnost. Proto ustanovil Bůh man
žélství na počátku lidStva, požehnal mu, a Syn boží povýšil za
svátost, obdařil nesčetnými milostmi, aby v něm nabyli manželé
pravého štěstí a spokojenosti, a to_štěstí přenešeno bylo zkaždé
“rodiny do celé společnosti-lidské. Co Bůh jedenkráte spojil, nesmí
rozloučiti člověk; jedinévtom jest základ. pravé lásky manželské,
pravého štěstí a "spokojenosti, jak v dnešní řeči ukáží.
,1. Když Bůh byl vše stvořil a celý svět zákony uspořádal,
korunoval dílo své" stvořením člověka k podobenství a obrazu
svému. Stvořil Adama a řekl: >Není dobře člověku býti samot
nému, učiňme mu pomocníci podobnou jemu.: Když Adam usnul,
vyňal Bůh jedno ze žeber jeho a vzdělal z něho ženu a přivedl
k Adamovi. I řekl Adam: >Tato jest kost z-kostí mých, .a tělo
z těla mého.: Protož opustí'člověk otce svého i matku svou,
a přidrží.se manželky své, ,a budou dva v jednom tělex I po-.
žehnal- jim Bůh-a řekl: »Rosttež a množte se a naplňte zemi.
(1. Mojž. 2, 25.) To nám praví Písmo sv. To bylo první Boh—em
požehnané manželství, p'řed celým- nebem uzavřené, jež mělo býti
zárodkem štěstí budoucí spólečnosti lidské.
Když pak'bylo během'ičasu. manželství pohanstvím znesvě
ceno, uspořádal je Bůh skrze Mojžíše. jistými-zákony, 'vzal: pod
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svou ochranu; národ vyvolený v požehnaném potomstvu viděl
p*ožehnání a lásku boží, a prvorozené za zvláštní majetek Boha
samého.

_

'

V Novém ZákoněSyn boží manželství nově uspořádal, pro
„hlásil jeho jednotu a nerozlučnost, povýšil za svátost, jež má
znázorniti jeho spojení s církví jeho, jež věřící jen ve stavu mi
losti přijímati mají, a přislíbil takovému manželství zvláštnfpo
žehnání. Proto'církev sv., zástupkyně Ježíše Krista, žehná man—
želství jeho jménem za zvláštních dojemných a důmyslných ob
řadů. Kněz oblečeanosvátná roucha přijímájménem Krisíovým
Slib manželský, přísahu jejich věrnosti a lásky až do smrti, váže
štolou ruce jejich na znamení nerozlučnosti, světí prsteny jejich
na znamení jednoty, koná modlitby za ně a obětuje nejsvětější
_obět mše s_v., při níž je doporučuje do ochrany a milosti boží,
a svolává na ně požehnání trojjediného Boha. A tak Bůh sám
spojil snoubence v manželství, které jen smrt může rozloučiti,
ale nikdy člověk.

_

Bůh ustanovil manželství k zachování pokolení lidského, ku
vzájemné podpoře manželů i zabránění hříchů, kterými hyne
společnost lidská i jednotlivec, výstředností a nezřízené smysl
nosti, Zena potřebuje vůdce a podpory; muž v boji o život zna
vený potřebuje ošetření a obveselení. Muž má rozumem a čin
ností ve světě hledat: zaměstnání a výdělku, žena jest odkázána
na domácnost, abyvní muž nalezl klidného útulku a.odpočinku._
Domem mužejest venek, svět; domem ženy klidná domácnost.
Dítky, ovoce to šťastného manželství," \mají býti vychovány
v chrámě rodiny ku slávě boží, prospěchu a blahu společnosti,
k jejich vlastnímu štěstí a pódpóře a radosti rodičů. To jest účel
křesťanského manželství; Bůh tomu tak chce, Bůh k tomu spojil
muže se ženou.
_ 2. Avšak co Bůh spojil, nesmí rozlučovati člověk, ani kterýkoli
ze snoubenců ani kdokoli jiný. \
'
Manželé nesmějí se rozlučovati „ohledně víry- ani' ohledně
lásky. .

'

'

\

4) Před Bohem, před církví, před svědomím mohou se jen
ti považovati za muže a ženu, kteří byli církevně oddáni. Man—
želství jest svátostí a náboženskou smlouvou, nad níž jediné církev
jménem božím má rozhodovati a bdíti. Vočích. křesťana acírkve
svaté jest tedy jen tehdy manželství pravéařádné, které ve-shodě
se zákonem božím za přítomnosti sluhy církve svaté, kněze, po
vyplnění od církve předepsaných podmínek bylo uzavřeno.
Proto manželství občanské čili civilní před úředníkem svět
ským uzavřené není platným manželstvím před Bohem, .ale úřední
formalitou, obřadem, na základě které stát zaručuje jistá práva
občanská.

:

,



Poněvadž jest manželství křesťanské svátostí, poněvadž kněz
jménem božím snoubence spojuje„ nesmí náboženství býti odlu
čováno ani při volbě osoby ani při přípravě ke sňatku.
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Co se týká volby, náleží sem tak zvané manželství smíšené,
když katolík bere si za ženu protestantku či katolička protestanta.
Církev sv.. manželství to rozhodně zavrhuje, poněvadž řádným
manželstvím bez jejího požehnání býti nemůže, a dovoluje ho jen
za zvláštních podmínekfaby se většímu ještě zlu zabránilo.
Církev sv. bránila vždy tomuto manželství, poněvadž řádné
vychování'dětí jest v takových manželstvích téměř nemožným,
dále nemůže v nich býti pravé spokojenosti a štěstí, a katolický
snoubenec je vždy u velikém nebezpečí, že pozbude svou víru,
a konečně že nekatolík může dle s'vého náboženství katolíka
kdykoli opustiti a vstoupiti do nového manželství. Manželství
katolické jest nerozlučné jako nerozlučné jest spojení Krista
s čírkví. těstí manželské závisí nejvíce od společné víry. Různost
náboženství ozbrojila často národy proti národům 'a vedla do
nejkrvavějších bojů, nedopřeje ani rodinám trvalého pokoje.
Rídké výjimky, je-li někde v podobných manželstvích shody
a štěstí, jsou jen zdánlivé a nepatrné proti ostatním, kde jest
zmatek na zmatek, různice, sváry až konečně rozchod. Každý
lehkomyslny' krok“ vymstí se na každém jednotlivci a rodiče,
kteří svolili k tomu, budou míti hroznou zodpovědnost před věč
ným "Soudcem.
Co se přípravy k manželství týká, ani tu nesmí býti nábo
ženství vylučováno. Snoubenci musí se připraviti modlitbou, pro
siti Boha o radu, opomoc a požehnání, musí Boha pokáním
usmířiti, a to nejen nevěsta, ale i ženich. Přistoupí-l'i před oltář
bez modlitby a bez náležité přípravy, ve stavu hříchu, že zpověď
svatá nebyla řádně vykonána, přijali Tělo Páně svatokrádežně,
přijímají i tuto svátost svatokrád'ežně a místo poženání božíhó
svolávají na sebe kletbu a zlořečení.
'7 Muž"má míti zalíbenívpovinnostech náboženských, aby měla
v nich zalíbení i žena; žena pak má svědomitě plniti povinnosti
náboženské, aby je plnil i muž. Dokud muž neřekne ženě: »Od
nynějška tvůj Bůh jest mým Bohem, tvůj vůdce mým vůdcem,
tvá sila mojí silou,: dokud společně nekonají svých povinností
náboženských, nemůže býti řeči o požehnání božím a pravém
štěstí v rodině.
\ '
5) Co Bůh spojil, nesmí rozlučovati člověk ani ohledně lásky,
a sice nevážnosti ke druhému a nevěrností.
Dokud váží si z manželů jeden druhého, dotud trvá mezi
nimi láska a mír; jakmile přestane vážnost vzájemná, nastoupí
hrubost, sprostota, chladnost a lhostejnost, nadávky, potupy,
rány, násilí, až k'onečně'i rozchod. jako z karet nemožno po
staviti pevného dómu, .tak za zvrácenýc'h poměrů nemožno zbu
ldovati mezi manžely pevného a trvalého štěstí.
_ Poruší-li pak jeden "z manželů věrnost, nastává teprve život
otrávený, a požehnání boží stěhuje se z domu. Cizoložství jest
jedním z nejhroznějšlch hříchů, který se mStl na manželích i na
dětech až do mnoha pokolení.
'
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Svět, který se Odcizil Bohu, lidé, kteří ztratili všechen stud
a mrav, omlouvají tento hřích, považují za maličkost, zvláště když
na divadlech se takřka doporučuje. Zločin zůstane zločinem, at
ho svět okrašluje dle libosti.- C_izoložníkruší přísahu, kterou před
oltářem učinil, hřeší těžce proti spolumanželu, zahazuje se před
dětmi, svolává na sebe kletbu a zlořečení, vydává se v hanbu
před lidmi,“kteří ještě vBoha drží a s_v.náboženství nad poklady
světa si váží.

.

“

'

Stejné náboženství, stejně vyznání víry, stejné ctnosti a mravní
zásady mají uzavírati svazek manželský, aby naň sestoupil pokoj
Páně, požehnání boží, aby žena dle žalmisty Páně byla vinným
kmenem plodným po bocích domu svého a synové mužní jako
mladistvé olivoví vůkol stolu jeho: (127, B.), aby mohlo se říci
o' muži, co Duch sv, vyřkl u Jakubu 'a jeho manželce: »Léta
zdála se mu málo dnů býti pro velikost lásky, kterou k ní cho

val.: (1. Mojž.29, 20)

3. Svátost manželství jest korunou milostných prostředků
v socialním ohledu, jediná, jež dvěma osobám současně se uděluje.
Svátost kněžství posvěcuje posly božského požehnání v) kupitel
ského, svátost manželství požehnání stvořitelského., ,
a) Manželství jest zárodkem lidské společnosti. Jako však
zdravi stromu, síla větví, druh ovoce závisí od síly a zdraví ko
řenů, tak zdraví společnosti lidské závisí od zdraví manželství.
:]e-li kořen svatý, praví sv. Pavel, tedy" i ratolestic (Řím. 11, 16.).
Je-li kořen nemocný, tedy- i ratolesti nebudou zdrávy. Vše, co
zdraví manželství ničí a seslabuje, co _rodinu rozvádí, jest social—
ním zločinem.
,
,
Stát a společnost mohou říci.k manželství: »Tvůj život jest
mým životem,- tvá smrt jest mojí smrtí.: Proto nepřátelé společ
nosti lidské a křesťanství zvláště hledí-zvrátiti manželství, aby se _
jim podařilo zvrátiti společnost a vyhladiti křesťanství. Kde li
se dostali k vládě, zavádějí rozluku manželskou, pustoší rodinu
křesťanskou, kopají hrob spořádaně společnosti.
b) Svátost manželství jest požehnáním pro 'všecky národy,
ochranou života národního. Poslední sčítání lidu v rubrice: ,Počet
narozených — přineslo na světlo hrozný úbytek dětí. Nesvědo
mití a zaprodaní svůdcové lidu hlásají nové evangelium, jež není
s nebe, ale z těla a krve, Učí, .že mnoho dětí je kletbou pro—
rodinu a ne požehnáním, že více třeba jest rmoutiti se nad ko
lébkou nežli nad hrobem dětí. Nepřátelůmkříže se jedná totiž,
aby křesťané vyhynuli a moderní pohanstvo množilo se nad je
jich hrobem.
\
Ale církev sv. jménem Boha samého a Ježíše Krista volá :'
»Manželství jest svátostí, svatyní milostí, od přírody“ a Spasitele
k tomu ustanovené, aby- bylo kolébkou nového, .pravého a zdra
vého života. Kdo. tento strom života, který má státi v zahradě
boží, přešazuje na pláně Sodomy, 'kdo královnu společenského
pořádku—snižuje za otrokyní sobectví v_nejohyzdnější podobě,
kdo zasahuje do práv a zařízení božských, jest zločincem před

\
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Bohem, hrobařem svého národa. Kde národ potřebuje více rakví
než kolebek, jest—na-cestě k-dobrovolné sebevraždě.: Církev sv.,
která tak mluví, není nepřítelkou vlasti a národa, ale jeho matkou
a ochrankyní.
[ 5) Třetí požehnání svátosti manželství pro společnost jest,
že utvořila pevně rodinné právo a tím domácí život uzavřela
pevně jako jest sevřen prsten na. rukou snoubenCů. Dříve mohla
býti žena lister'n propustným, každé chvíle vyhozena na ulici, ale
Spasitel__božský, zákonodárce náš, zvolal: »Ale, já pravím vám,
-učinil tomu konec, ženě vykázal'v rodině její pevné, domovské
rávo.

,

p Manželství na výpověď vysadilo by i děti nebezpečí, že by
se záhy staly opuštěnými sirotky; 'ale zase Pán Ježiš ujal se dítek
a pohrozil hroznýmslovem sbědac' těm, kdo by jim ublížila jich
pohoršil. Nerozlučné manželství křesťanské jest tedy nejlepší zá
rukou a ochranou požehnání a štěstí života“rodinného, národního
a společenského. _Co chrání lidská práva, jest socialním dobro
diním. (Biskup Mich. v. Faulbaber Zeitfragen.)

Jaké štěstí pro muže, má-li kolem sebe zvláště v městech
obětavou mjnželku; jaké štěstí pro ženu, má-li zajištěnu lásku
svého muže; jaké štěstí pro děti, mají-li obětavých rodičů; jak'é
štěstí pro obec,. má-li spořádaných rodin, jaké štěstí pro celou
' zemí, pro národ, má-li vzorných a obětavých- obcí, a jak blaze
bylo by celé společnosti, kdyby měla spořádaných a spokojených
národů; jaká radost pro nebe, že símě milosti boží nebylo na
darmo vloženo do svátosti manželství, které jest kořenem spořá
dané společnosti a pramenem veškeré spokojenosti.
Kdyby láska z křesťanských rodin rozmohla se po obcích
a národech a měli dle epištoly dnešní všichni společnou mezi
sebou lásku ustavičnou, jak by se změnila tvářnost světa| Vždyť
látka přikrývá množství hříchů, praví sv. apoštol Petr v epištole
dnešní. Láska přikrývá hříchy vlastní i cizí; vlastní-, že milujíce
bližního vystříháme se mnohých hříchů, jež jsou lás e kbíližnímu
na odpor, a že láska zjednává nám milosrdenství boží, pro něž
tím spíše odpuštění hříchů u Boha docházíme, Láska přikrývá
ihříchy bližního, kterou vady a poklesky bližního skrýváme,
jako bychom jich neviděli, aneb je omlouváme, s bližním soucit
máme a prosíme Boha, aby jich byl brzy zbaven a v lásce boží.
<život trávil.

_

'

>Láska, praví sv. apoštol Pavel, jest trpělivá adobrotivá, ne
závidíynehledá, co jejího jest, nemyslí zlého, neraduje. se z ne-_
' pravosti; všecko snáší, všeho trpělivě čekáfc (1. Kor. 13, 4)
'
Přičiňte se, aby láska křesťanská vládla v rodinách, a pak
se s ní shledáme v 'celé společnosti lidské; 'a kde jest láska,
tam jest Bůh, a_s ním požehnání a všecko štěstí. Amen.
'

V. M

Vdť/Ial.

Na neděli Šestou po velikonoci.
Dle ]iřího Freunda, C. Ss. R,; Ant. Ondroušek.

»Ven ze škol vyženou vás.:
'

(Jan 16,“2.)

Čtouce dnešní svaté evangelium a zvláště předpověď bož
ského Spasitele »"venze _škol vyženou 'vásc mimovolky upomí
náme se na heslo. moderní, tak .často užívané v naší době >Kněz
nepatří do školy: Jelikož se-_tohoto hesla často za naší doby
zneužívá k boji proti náboženství, proti přijímání 's_v,svátostí
a proti bohoslužbám nevinných dítek, poněvadž mnozí Svedení
touto zásadou, se zpečují často dítky v náboženství vychovávati
dávati, k bohoslužbám posílati, zdržují též často dítky své i od
stolu Páně, proto bude“ nanejvýše časové, když o tomto moder
ním hesle promluvíme.
1. Kněz nepatří do školy! Od kdy zaznívá tento hlas? Staří
by se byli pěkně poděkovali za to; co dím, staří? Až do nové.
a'nejnovější doby byli lidé protivného náhledu.
'
_ 'S povznešeným, dovoleným sebevědomím mohou kněží se
ptáti: »Kdo založil školu? Kdo ji řídil po staletířc I největší ne—
přítel a odpůrce musí vám odpověděti: církev skrze svůj stav '
kněžský._ Nikoliv světská vrchnost, nikoliv šlechta, he lid, nýbrž
kněz jest otcem školy. Kněze povolal Karel Veliký ke svému
dvoru, od“ nich nechal se vyučovati, učil se psáti, učil se latině
a různým oborům věd. Kněží vnukli mu vysokou ideu o potřebě
vyučovati lid, takže potom se odhodlal, aby se zasadil svoh
autoritou o to, aby—zakládány byly školy. Od Karla Velikého
pochází úkaz: »Du/chovenstvo 'necht zřizuje školy v dědinách

a vesnicích a nechť vyučuje dítky snejvětší láskoua Tak povstaly.
všady školy: biskupské, školy farní, školy kathedrální, školy kláw'
šterní. Kdekoliv vstoupil kněz, zřizoval školy L Raumerova slova
třeba opět si opakovati: »Zásluha vozakládání .a vydržování škol
přináleží skoro výbra'dně katolickému“ duchovenstva-. "A on při
pojil: >Protestantismus nepovžnesl školství, nýbrž poškodil' je.:
_
Ve -vestfalskěm míru zrušila dokořán evropská společnost—
mnohé, staletí staré tradice, co se týče školy, zůstalo při starém.
Škola byla prohlášena za aannexum ecclesiaec, gza věc s církví
souvisejícíc. '
Ve Francii, kde zednáři vykonávají neóbmezené panství; kde
se pokusy činí náboženství z kořenů vymítiti, zaznívá tento hlas,
socialně-demokratickě listy a řečníci s tím souhlasí, a jako třetí
ve spolku přicházejí moderní učitelé. Tak možno roku 1897 ve
»Volných listech učitelských-_ se dočísti: »Učjtelé a kněží ne
mohou se snášeti, oni jsou -v odporu a protivě na věky. Ani na
stranu učitele nepatří kněz, on nepatří vůbec do školy!:
2. Proč pak má kněz ven ze školy? Není schopen, aby tam
zastával svůj úřad? Náhodou mákněz přece ještě vždy jiné, delší,
hlubší, více-zušlechtující studie, než jednoduchý učitel. V.národní
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škole sedávali jako chlapci pospolu. Snad ještě též v tak zvané
měšťanské škole. Pak se odloučili.- Jeden navštěvoval učitelský
ústav, druhý gymnasium. Střední škola kněze jest úplně táž, jako
ona budoucího, vysokého úředníka, profesora na universitě, gym
nasiu, doktoramediciny. - Kněz studuje osm roků plných, a po
tom teprv náležejí čtyři .celé roky odbornému studiu. My máme
v' úctě a ceníme zcela jistě učitele. Ani ve snách nám nenapadá.
'mu nějak ubližovati; čest komu čest přísluší. Za naší doby. učí
se učitelé mnohem __více,nežse učili druhdy — chceme jen po
věděti, že jest to blbost kněze chtíti ze školy odstraniti pro _ne
dostatek vzdělání. '

'

'

,

Má ven, poněvadž se mu nedostává snad znalost lidiaditek?
Dokonce“ ne, zřídka (setkáme se slidmi, kteří tvrdí, 'že kněz nezná
svět. Proč „by ho neměl znáti? Znají mladíci, mladé divky ani
ještě dvacetileté, jak už často v tomto věku místa dostávají na
školách, svět lépe jako mužové nejméně čtyřiadvacetiletí, často
padesáti—až šedesátiletí? Před několika lety umřel ve Vídnivcelé
Vídni a daleko za Vídni neobyčejně oblíbený a vážený, při tom
nanejvýš skromný, dokonalý kněz, jenž měl dvaaosmdesát let,
a na“cestě do školy skonal raněn byv mrtvicí, obět své'-horlivosti.

e

jeho jméno jest P. František Tendler C. Ss. R.
Musi člověk, aby nabyl znalosti lidí, se povalovati v hospo
dách, oddán býti pití, hře, marným věcem? Musel pročísti romány
Zolovy, Tolstojovy? .Musí člověk spolutleskati k tomu účelu na
divadlech cizoložnickým scenám? To by ještě chybělo! .
(" Anebo třeba, aby člověk žil ve stavu manželském, aby měl
znalost lidí? Ne, .toho není nikterak zapotřebí. Mnozí manželé
mají málo znalosti lidi, a mnoho mužů, kteří žádné ženy a žád'
ných dětí nemají, rozumějí srdci lidskému a snahám lidí, soužením
a trampotám člověka!
,
Má někdo na celém světě tolik příležitosti, naučiti se znáti
lidi, jako kněz? Kdo nabude tak hlubokého, "tak opravdového
vhledu do srdce lidského jako kněz? On se dovídá o' tlukotu
v útrobách lidí, o bouřích pokušení, o poklescích a starostech.
Nikdo na celém světě nepožívá tak veliké důvěry, jako-kněz.
Nemá stávati žádného tajemství mezi manželem a manželkou,
a přece jsou tak mnohé věci, o nichž“ se- jen doví kněz.

Čeho

,děti nemají odvahu rodičům pověděti, to zjeví a odhalí knězi:
Zcela jistě „má kněz nejlepší znalost lidí.

„

A co se týče potom obzvláště dítek: kněz musí vyvoliti si
'za své miláčky ty, kdož byli miláčky Iežíše Krista. »Nechejte
maličkých ke mně přijíti, nebot jejičh jest království nebeské.:
Nepociťuje též dítě zvláštní, tajuplnou sílu přitažlivou ku knězi?
Komu se dívátak důvěrně do očí, jak žádnému jinak? Ke komu
spěchá? Komu s radostí líbá ruce? Kdo jest nemilejším ditek?
Po rodičích kněz.
'
A _pak prý kněz nemá- býti v stavu, aby chodil do školy?
Co_jest účelem školy? »Nábožensko-mravní výchovac. Škola ne
může sloužiti nikterak jedině, a pouze účelům vyučovacím, ona
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musí vystihnouti celé dítě, škola musí pokr'ačovati vtom, co za
počal dům otcovský, to rozšiřovatga obohacovati. Výchova jest
hlavní věcí. A co jest výchova? Návod dítěte k dosažení svého
cíle. Jeho cíl jest dvojí; jeden pro tento zdejší svět, druhý pro
onen svět. Ony nejsou sobě protivny a nestojí též rovnocenné—
podlé 'sebe, nýbrž jsou podřízeny a nadřízený. Onen svět jest
hlavní věcí a proto též náboženství. Mravnost bez nábožensví
jest jako trup bez hlavy:___jako.tělo bez duše. Generál Laudon
měl prý říci: »Boj se tha, svého Stvořitele, a zachovávej před:
pisy křesťanského náboženství, nebot bez náboženství-není člověk
člověkem žádným, žádným hrdinou, žádným státníkem. Lidé b_ez
náboženství jsou vyvrhe'lem lidstva, kteří se snižují sami nejpo'd
lejším způsobem. Vnemocianebezpečí jsou nejzbabělejší'bázlivci
bez odvahy a síly.c — Pozoruhodná shlédávám slova násle
dující, nikoliv sama osobě," nýbrž protože pocházejí z péra muže,
jenž slove Voltaire: »Filosofujte jak dlouho chcete o nejlepší
formě vlády, když však nějakou osadu jen- spravovati _máte, tož
musí míti náboženství. A podobně pohlížím na knížata a jejich
rady bez těchto uzd, jako na divoká zvířata, která mne zcela
určitě sežerou, když jim 'padnu do drápů v době, _kdy jsou _hla
dová. a jimž'- potom ani nenapadne; že by byli něco zlého
učinili.:
Náboženství musí podle toho ve škole-býti, musí se mu vy
učovati a se cvičiti v něm, jinak neodpovídá účelu.
Kdo jest zrozený učitel náboženství? Bylo by zbytečno na
tuto otázku odpověd dávati. Kněžím udělil přec ]ežíš rozkaz:
ujdouce do celého světa učte národyx Ku světu a k národům
patří přece těž útlé duše dítek.

—''

"

K čemu_se namáháme? ]est ,co patrnějšího, j ko to, že kněz
náleží do školy?

'

_

_

Nač pak potom- křik: »Vensním !v-PProtože se onic jiného
nejedná, jako o laicizování školy, jak se to eufemisticky říká, správ
něji řečeno o odcizení Bohu, o zášť proti Bohu. Ven s kate
chismem, ven s >Ave Mariae, s modlitbou Páně, ven s desatero
božími přikázáními, ven s křížem, se vším, co na katolickou církev,
naježíše, na Boha upomíná, od něho pochází, k němu vede.
Lidstvo musí atheistickým se státi! S dítkami třeba _začíti.Kněz
by to mohl zamezovati, proto pryč s ním, zcela a úplně ze školy.
To jest té věci líc a rub.
\

Zatím musí to zůstatipro moderní atheisty vnaších vlastech
ještě připouhém přání. Aby se jich přání nesplnilo, o'to musíme
pečovati pomocí milosti boží. Prosme o to Ducha sv. Utěšitele
v těchtodnech před letnicemi, aby“nám náboženství, víru a milost
zachoval. Amen.
'
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Na Hod boží svatodušni.
Napsal-(„Měl

L_.Řehák.

„Kterak staneme se hodný'mi přijati Ducha svatého?
'1. Opět a opět“ před viditelným odchodem svým 5 tohoto
světa 'přísliboval Spasitel svým věrným příští Ducha,. svatého.
-A o něm prohlásil, že naučí je 'všem věcem, a připomene jim
všecko, cožkóli on sám mluvil jim (Ian, *14, 16); Ducha pravdy,
jenž svědectví bude vydávati o něm (jan 15, 26.); Ducha Utě
šitele, jenž s nimi zůstávati bude navěky.
Po odchodu svém poukázal ale Pán apoštoly skrze anděly,
aby se na příchod Ducha svatého připravovali; což oni i činili,
trvajíce jednomyslně shromáždění v]erusalemě na modlitbách.
Padesátého .dne po svém slavném vzkříšení a v desátý den
po radostném nanebevstoupení splnil Spasitel, co byl přislíbil.
Tehdy stal se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího prudkého
větru, á naplnil všecken dům, kdež byli sedíce. I ukázali se jim
rozdělení jazykové, jako oheň, a posadil se na každém z nich;
a naplnění jsou všichni Duchem svatým, a počali mluviti rozlič-.
nými jazyky, jakž Duch svatý dával jim vymlouvati. Tak o tom
vypravují Skutky apoštolské v kap. 1. i 2.
Všichni obdrželi slíbené dary Ducha svatého," i také ještě
milosti obzvláštní, žen-mluvilijazyky, jimž se nebyli učili, a konali
mocí svého Mistra i mnohé zázraky.
“
2. Těchto mimořádných darů a zázraků bylo prvním hla
satelům učení Kristova zapotřebí, aby u lidu spíše víry nalezli,
že Ježíš ukřižovaný jest pravý Bůh a jediný Spasitel duší našich.
Později přestaly, a opakuje je Bůh toliko při zvláštních, mimo
řádných poměrech, čině podobně, jako zkušený zahradník,“jenž
bylinu nově štípenou zprvu, zalévá, pak ale, když se již ujala,
ponechává ji ._zpravidla již jen obyčejnému zavlažování skrze
\dešt i rosu.

_

Řádné dary své duchovní udílí Duch svatý ale skrze skládání
rukou biskupových, jak již apoštolé skládáním rukou svých dary
Ducha svatého věřícím_udíleli_; to jest skrze svátost biřmování.
Kdo tuto svátost již přijal, má Ducha svatého vroucně za dary
znova a opět prositi; kdo svátost biřmování dosud nepřijal, má
se na hodné ji přijetí vhodněpřipravovati. Nebo bez darů Ducha
svatého, bez milosti jeho _nikdo a ničeho k životu věčnému na
pomáhajícího vykonati nemůže., Tak učí katechismus.
Zajisté, že každý z nás dary Ducha svatého měrou nejhoj
nější přijimati si přeje, aby si spasení zabezpečil. Ale pak třeba,
také darů Ducha svatého hodným se učiniti.
'
3. A kterak staneme“ se tedy darů či milostí Ducha svatého
hodnýmiř
'
Církev nazývá Ducha svatého v hymnu »sladkým hostem
duší lidských; a Spasitel sám nazývá ho »světlem, jež přišlo

—381—
na;.světc“ (jan 3, 19.). A v pravdě l_ Duch svatý jestit i sladkým
hostem duši lidské, i světlem, 'jež ji osvěcuje ; avšak Duch svatý
se nikomu za hosta nevtírá, ne'chávaje jednomu každému svobodu
vůle, by ho přijal anebo nepřijal. Svltí také duši na cestě ku spa
sení, ale opět jen takové, které svobodně chce.
Jsou ale lidé, kteří milují víče tmu, než světlo. Proč? Po
něvadž skutkové jejich jsou zlí! _Atakovým Duch svatý nesvítí,
podobně jako i obyčejné světlo nesvítí tomu, kdo před ním zraků
svých uzavírá, anebo se před ním kdesi do hlubokého sklepa
skrývá!
_
Duch svatý, jenž se při křtu Páně v řece ]ordanu ukázal nad
ním v podobě bílé holubice, skutečně počíná si i jako holubice
Noemova při potopě světa. Když ji Noe vypustil ze svého korábu,
aby se přesvědčil, zdali již vody odpadly-,'poletovala ona po ně

jakou'dobu; "ale nenaleznuvši vhodného místa, kde by noha její
odpočinula, navrátila—se k oemovi do korábu. 'Plovaly sice po
vodách smrduté mrtvoly, a snad již někde i blátivá—země vyční
vala z vody, ale na ty' holubice neusedla. Usedla teprve později
na zelené půčící, svěží ratolesti olivové. Atak podobně ani Duch
svatý neusedá jako milý host do duše hříchem páchnoucí a ne
pravostmi

pokálené.

—

Duch svatý nevchází tedy do duše, kterou odpbrná pýcha
.a domýšlivost nadýr'ná; nevcházl do duše, kterou lakota po pe
nězích a statcích pozemských lomcuje; nevchází do duše, kde
smilstvo, nestydatosti a všeliké jiné nedovolené_ požitkářství se
roztahuje; nevchází v duši, v které závist, žádost pomsty, nechuť
ku bohumilým skutkům 'a jiné Boha nehodné žádosti panují.
Také Duch svatý nevstupuje 'do duše,- jež by mu chtěla to
liko nějaký koutek ve svém srdci popřáti; nebo Duch svatý jest
Bohem žárlivým, ienž nestrpí soků podle sebe. On chce míti
trůn v srdci lidském; a proto všechna jiu'á náklonnost člověka
před tím trůnem jeho musí se skláněti. 'Bůh právě chce, abychom
ho milovali z celého srdce svého, z celé duše—své, ze vší síly své

a zevší mysli své; čili abychom ho milovali krátce nade všecko;
to jest více nežli koho nebo co na celém světě; tedy více nežli
rodiče, přátele, manžela, děti; více nežli peníze, oslavy, rozkoše ;_
více nežli zdraví, čest i život svůj. A kdo by tedy Boha méně
milovati chtěl, nemiloval by ho tak, jak on velí; ano nemiloval"
by ho vůbečl
.
4. 'První křesťané milovali tak dokonale Boha, že _pro získání
lásky jeho & odplaty u něho prodávali co měli (Skut. apošt. 2. 45.)
a dělili'to mezi sebe, jak tomu potřeba bylo. Nebyli pyšní, zlostní,
násilní; ale milovali se jako bratří, sestry, a byli jako jedno srdce
a jedna duše.

,

—

Vedli tedy život, jaký'slibují ti' novomodní spasitelév tom
vybájeném'státu budoucnosti; jakého však nikdy »a nikde neusku- '
teční, - poněvadž se nemodlí, do chrámu Páně“nechodí, svátosti
nepřijímají, jako činili a- činí věrní křesťané ;' t. j. že Boha se spu

stili;

a bez Boha a bez lásky k němu není ani pravé lásky
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k bližnímu, jež by blahobyt byt jen pozemským možným činiti
mohla, jak ukazují i surovosti a násilí, jakých se Bohu .odumřeli
lidé na jinak smýšlejících beze všeho uzarděnídopouštějíl
5. Z toho, co jsem uvedl, jest již patrno, čeho jest člověku
třeba, chce-li milostí Ducha svatým hodným býti.
Očistí duši svou od všech hříchů izlých náklonností, zejména
od nečisté lásky ku pozemským statkům fi požitkůml Svatým
apoštolům na závadu byla i nezřízená láska k Pánu Ježíši,. kter—ou
dali najevo zármutkem, když jim oznámil, že je opustí. A proto
jim řekl: »Užitečné jest vám, abych 'já odešel; nebo neodejdu-li
— nepřijde k vám Utěšitel (Duch svatý); pakli odejdu, pošlu ho
k vám !: (]an 16, 7.) Kterak by teprve Duch sv. mohl přijíti k těm,
kteří srdce své na tento svět docela- věsí a na Boha zapomínají?
Když čekáme vzácného a štědrého hosta do příbytku svého,
s ochotou všechen dům očistujeme a odklízíme vše, co by ho
uraziti, nelibost jeho vzbuditi mohlo! _Apak icelý příbytek
svůj co' možná vyzdobujeme, aby se hostovi co nejvíce u nás
líbilo, a on ve své štědrosti tím více milosti nám prokázal.
Nuže, čiňmež tak i v 'ohledu duchovním, 'když Pán nejmoc
nější, nejdobrotivější i' nejštědřejší chce býti milým hostem na
ším, aby nám rozumnáš osvěcoval, bychom ve smysl pravd
svaté víry_vždy hlouběji 'vnikali; aby obdařil nás moudrostí ta
kovou, bychom Boha a dílo jeho vždy více poznávajíce, jej
i vždy více milovali i uctívali; aby se stal rádcem naším v pří
padech těžkých i pochybných; aby nám uděloval s důstatek síly,
bychom obtíže na cestě spasení přemáhali a v pokušeních vítězně
obstáli; aby nám dal dar umění, abychom dovedli vždy to zvoliti,
co se s vůlí jeho nejlépe srovnává; aby duši naši naplnil nábož
ností, v které bychom se kBohu vždy sdětinnou myslí obraceli;
i dar bázně boží, jež by nás v době pokušení vystříhaly, Boha,
Otce' svého urazíti.

_

_

I prosme vroucně: »Přijd, svatý Duše, a naplň srdce naše
osvícením Svým, a zapal v něm oheň lásky své, aby se i na nás
vyplnilo s_lovobožského Mistra našeho (jan 14, 23.): »Miluje-li
kdo mne, řeč mou zachovávati bude; a Otec můj bude jej mi
lovati, a k němu přijdeme, a příbytek u něho učiníme.: Amen.

Hod boží svatodušní.
První obec „křesťanské.
A

»Trvaliv učeníapoštolska

a ve sdil

nosti lámání chleba a' na modlitbách..
Sk. ap. 2. 42.

jSv.

František Saleský vypravuje o starém malíři, jak maloval

velmi hezkého člověka, a při tom roznítila se v něm vřelá láska
k němu, jeho krása ho takořka očarovala. Právě 'tak, dí tento
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světec, děje se tomu, kdo o"křesťanské ctnosti řádně rozjímá, krása
její i v. něm lásku roznítí.

“

'

Zvláště láskyhodnou objevuje se ctnost křesťanská, když ji
spatřujeme v živém obraze, ve skutečném životě. Ještě krásnější
se jeví tato ctnost, když ji spatřujeme nikoli na jednotlivých lidech,
nýbrž na celých, četných obcích. Takovou obec křesťanskou uka
zují nám dějiny dnešního svátku, dějiny prvních svatodušních
svátků, jak nám ji kniha skutků apoštolských líčí. Tato první
obec křesťanská má k nám úzký vztah, neboť jest mateřskou
obcí, osadou velké, dosud trvající veliké obce, společnosti, jejíž
členovérozšířeni jsou po celém světě, jejíž členy mají býti všichni
lidé všech jazyků a všech dílů světa, jest to první obec křesťan
ská v ]erusalemě. O svátcích svatodušních povstala tato obec,
když Se na nadšené kázání apoštola Petra ihned tři tisíce lidí
ke Kristu obrátilo. V "této první obci křesťanské _jeví se v podio
vuhodné kráse křesťanskáctnost, tu poznáváme, jak vysokou cenu má.
V dnešním světě jeví se nám. nejsmutnější zjevy, poněvadž
ctnost křesťanská jest tak řídká. Proto jest'zajisté časové, když
dnes o této první křesťanské 'obci pr0mluvíme,' jak nám o ní
skutkové ap. vypravují. Příklady táhnou. Tato obec. křesťanská“
nechat. je vzorem naší farní osady, naše farní osada nechť se
řídí příkladem prvni obce křesťanské v ]erusalemě.
I.

Co vypravují skutky apoštolské o první obci křesťanské? Když
přinesly řeč sv. Petra, Duchem sv. nadšeného, a připomenuly, že
bylo pokřtěno toho dne tři tisíce-lidí, pokračují: »TrvaIi-v učení
apoštolském a ve sdílnosti lámání chleba a na modlitbách.<
V dalšíth řádcích kreslí nám krásný život prvních křesťanů v Je
rusalemě. Ale my nejprve pozornost věnujeme slovům verše 42.
Tato slova obsahují tři věci, které _zachovávají život církve,. jest
to učení apoštolské, -lámání _chleba'a vůbec silátosti a modlitba.
Ty—třivěci obsahují také naše povinnosti k Bohu. Tato trojí věc
již ve svatyni Starého 'zákona naznačena se nalézala, neboť sed
miramenný svícen' naznačoval slovo boží, stůl posvátných chlebů
eucharistii a Oltář kaditelný modlitbu.
1. První věc, kterou písmo sv. na první obci' křesťanské chválí,
jest: »trvali v učení apoštolskému Poslouchali totiž jejich učení,
poněvadž v apoštolech viděli posly boží, a přijali toto učení opět
'proto, že v nich post boží viděli. A nečinili to snad jednou nebo
dvakráte, nýbrž stále, neboť se praví: trvali. 'Činili to, ačkoli se.
mnozí židé kázání apóštolů

posmívali, _již_o letnicích

říkaliw—taci

posměváčci, že jsou apóštolové plni sladkého vína; trvali v učení
apoštolském, ačkoli 'byli pronásledováni. Nad to nebyli apoštolové
učení muži, nikde se výmluvnosti neučili, a přece křesťané trvali
v učení apoštolském. Byli-horliví poučiti se v základních pravdách
tohotonového náboženství a život svůj dle něho zaříditi. To byl
základ, na kterém "stáli. .Rozloučili se se zásadami fariseů a.ne-_
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kajících židů, s těmito neměli již společenství. Cemu věřiti mají,
jak žíti mají,"o tom hledali poučení u apoštolů, u nástupců Iežíše
Krista.
Tento příklad první obce-.křesťanské máme i my následovati,
máme trvati v učení apoštolském, v učení církve sv., která jest
církví apoštolskou, která učení apoštolské stále dále hlásá. Máme
poslpucbati vyučování křesťanskému učení, v ně věřiti a v něm
_trvati. Slovo církve sv. jest slovo pravdy, protože jest to slovo
Krista Pána, které nepomine, i když nebe a země pominou. Tím
větší po'vinnost máme za našich, dob poslouchati slovo boží-a v něm
se upevňovati, čím četnější a zlovolnější jsou tajné a veřejné
útoky na naši sv. -víru_.'Nic nás nemá_,ve víře naší zviklati. Lidé
dnešní doby dávají se vésti duchem světa, dle _tohose řídí, proto
je také tolik bídy ve světě. Duch boží, Duch sv. se Svými pev
nými zásadami již namnoze neřídí lidi, přoto tolik sporů, bídy
.a smrti.

'

'

2. Abychom se však dali všude Duchem sv. vésti, k tomu
potřebujeme síly z nebe. Prvnírvobec křesťanská čerpala tuto sílu
.ve sdílnosti lámání chleba t. j. ve sv. přijímání. Při něm si ve
spolek slibovali: chceme býti uprostřed nebezpečí tohoto světa
věrnými učedníky ]ežíše, Krista, nedáme se od něho odvrátiti ani
sliby ani hrozbami. Kristus byl tedy středem obce křesťanské,
chléb nebeský byl pokrmem jejich duší, aby mohli kráčeti po
cestách Ducha sv. Byli tedy často přítomni tajuplné oběti mše
sv., ve které se Kristus 'pod způsobami chleba a vína Otci svému
nebeskému za nás obětuje a při mši sv. přijímali také Tělo Páně.
A to'nečinili jednou nebo dvakráte, nýbrž vytrvale, jak dí písmo
sv.: trvali ve sdílnosti lámání chleba, trvali při tom, i když pře- '
kážky mnohé jim se v cestu kladly.
" Buďme i my vytrvalí ve sdílnosti' lámání chleba. Ukažme
horlivou návštěvou mše. sv. a- častým sv. přijímáním, že v této
_nejsvětější svátosti oltářní uctíváme pravý střed naší veškeré bo
hoslužby, nejvyšší'ta'jemství vírynaší. Buďme v tom tím vytrva
lejší, čím nebezpečnější časy jsou. Sv. Cyprian mínil, kdyby se
křesťané neposilovali sv. přijímáním, že by'pronásledování pohanů
podlehli a od víry odpadli.
A proč je dnes tolik bídy ve světě? Protože lidé nemají spo
lečenství s Kristem, zdrojem všeho živóta a veškeré svatosti. Nyní
naříkají, když nedostanou tolik chleba jako jindy, bojí se již, že 
blady zahynou. Ale duše své nechávají hladověti, a přece duše
dyčhtí po nebeském pokríhu.,
/ '
3. Dále trvali první křesťané na modlitbách. Zde se tím míní
zvláště společná modlitba. Scházeli se, aby 'chváliliBoha zástupů,
aby mu děkovali, aby ho prosili, aby ho smířili. A trvali na mod
litbách, i když četné překážky jim v tom bránily. A zajisté mi
dáte za pravdu: kde ještě společná bohoslužba má velikou cenu,
tam bydlí Duch sv. v křesťanské osadě; kde společná bohoslužba
se však zanedbává, 'tam vládne jiný duch, který však není" k pov/,
kroku, nýbrž ke škodě osady. Či nesmiřuje společná bohoslužba,
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nepřináší—limír a útěchu? Kde setkávají se rozličnéatavyy www.:
.a nízké. tak jako Při, společné bohošlužběř- Poněvadž tak. 15339“
vyšší stavy špatný příklad dávají, proto se šíří trhlina mezi. bQ'

hatými a chudými,.a poněvadž i nižší stavy často se Bohu oder
zují, proto tolik nespokojenosti mezi—lidmi.
První ob_eGkřesťanská'trvala na společných modlitbách. Stadt?
sami, jak to v naší osadě vypadá. Ale nedívej se při tom na lin-_é,
nýbrž především na sebe a ptej se, jak ty trváš v učení a 0.—
štolském, v lámáníchleba a v návštěvě společných služeb b_OŽPh;

je síly Ducha sv. v tobě, tolik pokroků
2Izolšk
o nosti.

budeš. činiti. ve.

*II. .

_'1. Tak se chovala první obec křesťanskák Bohu. Ale ptejme
se dále :„jak se_chovali první křesťané k sobě? Tu slyšíme hned
krásné slovo: »Množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše.-.
(4. 32,) And, krásné slovo! Zvláště krásné to slovo v době, kdy
svět je svárem rozerván. Věřících bylo mnoho, bylo množství vě
řících, ale množství věřících bylo jedno srdce-a jedna duše. Vy
stupovali jako uzavřená společnost, jako křesťané vystupovali
všude vůči každému. Tobylo již třeba k vůli nepřátelům. lak-by
[byla mohla první obec křesťanská trvati, kdyby byla spolu vroz—
poruř To' by nebylo bývalo možné. Tato jednota byla účinkem
toho, co se o letnicích přihodilo, kde všichni jednu řeč slyšeli
a jí rozuměli, ať byli kterékoli národnosti. Tato jednota byla
dílem-Ducha sv. Kde Duch sv. působí, jest mír a_jednota: mír
mezi národy, mír v obci, mír v rodině, mír ve vlastním srdci."
“_ jednota posiluje. Žádná jiná pravda se více "nepotvrzuje ve
válce než tato. Odkázáni jsme na jednotné vedení 'celé armády,
na jednotné působení na západě a východě, s pěchotou a dělo
střelectvem, se vzducholoďmi a námořnictvím. Jednotu v zázemí
a spolupůsobení doma s armádou vyžaduje vážnost doby. Ne
smíme býti doma nesvorni. Neměli bychom právě o svornosti a jed
notě o dnešní slavnosti uvažovati? Či řekněte sami, je něco krás
—nějš|ho než obec svorná, obec, o níž možno říci: jsou jedno .srdce
a jedna duše? Radosti a žalosti sdílí občané také obce společně,
jako by to byla radost a žalost všech. Padne-li jeden na bojišti,
_jest to žalostí všech; je—lijeden pro svou zdatnost vyznamenán.
jest to radostí všech.. Tak by to mělo býti. Ale je tomu tak?
Neměli _bychom—
se dnes odříci všech sporů, sporů mezi sousedy,
sporů srdce se srdcem? Jak krásné by bylo, kdyby se i o naší
osadě mohlo říci: množství věřících je jedno srdce a jedna duše.
Krásné by to bylo, to by bylo ovocem Ducha sv.
Právě tato jednota zjednáva'la prvním křesťanům úcty u ne
přátel. Byli oblíbeni u celého' lidu._ Ovšem někteří křesťané míní,
že nejlépe pokoji slouží, když, se nikde neukazují, kde by měli
svědectví vydati o své víře v Krista a jeho sv. církev. Nechtějí
.si nikde rozlíti ocet, na vše strany chtějí se ukázati. hezkými.
Zdaž nemysll- často rodiče a představení, že nejlépe slouží pOkOji.
Rádce duchovní.

'

25
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když nechávají děti a podřízené dělati, c_o_tito chtějí?-Nikoli, tím
k pokoji -neslouží._ Kdo chce pokoji sloužiti, musí s ostatními
svarně působiti proti zlému a zlým. Kde se zlo v osadě zahní
zdilp, posloužilo se tím pokoji? Sami řeknete: t m 'se pracuje ke
zkáze osady. To ukazuje již s'v. Petr v kázání dnešního dne. Víte,
že'jemu a jeho spoluapoštolům předhazovali, že jsou plni sladkého
vfna'. Nemlčí k této námitce, naopak, neohroženě vystupuje proti
zlým, kteří se odvážili takými rouhavými slovy zastíniti účinky
Ducha sv., a mužně volá ke všem: aZbavte se pokolení, tohoto
zlého.. (2. 40.)
'
Osada křesťanská má býti tedy v sobě jednotná, má se dr
žeti svorně dobrého a jednomyslně se _obraceti proti zlu. Zkoumej
'opět, jak to v naší osadě vypadá, ale hled při tom Opět do
vlastního srdce; neboť jen když se těchto zásad přidržuješ, bydlí
Duch sv. v duši tvé, pomáhás na stavbě osady křesťanské, kterou
Duch sv. řídí.

_

2. Druhou věcí, kterou Písmo sv. na první obci křesťanské
v jejím chování k sobě chválí, jest jejich dobročinnost k nuz
ným. Měli všechno společné, bohatí prodávalisvé statky a co
utržili, rozdávali nuzným (4, 34). Bohatí tak jednali nikoli že
museli, nýbrž že chtěli;'také asi všichni bohatí neprodávali celých

svých statků, nýbrž četní bohatímnohé své statky, aby nuzným
pomáhali:
_
Tato ctnost,_ dobročinnost,

kéž také zdobí naši osadu—.Sou—'

kromý m'ajetek jest nutný, není možno, aby veškerý majetek byl
všem společný, rozdíl v majetkových poměrech jest nutný. Tento
rozdíl však má v jistém stupni vynahražen býti rozmanitými do
brými skutky křesťanského milosrdenství. jak nuzní se mají po—
dobati nuzným v Jerusalemě, kteří byli spokojeni s málem, pra—
covití, vůči dobrodincům vděční a v pravdě nábožní, tak se mají
bohatí podobati v dobročinnosti bohatým v Jerusalemě; Dávati
jest blaženější než bráti. (Skut. ap. 20, 35.). Láska má vyrovná
vati „rozdíly v majetku, pokud je 'vyrovnati možno.
3. Konečně v chování první obce křesťanskék 'sobě chválí
Písmo sv. třetí ctnost, úctu k představeným. Neboť bohatí kladli
utržený obnos za své statky k nohám apoštolů a přenechali jim,
aby s „nimi naložili dle své libosti. Bylo to znamením úcty k před
staveným, že statky své k nohám apoštolů kladli.
Touto ctností, úctou ku představeným, má se honositii naše
osada. Neboť v každé'společnosti je třeba představených, a pů,
sobnost- jejich ku blahu celé společnosti závisí od úcty podříze.
ných k nim.

» .

,

Pohled na první obec křesťanskou nechť nás posilí v úctě,
ku představeným a v poslušnosti, která z úcty této plyne. Bez
poslušnosti není blaha ani v- rodině ani v obci“ ani v zemi. Když
"takto se k“sobě' vespolek chovati budeme, budou skutky naše
v pravdě velké a krásné.
Příklad první obce křesťanskémám hlásá, jak se máme cho—
vati k Bohu a-k Sobě. K Bohu: máme \trvati v učení apoštol

"\
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ském, ve ,sdílnoSti lámání chleba a na modlitbách. _K sobě: máme
býti jedno srdce a jedna duše, dobročinní a ku představeným
uctiví a poslušní. Z tohoto chování k Bohu a k sobě vyplyne
nám veliké blaho, toto chování naše bude ke cti a chvále boží
a ku“ blahu našich bližních. Amen.“

___-_—

747;Ne;. ja:. Holý.

Ponděli Svatodušní.
Přijď sv. Duše a napln srdce svých
věrných.
Hymnus.

'

jako vždy a na všecko, taki na nad jiné důležitý okamžik se-_._
slání. Ducha sv. Kristus Pán apoštoly připravoval; Louče se s ním.
na hoře-\Olivetské, připomíná jim opět, že jim sešle Utěšitele:
sjanc, talř-jim pravil, »křtil vodou-,.ale vy pokřtěni budete Duchem
svatým po nemnohých těchto dnech.c Apoštolové vrátili se do ]e-_
rusalema. »A když se naplnilo dni padesáte (po-vzkříšení Páně)
byli všichni spolu na jednom místě. A stal se rychle zvuk s nebe,
jako přicházejícího prudkého větru a naplnil všechen dům, kdež
byli sedíce. I ukázaly se jim rozdělení jazykové jako oheň a po
sadil se na každém znich a naplnění jsou všichni Duchem svatým '
a počali mluviti rozličnými jazyky.: Co způsobil Duch sv. v apo—
štolechř' Osvítil je. Pozorujme některé apoštoly před sesláním
Du'cha sv. a po seslání.
Matouš byl celníkem. Většinu života proseděl v celnici a .shro
maždoval peníze určené pro daň. Kristus jde okolo celního domku,
Matouš opusti své místo, Krista následuje a stává se jeho učed
níkem. A později píše týž Matouš evangelium takové hloubky
a síly duševní, že nad velikostí ducha a učeností tohoto prostého
muže žasne celý svět učený. Tot skutečnost, která popříti se nedá
a těch, kteří svatost církve sv. popírati se snaží, otázati se,musíme:
Nuže, vysvětli to? A jediné je tu vysvětlení: Duch sv. ho osvítil,
Petr byl rybářem. Tot jeho řemeslo, které od mládí provozoval,
(to celá jeho věda a učenost. A hle, o seslání Ducha sv. vystupuje
Petr veřejně před tisíci“posluchači, káže a kázání jeho je skvostem
umění řečnického. ]ako o letnicich prvních, taki později."Je hlavou
církve, hlavou apoštolů, svolává koncil apoštolů do ]erusalema,
píše nadšené listy. Tot skutečnost, která popříti se nedá atěch,
kteří o milosti Ducha sv. nic věděti nechtějí, otázafi se musime:
Nuže, vysvětli to? A jediné je tu vysvětlení: Duch sv. ho osvítill
Sv. Jan. Jeho otec, jeho bratra on bydleli na břehu jezera
genesaretského, a'zabývali se lovem ryb. Nikdy tento miláček
Páně do školy nechodil, vzdělati se ve vědách neměl příležitosti,
A po seslání Ducha svatého? V pozdním věku jako stařec piše

evággelium,
tajemné která
zjevení,“
knihu, nedá
již učenci
všech církve
věků
ob 'vují. fot píše
skutečnost,
se popříti
a nepřátel
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opět otažme se: Nuže vysvětli to? A jediné vysvětlení : Duch 'sv.
ho osvítil !
Zaleťme v duchu na nádvoří nejvyššího kněze. Kolem ohně
Sedí vojáci, ohřívají se a mezi 'nimi Petr. Přichází děvečka po
znává Petra jako učedníka Ježlšova a Petr zapírá. To jistě nebyla
statečnost. A kde jsou ostatní učedníci? Utekli, když Mistr byl
iat. Ano později, když Pán z mrtvých vstal, zavírají dvéře z bázně
před

židy,.

'

_

.

Po sesláni Ducha svatého. Vizme Petra, ani ho nepoznáme.
Směle vystupuje před tisice, směle hlásá Krista ukřižovaného.
nedbá výsměchu, nedbá hněvu nepřátel. Výsledek? Tři tisiceipo
křtěných.“Odkud tato statečnost? Odkud statečnost později v Římě.
odkud statečnost a síla při Smrti? Nuže, vysvětli to, kdo o síle
Ducha sv. pochybnješř Jedině je vysvětlení: Duch sv. ho sílill
ím apoštolům vyhrožováno, prvního stihlo sv. Jakuba. R. 42.
byl stat. Podobný osud stihnouti měl i sv.\Petra, kdyby zázračně
andělem nebyl býval vysvobozen. A přece—mysl statečnou ne
ztratili apoštolové. Z ]erusalema rozcházejí se po celém tehdy
známém světě. Vidíme"Ondřeje mezi Skythy, Matouše mezi Araby,
Bartoloměje v Indii. Ne statky pozemské, zlato a stříbro, nýbrž
utrpení a smrt jich čekají. Odkudtato statečnost a síla? Duch sv.
jich silill

_

Jako světci nespatřili apoštolové světlo světa. Všichni měli
své chyby a'slabosti.' Písmo sv. jich nezamlčuje. Byli ctižádostivl,
svářili se, lnuli ku statkům pozemským, záviděli SI vespolek. Jak
byl Petr.“ slabým, Tomáš nevěřícím, vzdor ujišťování apoštolů
o z mrtvých vstání Páně. Jakou trpělivost často Spasitel musel
s nimi mitil
,
Po sesláni Ducha sv. jdou do světa a káží: Blah'ostavení
chudí, blahoslavení pokojní, blahoslavení lkajici, blahoslavení
čistého cgrdce,blahoslavení, kteří protivenství trpí. Ano sv. Pavel
volá: »Zádost má je zemříti, rozdělenu býti s Kristem.c Nic, co
smyslům lahodí, nekáží, naopak, co ucho lidskě nerado slyší, hlá

sají. Odkud toi Duch sv.'je posvětil!

.

;

Nejmilejšíl Světlem Ducha sv. osvícení, posilnění, posvěcení
jsme také my. Ostrov Madeira, když byl evropskými plavci odkryt,
podobal prý se pouští. Byl porostlý hustým křovím, jež bylo
útulkem jedovatých hadů a nebezpečných dravců, kteří lidem pobyt
na ostrově činili nemožným. Co učinili plavci? Když vanul vítr
od moře přes ostrov, trávu a křoví- zapálili, oheň větrem nesen
rozšiřoval se dál a dále, tak že ostrov se podobal ohnivé peci.
Za jediný den byl ostrov vyčistěn. Půda popelem zúrodněna,
Evropané/štípili tam vinice a zahrady 'a ostrOv dříve pustý stal
se mistem p_řeůrodným.

'

'

'

Tot obraz účinků Ducha sv. v srdcích lidských. Či nebyl
svět pohanský za časů Kristových co života duchOvního se týče
pravou pouští? Jaké panovaly bludy, jimiž rozum lidský byl za
temněn, jak hrozná zkáza mravůí V bahně neřestí ponořen byl
tehdejší svět. A co způsobil oheň Ducha svatého! Nejlépe poznáme
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tu změnuyčiníme-li vypravování. o životě prvních křestanů : po
hanstva obrácených.
Jistá vznešená paní, jménem Žoňe žila za doby krutého pro
následování křesťanů. Měla jediného syna jménem Klement, který
byl jejím miláčkem, radostí a chloubou. A toto dítě, ač je tak
vroucně milovala, přece k mučednictví od malička vychovávala;
Denně opakovala mu slova: »bojovati musíme agtrpěti pro Krista.
Slovy těmi počínala u něho den i končila, aby si je dítě hluboce
v „pamět vtisklo. Dům její byl školóu mučednictví: všude skvěly
se obrazy sv'. mučedníků, deala-li mu knihu, byl to život někte
rého mučedníka, vedla-li jej do divadla, vedla jej tam proto, aby
mu ukázala krev sv. mučedníků a ačkoli dítě své ve všech jiných
vědomostech vycvičiti dala, nejvíce mu hleděla vštípiti ono pře
svědčení, že bojovati musíme a trpěti pro Krista. Když syn byl
15 let stár, onemocněla matka na smrt; tu povolala ho umírajíc
k Joži svému &tázala se ho: »Čemu jsem tě učila po celý- život,
dítě _moje?- Syn s pláčem odpovídá: »Ze mám bojovati a trpěti
pro Krista.: »Dohře jsi mne pochopil. Jak cítím se blaženou, že
chceš dle slov mých se říditi. Nyní ráda umírám. Přístup ke mně,
synu můj, ať tělo tvé zlíhám, jež k mukání jednou vydáš, za
Krista a sv. víru jehOc. Jaký výsledek mělo toto vychování?
Z hocha tohoto stal se sv. mučedník Klement Ancyranský, který po
28 let svědectví o Kristu neohroženě vydával, jehož krví ulice
města mnohokráte zbarveny byly, který měl, jak životopisec jeho
praví, více ran, než žil. Tak 'ukázal tento muž, co zmůže síla
a působení Ducha sv. v křestanu.
_
Na křtu sv. vlita nám. byla božská ctnost víry, ve svátosti
biřmování byli jsme v této ctnosti utvrzeni. Rodičové 'naši čím

byli, ne-li nástroji Ducha sv., když nás vnejútlejším mládí pravdám
sv. víry vyučovali, tak že již jako dítky znali jsme vznešené pravdy
sv. víry, o kterých největší mudrcové pohanští ani potuchy ne
měli. Kněz, který z kazatelny k nám mluví, stojí tu jako služeb-"
ník Ducha sv. a hlas, který v nitru našem sé ozývá, je hlasem
Ducha sv. oznamující“ nám, co pravého a nepravého, co dobrého
a co zlého. Kéž toho hlasu dbáme. Bujít v srdci našem mnoho
koukole, mnOho plevele; rozrůstá se \v něm trní zlých zvyků
a hloží hříchů, vzpouzí se v něm tolik nezkrocených žádostí
a chtíčů; Bez Ducha sv. jesrdce lidské jako píščitá poušť, kde
není zelené travičky, stinného stromu. Bez Ducha sv. je život lidský
jako mrazivá zima, v níž není světla, není tepla, není radosti. Kéž
Duch sv'. svou milostí srdcenaš'e navštíví, kéž učiní z nás nové
stvoření, kéž přinese nám světlo, abychom jasně viděli pravdu,
kéž jí nás učí,-sílí, potěšuje, aby stala se duše naše \rozkošnou.
zahradou ctn'ostí, rájem Božím.
Sv. Angustin řízením božím přišel do Milána. V městě tom
byl sv. Ambrož arcibiskupem, jenž proslavil se zvláště výmluv
ností kazatelskou.. Sv. Augustin ze zvědavosti “chodil na kázání
sv. arcibiskupa. A hle, smýšlení jeho brzy se změnilo. Dlouho
sice bojoval, ale milost Boží zvítězila. Jednoho dne seděl v za

hradě a plakal nad'svou nerozhodnosti. A tu slyšel hlas:. »Vezmi
a čtilc Naplněn úžasem. sahá Augustin poknize, kterou si byl
vzal. Byly to listy sv. Pavla. Otevřel knihu a zrak jeho utkvěl
na těchto slovech :, .schdce pak, aby snad srdce vaše nebyla ob
tížena obžerstvím a opilstvím a pečováním tohoto života a aby
nepřišel na vás ten den (soudný) náhle . . . protož bd_ěte,_abyste
hodni se stali těch věcí, které sedíti budou a stáli před Synem
člověkan (Luk. 21. 34.). A tu jakoby bělmo s "očí jeho spadlo,
on vidí jasně cestu, po které má kráčeti, aby pokoje dosáhl, ježto
svět nám dáti „nemůže. Srdce jeho jest naplněno milostí boží
a on posilněn tak nastoupil cestu pokání.
“
V Marseilu v XIII. stol. žil šlechtic jménem Zemothemis, který
polovici svého majetku daroval jistému Menekratovi, muži kdysi
bohatému, nyní schudlému a pohrdanému, ano i.dceru jeho „ža
manželku pojal. Tomu se kde kdo divil a slavný básník italský
Petrarka zaznamenal to ve svých spisech jako věc neslýchanou.
Co činí s námi-Duch svatýř Poklady milostí svých nás zahrnuje,
s námi se zasnubuje. účastnými nás činí božské přirozenosti své
a ze země- do nebes nás povznáší.
g
Světlo nesvítí tomu, kdo svévolně oči zavírá a _nehce je ote
vříti. Podobně _Duch sv. nenavštěvuje jako milý host každou duši.

Holubice, kterou vypustil Noe z korábu, nesedla na žádnou,
shnilou mrtvolu, ani se nepustila na bahno, které pokrývalo zemi.
"nýbrž usedla na ratolest se zelenající. Tak i Duch sv. nezavítá
k člověku, jehož duše poškvrněna je blátem hříchů, ale hledá
příbytek jen v srdci čistém a zbožném. Když hřích se uhnízdí
v srdci, nemůže tam spolu Duch sv. přebývati. Sv. Tomáš z Vil.
praví: »Písmo sv. mluví o Duchu božím, o duchu světa, o duchu
těla. Oba poslednější zapud, aby první při tobě zůstal, nebot bo
jujíce.proti sobě, nemohou proti sobě, nemohou "pohromadě by
dleti. Bůh sám chce býti pánem srdce a netrpí, aby ďábel, svět
aneb tělo v něm panovalyc.
_
V úzké ulici velkoměsta žila opuštěná dívka. jedinou radostí
její byl růžový keřík, který ve květníku pěstovala. Poněvadž ulice
byla úzká a domy těsně při sobě, žádný paprsek "sluneční ne
pronikal do její komůrky. Co činila dívka s milou jí květinou?
Vynášela ji na volné prostranství, aby. na slunci pookřála a sesí
lila. Křestane„máš duši, nebeskou to, něžnou .květinku. zalitou
drahou _krvíSpasitele, osvětlenou a posvěcenou milostí Ducha sv.

Nenech uvadnouti nebeskou tuto květinkuv prachu pozemských
starostí. Vynášej tuto květinu duše své na nebeské světlo mod
litby aspoň dvakráte denně, ráno a večer, aby pookřála, vynes
ji aspoň jednou za týden do domu božího, aby slovem božím se
občerstvila. Zanes ji občas ku zpovědnici a ke stolu Páně, jinak
zakrní a zahyne. (Rieder: Auf Gottes Saatfeld)
' Nesčetné jsou milosti, kterých se nám dostává třetí božskou
osobou.,_jak vážíme si těch milostí, jimiž Duch sv. duši naší krášlí ?
jak mnohý z nás ztratil milost posvěcující na křtu sv. nabytou
v “nejútlejším mládí, mnohý ji dává za okamžení hříšné rozkoše,
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' ba za hříšnou"myšlenku. Kolikrát násilně přehlušujeme ten vnitřní
hlas, kterým se Duch sv; v duši naší ozývá: Ponini na přítomnost
boží,"pomni na smrt, pomni na soud! Proto, nejmilejší, chcemeJi
i my jedenkráte se sv. Pavlem zvolati: »Milostí boží jsem, co
jsem a milost boží matnou ve mně nebyla,.: poslouchejme bedlivě
hlasu Ducha sv., at k nám mluví svědomím, at ústy kazatele
nebo zpovědníka, ať ústy rodičů, představených, přátel, at štěstím
neboxneštěstím. Čím svědomitěji s milostí Duchal sv. budeme
spolupůsobiti, tím štědřejším bude k nám Duch svatý. Amen.
* Frant.

Čec/z.

Svátek neisv. Troj-ice._
Dobrotivý Otec na nebesích.
»Zvelebena budiž nejsv. Trojice a ne
rozdílná jednoto: velebmež ji, poněvadž
milosrdenství svě prokázala nám.:
IntrOit mše sv.

Svátek nejsvětější Trojice povnáší oči a srdce naše vysoko
nad tuto zemi plnou slz, bídy a krve. . »Zvelebena budiž nejsv.
Trojiceanerozdílná jednoto: velebmež .ji, poněvadž milosrdenství
své prokázala nám:, tak pěje dnes církev sv. plná radosti. Ale
zdá se mi, jakoby tato píseň chtěla letos zůstati v našem hrdle,
když pohlížíme na velikou bídu, kterou válka nám připravila.
Snadno 'povstávají tu pochybnosti u víře._Když je; dobrotivý Otec
na nebesích, proč válka tak dlouho trvá? Když je _Bůh'milosrdný,
jak se může na tak velikou bídu ve světě dívatiř Než církev sv.
nedá -se zviklati žalobami krátkozrakých lidí: zpívá plná radosti
jako každoročně o svátku nejsv.. Trojice: »Zvelebena budiž . . .:
Nemá-liž pravdu? Jsme dítkami Boha trojjediného. Prokázal nám
tolik dobrodiní, která nemůžeme popírati. Co nám daroval, vše
učinil z lásky k nám; stvořil, vykoupil a posvěcuje nás. Každé
z těchto slov obsahuje "moře lásky 'a dobrotivósti Boží. Tak
i s válkou může jen naše blaho chtíti. Jen dobrotivá ruka boží
je to, kte'rá-válku dopouští se 'vší její bídou. Abyste“ lépe tuto
pravdu pochopili, budeme o ní uvažovati na příběhu, jak sv. Petr
byl v žaláři a jak byl z něho: vysvobozen. Poslechněte pozorně,
co nám o tomto příběhu Skutky apoštolské (hl. 12, 1.—11., 18,
19, 21 —24.) vypravují. (Vypravuj dle biblické dějepravy !)
Při tom pohlížeti budeme na sv. Petra, na křesťanskou obec
a na krále Heroda.
I.

»Za onoho času:, tak počíná příběh „veSkutcích a_p. Nastala

veliká drahota, a nyní následuje ihned utrpení církve sv; a to od
krále Heroda. Pronásleduje církev. Dil mečem stíti _sv.Jakuba,
To se líbí židům. _Bylyto těžké hodiny utrpení pro mladou církev_
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Pronásledování začíná od kořene; bije do pastýřů, aby stádo
rozehnal.

'

,

Vidíme sv. Petra' v žaláři.

'

-.

Rozsudek jest nad ním vynesen—.

Po přesnicícb má býti usmrcen. .Má to býti divadlo pro židy;
Všechno 'byío připraveno, aby se vše dobře vydařilo. Čtverná
'sobná stráž ho hlídala. Petře, vzdej se naděje. je po tobě veta.
Noc v žaláři jest temná, cesta životní jest "předním tmavá„bsud
osady tak nejistý, Vskutku, mohli křesťané malomyslně žalo'vati:
Nemůže býti dobrotivý Bůh na neb—esích,jinak by takového něco
nedopustil.
'
'
A přece, když blíže přiblížíme, tu čeká již láska a dobroti
vost boží, aby sv. Petra chránila. Neopouští ho ani v žaláři. Ať
sebe více Herodes proti němu kuje a všechny stráže vynaloží,
Pán vše'zmařií. Sv. Petr stojí v obhraně nejvyššího, a ani vlas ne
spadne z hlavy jeho bez vůle boží.
Z toho se učíme:

.

__

_- 1. Utrpení přichází ina spravedlivé. “jak často slýchati nářky:
Proč právě já mám trpětiř Vždy: jsem nic zlého neučinil, Bohu
věrně sloužil. Podívej se na sv. Petra. On také netrpí za své viny.
Jest učenník Kristův, jest následovník ukřižovaného. Proto se mu
nemůže lépe vésti než Pánu. Není učenník nad mistra. Kristus
jest vinný keř, a my jsme ratolesti. Trpí-li vinný keř, musí tr
pěti ratolesti. Spasitel dobrovolně vzal na sebe svůj kříž, aby za
hříchynaše dOstiučinil, i učenníci Páně nemají jiné volby i obi
'mají ochotně bráti kříž, .který jim Pán sesílá na ramena svá.
Nikoli _na'darmo připomíná sv Lukáš, že se to stalo ve dnech,
kdy jedli nekvašený chléb. Býly to dni utrpení pro Pána; měly
_býti takédni utrpení pro
nníky. Páně, zvláště pro sv. Petra.
2. Bůh selílá spravedlivému utrpení k jeho blahu a spasení.
je to skutečně láska a dobrotivosb boží, která dítkám svým utr—
pení posílá, aby! jim pomáhala, aby je polepšila. Jak z'cela jiný
jest nyní Petr. než dříve! jeho vychloubavost zmizela. Dříve ihned '
mečem 'Malchovi uťal ucho; nyní se dává ochotně spoutati, nyní
spíta'k pokojně v žaláři, nyní poslouchá tak dokonale. Anděl
praví: »Opaš se.a podvaž obuv svou.c A on tak učinil. Anděl
praví: »Oděj se pláštěm svým a'pojď za mnou-.- A vyšed šel za“
ním. A jak pokorně praví potom: >Nyní vím vpravdě, že poslal
Pán anděla svého a vytrhl mne z ruky Herodovy : Vidíte na
tomto příkladě, jak jest utrpení pro spravedlivého školou, aby ho
přivedlo blíže k srdci trojjediného Boba, aby člověk si nezakládal
na sobě, nýbrž jedině v Boha doufal.
I když Bůh utrpení na nás sesílá, jest při všem tom jeho
úmysl láskyplný a dobrotivý. jako lékař, který nemocnému hořké
léky předpisuje, pálí a řeže, vše to z dobrého smýšlení k nemoc
lnému činí, tak má i Bůh láskyplný a dobrotivý úmysl s námi
lidmi, i když nás utrpením navštěvuje.
_
Kříž a utrpení jsou tajemnémoci, které v člověku síly uvoli
lňují, o kterých neměl zdání, že v něm dřímají.
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Kdy-ž chceme slavíka naučiti pěkným písním, zahalíme'fk-lec;
záclovou a předzpěvujeme mu nyní písně; »Jak jsem nešťastnýx
pravil si takový zavřený slavík, ove Své \věčné noci _be-zkrásných
tanů, které tu a tam jako daleké paprsky ke mně dorážeií a můj
zatemnělý den objasňují. Ale chci si ityto n'ebeské písně vpamět.
**vštípiti a jako věrná ozvěna je nacvičiti, ' až se budu moci jimi
ve své temnotě těšiti.: Byly ty písně jemu. předzpěvované. Jak-=
mile se jim přiučil, spadla záclona; nebot účelu svého dosáhla;
Ve stálém štěstí přednášejí lidé ústy svými málo vznešeného,
málo krásného, málo povzbuzujícího; tu jim Bůh zastře jasné
nebe jejich štěstí. .Obestírá je_příšerná temnota, je jim trapno při
utrpení, kterým je Bůh navštěvuje, a naučí se řeči, které, dříve
tak dobře neznali, řeči pokory, nejhlubší úcty k Bohu, odevzda
nosti dovůle boží, zkrátka naučí se, řeči lásky.
Ctihodný biskup Sailer říkájval: »Utrpení 'patří k životu jako
sůl na stůl.-' Sůl upravuje pokrmy, že jsou záživné. Proto ne-'
mohou-také lidé šťastné 'dni bez utrpení snésti'; odnaučl se do
brému a naučí se zlému. '

*

_

Již Adam a _Evastali se uprostřed růží rajských velikými
hříšníky; nemohli štěstí snésti. Ale uprostřed utrpení pozemských
stali se zbožnými, svatými-a zajistili si věčnou blaženost.
_
e tomu již jednou tak. Jsou-li utrpení uchráněni, stávají se
lidé snadno bezbožnými; když je utrpení navštíví, vzpamatují se.
\ uznávají své pošetilosti a odvracují srd'ce své znenáhla od statků
a nádhery světské. Utrpení poskytuje jim také příležitost shlazo
vati skvrny hříchů lehkých a vytrpěti časně tresty za hříchy.
Není-liž to láska a dobrotivostibožíř Zdaž duše zkoušená a
k lepšímu názoru došlá vděčně 'nez'volá: Bůh jest láska, Bůh je
dobrotivostř
II.

Pohlédněme dále na obec křesťanskou. Od té se můžeme
přiučiti, jak se máme v utrpení chovati.
O té se praví: »Petr ostříhán byl v žaláři. Modlitba pak se
dála béz přestání od církve k Bohu za něho.: Nenalézáme tedy
obce, která naříká, od víry odpadá, která také“ za vhodno uznává
nepokaziti si to úplně u Heroda; nikoli církev. modlí se bez
přestání a svorně i v dobách _utrpení. Vidí zpupnost Herodovu;
Jemu vede se tak dobře, jim vede“ se tak- špatně, právě jim,
učenníkům Páně. Vidí radost-židů, kteří se již na divadlo při-'
pravují. Vědí: nepřátelé mají všechno v rukou:: pouta, žalář,.vo-'
]íny, stráž, mají r_noc. Oproti tomu zdá „se býti obec křesťanská
be'zmocn'á. Nikoli, není bezmocná. Nemá sice zbraní, mečů, vo
jínů, stráže, ale má něco,“co jest mocnějšího než všechny přípravy
nepřátel. Co je to? Modlitba. jak krásně se čte: >Petr byl v ža
láři o'stříhán. Modlitba pak se dála bez přestání 'od církve-k Bohu
za něhox Ano, Herode, učiň všechny přípravy, nic ti nespomohou. '
Naproti tobě stojí něco, zdánlivě něco menšího než nic, jenom
modlitbaJ'Ale .tato modlitba jest moonější než ty. Modlitba církve
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gě zahanbí._vojáky tvé k mdlobě a spánku odsoudí, pouta od
vrhne. dvéře otevře, tebe a židy zahanbí. ,
_ Modlitba jest zbraň církve, v níž ona celou důvěru klade.
Modlitba však neustála, ač dlouho Bůh se zdál ji ,nepozorovati,
zkoušeje důvěru modlitelů, až konečně právě .noci poslednípřede
dnem jisté popravy Bůh milosrdenství-\Petrovi a církvi propůjčil,
vyslyšev modlitbu za Petra konanou.
'
Slyšíme často: »Modlitba nic nepomůže. Bohu zajisté nena—
padne kvůli několika modlitelům válku ukoněiti, pěkné počasí
poslati, bohatou žeň dáti; o) přijíti musí, přece přijde.: jak za
hanbuje dnešní příběh lidi, takto mluvícíl, Viz, je jen málo mo
dlitelů, a přece dovedou více, nežli všichni vojíni, strážci, pouta
a železné dvéíe; vše zrnění, zma'ří očekávání veškerého lidu. Chá
peme nyní, proc sv. otec a biskupové nás stále „k modlitbě vy
bízejíř Lhápeme nyní, jak Hindenburg mohl říci: »Pocitujeme
v poli, když se v domovině málo modlí? je-li proto někdo
smutný mezi vámi, modli sela Modlitba jest velikou útěchou
v utrpení.

,

_

'

Křesťanése bez přestání modlili za Petra. Co se modlí?
Míním, při všech modlitbách jejich vyznává základní, hlavní tón:
Otče, bud vůle tvá!

—

Kdyby byl k nim někdo přišel a?řekl: "Přestaňte přece se
svojí modlitbou! Myslíte skutečně, že Petra ještě jednou uvidíte?
Byli by mu odpověděli: I když ho neuvídíme, modlíme se, aby
se stala nejsvětější vůle boží; ve své dobrotivosti vše nejlépe po
řádá, i když tomu hned nerozumíme.
_Nemůžeme se z toho mnohému přiučitiř Zvláště ti, kteří

málo na modlitbu dajíase- vymlouvají: Nemáme kdy k modlitbě.
Vidíte, mladí lidé, co jste bez modlitby; otcové a matky, co
jste, když se. v domě vašem modlitba zanedbává. Božské ne;
omylné slovo dí: »Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo
pracují, kteří stavějí jej. Nebude li Hospodin ostříhati města, na
darmo bdí, kdož ostříhá ho.c

'

.

III.

Herodes a jeho vojíni nadarmo bděli. Pohlédněme také ještě
na ně“ Při tom můžeme se. přiučiti důležitému naučení: i když
hned východu nevidíme, přijde přece pro vše odplata.
Pohlédněme na Heroda. Stojí na vrcholu 'své moci. Židé
o všechno se pokusili, aby potlačili křesťany a jejich posvátnou
věc. Nyní nalezli ještě pomoc a podporu Herodovu, nyní jim již
nic nemůže scházeti, nyní se dílu Kristovu připraví konec. Jak
to všechno Heroda těšil Může se tím židům zalíbiti, To utvrdí
jeho panství; upevní se v lidu jako muž lidu, který dovede vy
užítí nálady lidu.- Ale dělá účet bez Boha a proto'nepřichází
k cíli. Hravě rožtrhává všemohoucí okovy, v nichž je Petr spoután
——samy od- sebe padají; dvéře, těžké, železné se otvírajíaf'oči
vojínů na stráži jsou jak slepé. Vidíš, Herode, nikoliv ty, .nýbrž
Petr slaví vítězství, který venku stojí a praví: »Nyní vím v pravdě..
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„že poslal Pán anděla svého a vytrhl mne z ruky Herodovy ___a
ze

všeho Očekávání lidu židovského.: 5 tento Bůh jestf mocnější
než myslíš, Herode; je to veliký, nekonečný Bůh.
'
Nikoli, Bůh své neopouští, pro všechny přijde odplata. Pak
budou zlí Volati a doznají: Vše se zmařilo, oč jsme pracovali,
oč jsme se usazovali, co jsme vymyslili. Bůh to vše roztrhal
jakopavučinu, která světnici znešvařuje nebo nám v_cestě jest
Jak hrozně se to splnilo na Herodovi.
Na vrcholu jeho moci stihne ho také trest. Skutky ap;
o tom zcela jasně vypravují: V Cesarei posadil se Herodes v ulo“
žený den, oblečen v královské roucho, na soudnou stolici a činil
řeč. Lid pak pokřikoval: Hlas boží to a ne lidský. A hned jej
ranil „andělPáně, protože-nedal cti Bohu a od červů sežrán umřel.
To je konec muže, který nedal cti Bohu.
Neměli bychom tedy; také čekati v hodinách navštívení?
A proč bychom již nyní chtěli Bohu předpisovati, jak se tomu
neb onomu vésti má? Proč otvíráme srdce závisti, proč reptáme
proti Bohu? Pro každého přijde hodina odplaty, která bude tím
hroznější, čím lépe se vedlo na zemi tomu, který Bohu cti nedal.
Ale ovšem odplata nepřichází vždy hned. a ne vždy'již na
tomto s'větě, ale zcela jistě a úplně na věčnosti. Ale i zde není
spravedlivý v pravdě neštasten, hříšník v pravdě šťasten. Jak
sladce spí Petr v žaláři! Jest šťasten a spokojen. Jeho dobré svě
domí mu praví: Jsem v rukou božích, ten mne vede, mohou
mne mučti a usmrtiti, ale církve nezničf, 'nebot Pán slíbil:
»Brány pekelné ji nepřemohou.: Ano, spravedlivý není nikdy
v pravdě nešťastný, nebot ke štěstí náleží dobré svědomí.
Byl Herodes v pravdě šťastný? Podívejme se .do Písma sv.
co nám vypráví. Je nejprve'zaražen, když mu vojíni hlásají, case
s Petrem stalo. Ještě měl čas k obrácení. Milost boží 'přichází
k jeho tvrdému srdci a klepá, ale nedbá tohoto volání milosti.
V bezmocném hněvu velel "strážné vojíny odpraviti._- Styděl se,
že nemůže splniti očekávání židů a odebral se do Cesarey, aby
nebyl na očích židů; ale šou'du božímu nemohl se vyhnouti, »byl
od červů sežrán a umřelo.
Vidíte, hříšník není zde v pravdě šťasten. Proto tak často se
spravedlivým posmívá, aby si odlehčil od nepokojného svědomí;
proto nenechává jiné na pokoji, poněvadž sám pokoje nemá,
proto nemůže viděti, když jiní se modlí, do kostela chodí, proto
je nepřítelem kostela a kněží, pracuje ke zkáze všeho dobrého a
hledí vše zmařiti, co přichází z dobré stránky, vidíte, hříšník
nemá pokoje. Mějte s ním s_ouclt, nenaříkejte, že se vám špatně
a jemu dobře vede, počkejte chvíli: pro každého přijde hodina
odplaty. Nepodporuj skutky hříšníků, nýbrž podej jim ruku
k. obrácení, polepšení a k smíření; nebot trojjediuý Bůh na ne
besích .zmaří jednou všechny plány hříšníků a spravedliví mohou
radostně volati: >Zvelebena budiž nejsv. Trojice a nerozdílná—
jednoto: velebmež ji, poněvadž milosrdenství prokázala nám..
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Je to tedy láskyplná a dobrotivá ruka boží, která nám utr—.
pení sesílá, hříšníkům k polepšení, spravedlivým ku blahu, aby
všichni se přiblížili kdobrotivému srdci božímu. I když nyní
' všechno nechápeme, jistě pro všechny přijde hodina odplaty,
ovšem úplně až na věčnosti. Ale i zde není spravedlivý- v pravdě
neštasten a hříšník v pravdě šťasten.
'
Proto berme v“dobách navštívení útočistě k dobrotivému
srdci trojiediného Boha. Nesmíme dále hřešiti, nýbrž máme po
káníčiniti a modliti se; nebot inám Bůh odplatí dle našich
skutků, dvakráte přísně, když isme přes volání milOsti doby války
nepoužili k obrácení a polepšení. Amen.
'

]an Ne?. 703. Holý, Ord Praem.

\,

Devítn—ík k Duchu sv.
1..

Duše lidská'jest chrámem Ducha sv.
»Nevíte-li, že chrám boží iste, a Duch
svatý přebývá ve vás?:
(1. Kor. 3, 16.)

Každoročně konáváme pobožnost devítidenní před svátky
svatodušními kDuchu sv.; Duchu lásky a pokoje, a prosíme, aby
sjednotil všecky národy v jednotu pravé víry, a poslední leta
prosíme mimo to, aby Duch sv. vnuklvladařům a jejich národům
smířlivě úmysly, by nastal konec strašných zápasů a mír toužený
zavládl na světě.
Letos budeme konati zase tuto pobožnost, a sice z ustano—
vení nejdůstojnějšího našeho arcipastýře zvláštní slavností každo
denněpo 9 dní až k božímu Hodu svatodqšnímu. _
]est nám třeba zvláštní a veliké po'moci boží v dobách tak
neutěšených, a proto třeba jest, abychom pobožnost konali také
zvlá'štní, splným nadšením, náležitou zbožnosti a pevnou důvěrou,
že čím větší bude počet pomoci boží se dovolávajíCích, tím bližší
bude také pomoc boží a radost naše.
Pobožnost devítidenní k Duchu sv._ není novou. Konala se
již, před dávnými lety. .Tak čteme v záznamech ústavu >Dcer
božské lásky-=„ že ctihodná služebnice Kristova, spoluzakladatelka
ústavu v Lovere, Bartolomea Capitanio, dávala návod svým s_vě
řenkám, jak'mají devítidenní pobožn'ost kDuchu svatému konafi.
»Svatí apoštolé, říkávala,—po nanebevstoupení Páně scházeli se
ve večeřadle, kde Pán Ježíš slavil velikonočního beránka, trvali
'na modlitbách až do příští Ducha sv. Jejich zaměstnáním bylo
— trpělivost, očekávání, iednomyslnost; myšlenky jejich směřo
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valy k nebeským výšinám,„-odkud čekali Ducha sv.; jejich srdce
rozněcovala se plamenem lásky, poznáváním sebe samých. Desá—
tého dne byla naděje jejich příchodem Ducha sv. vyplněna.:
Podobně máme i my očekávati Ducha sv. Ut'ectne se do
večeřadla'srdce svého, v němž Vyku-pitel a Spasitel náš, Ježíš.
Kristus, tolikráte u'ž ráčil slaviti s námi "velikonoce, s uzavřeným
srdcem scházejme se v této svatyni, v tomto večeřadle, kde to
likráte božský Spasitel už s námi večeřel u stolu Páně a sebe
samého dával za pokrm duše,; odstraňme ze srdce a z' mysli své
vše, co by pozornost naši a pobožnost mohlo'rušiti, naslouchejme
nebeským pravdám, volejme o pomoc. a přímluvu k božskému
Srdci Páně a přesvatérnu Srdci Panny Marie, aby Duch svatý
naplnil nás milostí svou a naplnil celý svět svými dary nebeskými,
zvláště'láskou a pokojem. Všichni utvoříme řetěz, jehož každý
z nás bude článkem. abychom tímto poutem strhli takřka Ducha
svatého k sobě. A aby řetěz nebyl přetržen 'aičlánky nepovolily,
postavíme ]: němu každý“ anděla svého strážce, a tito “tvoříce
řetěz podobný spojí vřetěz i všěcka srdce naše. Vedle toho necht
i naši sv. patronové křestní utvoří řetěz kolem nás a v jich čele
necht stojí přeblahoslavená Panna Maria,. Matka naše. A kdyby
chom všichni přijali do svého srdce božského Spasitele svého,!
pak jest vítězství naše zajištěné; důvěra naše bude jistě vyplněna,
Duch sv. naplní nás a celý svět darem nebeské lásky a pokoje,
jehož svět nemůže dáti. '
_
Zvěčnělý sv. Otec, Lev XIII. blahé paměti, povzbuzoval věřící
celého světa zvláštním listem ze dne 5. května 1895, aby při
devítidenní pobožnosti horlivě se modlili k Duchu sv. za znovu
spojen'í všech odštěpených křesťanů v pravé katolické církvi. .A r.
1897 9. května udělil všem, kdo budou po věky pobožnost ko
nati, odpustky 7 let a 7 quadragen denně, a plnomocné odpustky—
v kterýkoli den*během__9dennípobožnosti a oktávy svátků 'svato
- dušních po vykonané sv. zpovědi a přijetí Těla Páně a modlitbě
na úmysl sv. Otce.
f
Odpustky ty možno přivlastniti také duším v očistci. Ale

těchto odpustků možnodosáhnouti idvakráte, jednou během po
božnosti devítidenní,_a podruhé během oktávy svatodušní. (Ord.
list 1_896č. 8; Beringer, Ablásse 265.)
Zíjeme v smutných dobách, Bůh nás navštívil bolestnou
zkouškou, mnoho zavinila společnost lidská, odcizila se Bohu,
zapomněla na to nejdůležitější, na' duši svou. A přece jenom pro

duši naši přišel Syn boží na svět, pro duši konal vše do únavy;
pro duši trpěl, krvácel, největší bolesti snášel, pro duši naši pod—
stoupil nejbolestnějšl a nejpotupnější smrt na kříži, na němž umírali
jenom zločinci největší.

'

-

_

Aby duši naši zachránil, obětoval Syn boží za ni vše, co měl,
svou čest, své zdraví, svůj život. Abychom si milostí Ducha sv.
zasloužili, musíme duši svou vrátiti zase božskému Spasiteli, znáti
její cenu; a proto na přání nejdůstojnějšíbo arcipastýře našeho
budeme uvažovati o letošní devítidenní pobožnosti o nevýslovné
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ceně nesmrtelné duše lidské. Jet-chrámem Ducha sv., chrámem
drahocenným, Bohu zasvěceným, chrámem světla, chrámem oběti,
chrámem modlitby,. chrámem nebeského pokrmu. Dnes 'za při.
spění Ducha'sv. ukáží, že duše naše jest chrámem Ducha sv.
Duch sv. osvěť nás, abychom pravdu tu řádně pochopili; posilní
nás, abychom si úctu ku své duši až do smrti zachóvaíi!
*

*

*

Na svých apoštolských .cestách' přišel apoštol národů, svatý
Pavel, také do Korintu, hlavního města Achaje v. ecku. Město
bylo místem obchodním, přístavním, vynikalo bohatstvím, pěsto-á
valo se tu mnohé'umění, zvláště řečnictví, ale hovělo se v po
hanském městě také přepychu a bezuzdnosti. Město bylo šídlem
bohyněVenuše, kterou uctívali prostopášnosti všeho druhu. Svatý
Pavel t_uzaložil církev křesťanskou a odebral se na další cestu
apoštolskou. Když byl v Efesu, slyšel, že křesťanům v Korintu
hrozí veliké nebezpečí mravní zkázy, a proto poslal jim list,
a v listu tomto mezi jiným praví : »Nevíte-liž, že 'chrám boží jste,
a že Duch svatý přebývá ve vás?: Slova tato stačila, aby věřící
v Korintu prohlédli, poznali nebeZpečí, jaké hrozí, poznali cenu
své duše a s ošklivostí sí odporem odvrátili svých zraků od bo
hopustého života zaslepených Korinťanů a horlivěji pracovali pro
spásu a zušlechtění svých duší.
Slova ta mají stále tutéž cenu, týkají se každéhoznás. Duše
naše stala se na křtu sv. příbytkem božím, chrámem Ducha sv.,
duše proměněna, posvěcena, a Duch sv. zvolil si v ní příbytek
svůj. Jakmile však dopustil se křesťan po křtu sv. těžkého hříchu,
znesvěcen byl chrám duše, Duch sv. opustií duši, a tato stala se
rejdištěm duchů zlých, kteří toliko opravdovým pokáním křesťana
mohou býti vypuzeni, duše opět posvěcena, znovuzřízena za chrám
Ducha sv.



Chceme-li, aby Duch sv. v nás zůstával a dary svými usta
vičně _oblažoval, musíme se přičiniti, aby chrám duše naší zůstal
neporušen, odevšad chráněn před útoky zlého ducha, největšího
nepřítele. ,

'

'

Staví-li se chrám, kopají se nejdříve základy, aby chrám stát
pevně proti bouřím a nehodám přírodním. Nestaví se'chrám na
povrchu, na písku. ale musí míti v zemi hluboké základy.
Aby chrám Ducha sv., duše naší, byl pevným a nerqzbor
ným, musíme položiti nejprve silné základy, a to 'jsou tři božské
ctnosti, víra, naděje a láska. Bez těchto tří ctností nebude pevně
státi chrám Ducha sv., naše duše. Jakmile se viklá víra, jest v ne
bezpečí sesutí celý chrám, kde mizí láska a naděje, neuchrání se
člověk hříchu, a chrám se mění ve zříceniny. Proto musíme ča-'
stěji vzbuzovati tři božské ctnosti a prositi, aby Duch sv. víru
naši rozmnožoval, naději posiloval a lásku rozněcoval.
Když jest základ položen, staví se stěny zprvu dolejší a pak
hořejší, Stěny dolejší chrámu Dicha sv. v duši jsou základní
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pravdy našeho sv. náboženství : jest jeden Bůh, Bůh jest sprave
dlivý soudce, tři jsou božské osoby, Otec, Syn a Duch svatý;
druhá. božská osoba, ]ežíš Kristus, se vtělila, člověkem stala, aby
nás na kříži vykoupila a spasila; duše lidská jest nesmrtelná,
a milost boží k spasení nevyhnutelně potřebná: 'Kdo má tyto
pravdy stále na mysli," má v srdci svém silné stěny chrámu
Ducha sv., jež unesou pak stavbu sebe. vyšší a dovedou vzdoro
vati nejprudším bouřím. Hořejší stěny chrámu duše jsou pak
všecky ostatní pravdy sv. náboženství, jež nám Syn boží s nebe
přinesl a Duch sv. skrze církev svou všem národům ustavičně
hlásá, jimž jsme se učili ve škole a jež se v kostele s kazatelny
na pamět věřících uvádějí.

-'

Ve stěnách kostela se nalézají okna, jimiž vchází světlo,
čerstvý vzduch.. Oknem chrámu Ducha sv. v naší duši necht jest
Bůh sám, Bůh bud' ustavičným světlem naším a občerstvením.
»Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nechodí vtemnotách,c
pravil

Pán ježíš.

__

_

Aby stěny nepovolily tíhou střechy, bývají ve stěnách opěrací
pilíře; těmi jsou ve chrámu duše poslední věci člověka-; vzpo—
mínka na smr_t,*'soud, nebe, peklo, chrání před hříchem _mocně.
Stěny mezi okny chrámu necht jsou v chrámu _duše bázeň
boží, nenávist hříchu. Kdo se bojí Boha, toho stavba jest pevnou

a _nerozbornou; kdo se hříchu neleká, bude brzy "v ssutinách.
Chrám jest pokryt střechou. To bud' 'na chrámu duše pevná
důvěra v prozřetelnost boží a nevystihlou moudrost, že Bůh
chrání nás, nejlépe ví,' co nám prospívá, a proto nejlépeí jest
všudy pod ochranou jeho kráčeti.
'
'
Nad chrámem strmí věž do výše; věží toubuď-ve chrámu
duše naší heslo: »vzhůru srdcel ruce k dílu, srdce k Bohu; ob—
cování naše, jest v DCDCSlChlc

'

Na věži jsou zvony, jež volají věřící k bohoslužbě. Zvony
takovými buďtež v duši naši veřejné vyznání víry,. dobré skutky,
vzorný příklad; »Tak svět světlo vašě před lidmi-, pravil. Pán
ježíš, ať, všichni vidí vaše skutky dobré a velebí za to Boha'Otce
.na nebesích.:

_

_

Na věži stkví se pozlacený kříž, známka vítězství Krista nad
peklem a světem; 'cesta, již nám ukazuje Kristus k nebesům.
»Chce-li kdo za mnou přijíti, vezmi kříž svůj a následuj mne.<
Cesta k věčnosti jest cestou kříže, ale cestou vítěznou. Heslem
naším musí býti heslo sv. Pavla: »Odstup ode mne, abych se
v čem ch'lubil, leč v kříži Pána našeho ježíše Kristan
'
A nyní sestupme dolů a spatříme hlavní vchod do chrámu
a po stranáCh jiné ještě vchody, jež všecky bývají dobře uza
vřeny, aby nepovolaný kdos neVplížil se do chrámu, chrámu
zneuctil, nevyloupil. Takovými vchody do duše naší jsou jednotlivé
smysly, nad nimiž jest třeba bdíti, by hřích se nevloudil dovnitř
& chrám Ducha nebyl znesvěcenu
_
V chrámu Páně vidíme nejprve oltář, na němž se obětuje
obět nejsvětější, Pán ]ežíš sám, na oltáři svatostánek, kde Pán

Ježíš neustále přebývá a za pokrm se dává věřícím. _Iv“chrámu
duše naší- zřizuje si _PánJežíš po sv. přijímání svůj oltář, sytí
a sílí nás, obětuje se za nás, prosí za nás, dokud se snažíme,
aby chrám duše nebyl hříchem znesvěcen.
'
Y chrámu Páně vidime p_lnoobrazů, soch svatých a světic

božích, zvláště obraznebeské Královny, Matky naší, Marie Panny,
Obraz Panny Marie buď _iv chrámu naši duše, ' jeji převzácné
ctnosti, jakož i ctnosti a zásluhy svatých bndcež našimi vzory,
jimiž se má duše obirati, o nich často uvažovati_.
\ V chrámu Páně vidíme, jak božský Spasitel celý obětoval
a stále se obětuje "za nás; kéž ta láska jeho vepsána jest i do
chrámu naši duše, a Duch sv. dává síly, abychom i my sebe
a vše, co jest naším, obětovali za Pána ježíše.
Ducha sv. nosíme tedy ve svém srdci, v chrámu své duše,
prosme dnes, prosme-denně,. aby tam zůstal až do smrti naší
se všemi svými dary; darem moudrosti, bychom především _hle
dali jen království. božího a spravedlnosti jeho; darem rozumu,
bychom pravd nebeských stále více chápali a dle nich žili; darem
rady, bychom ve všech okolnostech \sobě i jiným správně poraditi
_siuměli; darem síly, abychom v pokušení. pokaždé zvítězili
a v dobrém setrvali; darem umění, abychom cestou za Ježíšem
nejbezpečnější cestou kráčeli; darem pobožnosti, bychom celým
životem stále více Bohu se líbili a bližního vzdělávali; darem
bášžiěl
ani nejmenším hříchem ne
ur
e 1..boží, abychom Boha nikdy
“
Prosme dnes Ducha sv., aby láska boží rozlila se skrze něho
v srdcích n'aších (Řím. 5.), bychom v lásce té až do posledního
dechu života svého setrvali, přikázání boží svědomitě zachovávali,
hříchu jako největšího neštěstí se varovali a tak na věky chrámy
_Ducha sv. ,zůstali.

V. M, Vac/mz,

ll.

Duše lidská jest 'chrám drahocenný, važme
si ho nade vše.
„Ne zlatem neb stříbrem vykoupení
jste, ale předrahcu' krví Kristovou.:
(i. Petr 1, 18.)

Včera jsme poznali, že ,duše naše jest chrámem Ducha sv.
Na zbudování a výzdobu chrámů nelitují zbožní křesťané sebe
větších obětí, a tážeme-li se jich po příčině, odpovědí: Kostel jest
dům Boží, oběti naše patří Bohu samému; od Boha máme vše,
zasluhuje Bůh, abychom obětovali také vše; co obětováno Bohu,
není ztraceno, Bůh to splati tisíceronásobně.
Co překrásných chrámů nalezáse v matičce Praze, co ho
hatství. a lásky v nich uloženo; co převzácných chrámů nalezá se
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v celém království Českém, po celé Moravě, v celé říšinaěí, po
celém světě křesťanském! 'Na stavbu- a výzdobu chrármu' nashro
máždil .už v S. Z. král 'David sto tisíc hřiven zlatafa. tisíckrát
tisíc hřiven stříbra,; král Šalomoun- přidal nové tiáíce a na otázku,
proč tak _ěiní, odpovídá David: »Ne pro člověka staví se dům
tento, ale' pro Hospodina, Boha živého.: _Apřece chrám Jerusa
lemský; starozákonní, byl pouhým stínem proti "chrámu křesťanc
skému; Tam slíbil Bůh, žepřcbývati bude nad“ archou úmluvy
v“ podobě obláčku; v našich chrámech přebývá živý Bůh, ježíš
Kristus, pod spůsobou chleba 'v „Nejsv.svátosti oltářníl'Ba i po
hané nešetřili nákladu na zbudování chrámů svých, zasvěCených
různým bohům smýšleným; tak chrám Diany; vl Efesu stavěn;byl
220 let, vynikal všemožnou nádherou, a počítán .byl '_mežiumě
lecké divy světové. A přece úcta, ktero'u',pohané „prokazovali
svým bohům, byla uctíváním knížete t_oho světa, ďábla, a 'zjúCty
té neměli také žádných 'výhod, ale udržovali. 'se jen stále více
v bludech a stáli ve stínu smrti. „Jestliže_tedyipohané nelitovali
obětí ve- prospěch svých chrámů, v nichž uctívány byly němé
.,modly, jak by mohli křesťané zůstati pozadu "a nepřináěeti obětí
ve. prospěch svých chrámů, 'ku poctě Boha __trojjediného,který se
zalíbením' hledí na .,zbožné úmysly naše a milé přijímá Zinejne
patrnější dary-_na výzdobu místa, .v němž chce viditelně mezi námi
'přebývatil

_

'

' _

.. '

Vždytfi panovníkům světským hledí poddaní ppsta-vitia vy-.
—zdobi_ti.,nádherné— paláce;

jak ;by' neměli křesťané postarati

se,

aby i. Bůh, král všech králů, král na. nebi „i na, zemi, měl dů
stojný příbytek, kde by prosby naše _vyslýchal, nám žehnal, _za
nás se obětoval, ba i za pokrm se dával—našich duší." .
"
Ale-jest ještě jiný chrám, inik'oli zděný ale živý,: lkteřý jest

'ieště drahocennější než kterýkoli chrámýna, světě, a to jest duše

naše, chrám

D ucha sv. oNe zlatem neb stříbrem vykóu

pena duše naše,—ale předrahou 'krví wKrista, Beránkafnevinného
neposkvrněněho.c '
'

a

Cena věci'řídí'se dle významu jejího, dle užitku,; dle pů
vodce, _a.různých okolností. _Cena obrazu dle původce, kdo jej
učinil.- Často se zdá býti“ věc či obraz nepatrným, ale „znalci na
bízejí zaň cenu nesmírnóu. My nosíme v srdci také obra'zboží,
nesmrtelnou duši, chrám Ducha sv., jejíž cenu zná jediné Bůh
sám, který ji stvořil. '
_
'
__ _ Chceme-„li poznati cenu duše, musime nejprvé nahlédnouti
do písma sv.. Celá příroda už- byla uspořádána. n'a.obloze zářilo
již zlaté slunce, ..vody naplněny rybami, povětří ptactvem, zem'č
živočišstvem, a když ,vše nejlépp uspořádáno, řekl Bůh,: »Učiňme
člověka k obrazu a podobenství (svémua „Tělo udělal z-hlíny
země _a vdechlv ně dech života, duši nesmrtelnou. Tak stal se
člověk korunou tvorstva, nejkrásnějším dílembožím. Vše učiněno
ze země „i člověk, .tělo__'lidskě,ale duši vdechl Bůh ze sebe,aprolo_
jest duše podobenstvím a obrazem trojjedin'ěho' Boha.
Rádce duchovní.

"

.

ZČ
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Duše *našejest tedy původu božského a proto má c_enu'ne'
smírnouo A kdo nechápe její ceny, "že jest obrazem božím, po
chopí to zajisté, uváží-li, za' jakou

cenu ji Synxboží vykoupil—.

Hříchem znesvěcena ztratila svatost a krásu nebeskou; kníže pe
kel chtěl ji uchvátiti, .a- na věky učiniti nešťastnou. A pro duši
naši sestoupil Syn boží s nebe na svět, snášel'chudobu, zlobu
nepřátel, pro duši trpěl, podstoupil nejpotupnější smrt kříže. Každá
vteřina jeho života byla zasvěcena spáse naší duše. A když ji vy
koupil, zanechal pro ní svaté svátosti a milosti nesčíslné, aby se
uchránila před peklem a věčnou záhubou. Rozesí-lá apoštoly do
všech končin "světa, aby duše pobloudilé 'a've hříchu hynoucí za
chránili, očistili' a posvětili.
'
Po všecky věty kráčejí apoštolé missionáři mezi pohanské
národy, snášejí protivehství všeho druhu, nelekají se “ani smrti
mučednické, a radují se, kdykoli aspoň jedinou duši zachrání a
uvedou do ovčince Kristova.
Sv.'Frant. Xaver procestoval pěšky nejneschůdnějšl krajiny
světa, kázal evangelium více nežli stu různých národů, přivedl
k Bohu 10 pohanských králů a pokřtil na půl millionů duší, a
když ho varovali, aby nechodil, kde mu hrozí nebezpečí smrti,
řekl: ':Kdo jste, že chcete obmezovati všemohoucnost Beží a mi
lost našeho Spasitele? Kdyby tam bylo možno nalézti hodně zlata,
odvážili by se tam mngzí; ale že se jedná o nesmrtelné duše,
měli"bychom se lekatiř Ze mne; usmrtí, pravíte; té milosti není
hoden hříšník, jaký jsem já. Kdyby co nejhoršího mi vykonali,
tisíckráte po sobě chci to vytrpěti pro jedinou duši.: Tisíce mis
sionářů snášeli „největší protivenství, Obětovali i život radujíce se,
že zachránili nesmrtelné duše lidí.
Sv. Ignác z Loyoly říkával: »Kdybych už byl jednounohou
v nebi, nevešel-byčh tam, kdybych slyšel, že na světě jest ještě
jediný hříšník, ,kterého bych mohl zachrániti.c
Kdo chce pochopiti cenu duše lidské, at jen prochází ne
mocnice po celém světě rozšířené, at pročítá“ dějiny církve sv.,
kolik duší bylo již zachráněno od apoštolů Kristových, kteří ne
lekali se žádných překážek, pohrdali i životem vlastním, jen aby
zachránili. nesmrtelné duše lidské. Když za času císaře Karla IV.
řádila v Evropě černá smrt, mor hrozný, duchovenstvo světské a
řeholní _ošetřovala, nemocné, udílelo sv. svátosti, oslazovalo po'

slední jejich chvíle života, když kde kdo zachraňoval'se útěkem.
Během tří let jenom z řádu sv. Františka zemřelo 124 434 členů
ve službě lásky k nesmrtelným duším. (Kist, Exempelb. II. 168 )
Když r. 1576 v Miláně řádil hlad a mor a vše z města utíkala,
zůstal arcibiskup sv. Karel Borom s duchovenstvem celého okolí,
aby posloužili nemocným. Přes *70 tisíc nemocných zahynulo, a
přes'sto kněží, kteří dnem i nad stáli u lůžka umírajících, těšili,
léčili a zaOpatřovali sv. svátostmi, Když prosili sv. Karla, arci
biskupa, aby si aspoň v noci odpočinul, odpovídal: _:Ažv hrobě
odpočinu si dosti.c Španělský missionář Ortegav Peru, jižní Ame
rice, vrhl se do proudu rozvodněné“ řeky,/jež unášela 'množství
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tonoucích Indiánů, plul od,jednoho ke druhému, rozhřešovšl .o'd
hříchů a dával poslední útěchu náboženskou. Všeck-y řeholní řády
vysílaly _-_své.členydo zámořskýchkrajin—a kde vůbec „hrozilone

_bezpečí pro nesmrtelné duše, aby je k Bohu,přivedli,'duši ne
smrtelnou-*zachránili. „Kdykoli nastala na. moři katastrofa a loď
se potápěla, a cestující i námořníci rvali se 0 _místa, aby selzae
chránili, byli to jediné katoličtí kněží, kteří zapomínali na sebe.
a obětovali život na záchranuinesmrtelných duší.
Duše naše jest oživený dech Boha trojjediného, obraz ne.
konečného božství, chrám Ducha sv. nade vše drahocenný, nej
drahocennější poklad nejdobrotivějšího Stvořitele. Co jest tělo
proti duši? Co nejkrásnější, nejzdravější a nejsilnější těla všech
lidí proti jediné _dušií
'
Co jsou všecka tělesa všehomíra, “všecka žezla a koruny
královské, všecky hromady zlata, všecky drahokamy a skvosty,
všecky poklady zemské _imořské, co jest slunce. měsíc a hvězdy
proti jediné dušil. »Co by ti prospělo, kdybys celý svět_získal,
na duši však škodu trpělřc' pravil božský Spasitel.
' _
Hle, jak veliký, drahocenný statek máme-l _Ajak mnohý
člověk jedná pošetile. Váží si jen toho, co se leskne a' třpytí, co„
krásně _zní,libě voní a dobře chutná, co smyslům lahodí a nižším
zvířecím pudům. Lopotí se k vůli cti a požitkům, k vůli zlatu a
statkům, a na duši zapomíná, hříchy ji zabavuje, v propast věčnou
vrhá. ó jak pravdivá jsou slova žalmisty Páně, jenž praví: »Člověk,
když byl ve cti, nezmoudřel; ale s_nížilse k hovadům nemou—
dr_ým a učiněn\ jest podoben jim : (Z. 48. 13.)

_

.- Vizte mrtvolu, jak je znetvořena, jak odporná! Není tu žad
ného pohybu, žádného čihu; všecko jest studené a ztuhlél Co jí
chybí? Duše z ní unikla a s ní všecka krása, všecka důstojnost,
všechen život.
'
A kdyby se i život do ní vrátil, ale jen zvířecíživot;kdyby
tu "nebylo myšlenky, vůle, svobody, .pak by jednal; jen přirozený
pud a ne sebeur ení, nebylo by rozumné duše, jaké by to' bylo
bídné živořeníl- lato, stříbro, perly, i kdyby sebe víceůzářily,
můžeme jimi pohrdati, nohama je šlapati, jako. bídné smetí od
hoditi: duše jest nad ně, nepotřebuje jich. — Ano i těla vlast—
ního můžeme nenáviděti, je trýzniti, radovati se, že bude poru
šeno. Duše“ jest královnou třímající žezlem v paláci, ona jest vyšší
'mocí, přednější a čistější, ona jest vlastně poručnicí. '
'
Duše jest páska, jež nás spojuje s vyšším světem, anosBo
hem samým, jediným nesrvořeným, nejvyšším Duchem, duše-jest
chrámem Ducha, sv., nelvýš drahocenným. Proto volá'božský
Spasitel: »jakou dá člověk výměnu za duši svou'řc (Luk. 8. 37.)
Duši naši nesmrtelnou nelze vyvážiti kovem nejdražším celého
světa. Zeměkoule na jedné a duše na druhé vážce — jak stoupá.
ona do výše a vzdaluje se od druhé do dálky rovnající se pro
pasti mezi časem a věčností.
' A nyní rozumíme též potu, slzám, krvi Bohočlověka,' r-oz
umíme Betlemu, Nazaretu, zahradě Getsemanské a. Golgotě;.ro_z
.
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umímeí kříži,- církvij; svátostem, apoštol'átu,"vvšem- námahám 'Syna'
božího, aby nám "\přeubohým 'a přece tak bohatým= ku, -pomoci

přispěl. Rozumíme- také“namáhání pekla, bojujícího-protitako
vemu majetku. Rozumíme ;konečně:lépesobě samým, neúnavnosti,
nutkání-'.,naše'ho veškerého bytí, touze „srdce po štěstí, jehož si
bez míry-přejeme, nezměrné 'dychtivosti našeho nitra po neko
nečném, neomezeném. V pravdě,-os Bože, tysnás stvořil pro sebe,“
a naše srdce nemá pokoje a klidu, dokud nenajde pokoje vtoběl
(Boss-Korec: Myšlenky a rady, I. 16.). Jaké šílenství, obsluhovati
tělo, h'ovětimu ve všech choutkách a .; zapomínati na duši ! Važme
si duše; máme jen jedinou; bude-li ztracena, ztratíme vše, ne na
čas, ale pro- celou věčnost.
_
S bázní a třesením pracujeme na spáse nesmrtelné duše.
Denně večer zpytujme svědomí, vzbuzujtne dokonalou lítost, a
jakmile je duše hříchem znesvěcena, spěchejme ji očistlti 've sve
tém pokání, posilujme se častěji pokrmemýandělským, nejsvětěj
ším tělem/Páně, prosme Ducha sv., aby nás řídil,. osvěcoval ro'za
um, posiloval vůli ku konání dobra, rozehříval srdce, “:abychom
stále více chápali vznešenošt nesmrtelné duše a nesmírnou její
cenu a Duch sv. zůstával“v ní stále a měl vní zalíbení po všecky
dny' našeho pozemského života.
V; M. Vddml. '
III.

Duše „našejjest chrám Bohu zas'VěCený,
&'chrám smíru,
>Vy jste chrámem Boha živého.;

(2.Kor. 16.)
Poznali jsme, že duše naše jest chrámem Ducha sv., chráe
mem nejvýš drahocenným a prato si ho máme "nade vše vážiti'.
Chrám z kamení samo sobě, kdyby b ] sebe nádhernější,
„nemá prav-é ceny, dokud není k svému .úč li řádně zasvěcen;
Proto přichází velekněz a za. zvláštní slavnosti a velice dojemných
obřadů,. posvěcuje chrám za dům boží, odděluje jej svěcením ode
všech“ostatních domů světských, aby byl domem ku bohoslužbě
a oslavě Boha trojjediného;
.
é
'
' 'Den před Svěcením postí se velekněz i_osadnícia modlitbami
se připravují "ku nade vše vzácné slavnosti. V den posvěcení při.,
blíží se velekněz ke chrámu, dosud zavřenému, položí se tváří
k"=zemi' zatím co zpívají se litanie ke *všemfsvatýma sedmero
žalmů ikajících, abychom poznali, že v nejhlubší pokoře arše
“ srdcem kaiícím máme se 'blížiti ku chrámu, bychom byli—vysly
šeni. Po téfžehná- velekněz- svěcenou vodou stěny chrám-u"zvenčí,

odděluje chrám ode všech ostatních budov, aby sloužil.-výhradně
sláVělbo'ží-afsp'á'se lidí.- Na to 'vchází do dveří "hlavních,-žehná
práh: křížem ina znamení, že.—jenskrze Pána-Ježíše a jehož sva-kříž

r
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máme přístupu dotoho chrámu„ abychom si tu zajistili přístupu
do chrámu nebeského. Uprostřed.chrámu pakvzývá'veleknězkleče
Ducha sv.„ aby sestoupil se svými dary a milostmi. Na to:.píše
na podlaze popelem posypané berlou—řecká.aglatinská písmena na
znamení,. že všichni národové zastoupeni
eky a-_Rím'any kdysi
nejslavnějšími, povoláni jsou ku poznání Boha .a spasení skrze Ie"
žíše

Krista.

"

—

_

Po té následuje svěcení oltářů, žeh'nání stěn uvnitř chrámu
sv. křížmem, a konečně koná se první mše sv., aPán Ježíš pOprvé
sestupuje s- nebe. aby tu jako dobrý pastýř zviditelně neustále
mezi svými ovečkami přebýval-.— Tak stal se chrám opravdo
vým domem božím a branou nebeskou; a od téchvíle _majíosad
nici-'povinnost chrám svůj horlivě navštěvovati, kolem svého ne
beského pastýře duší se- scházeti, prosby své přednášeti, slovo
boží poslouchati, s knězem spoluobětovati obět nejsvětější, zde
se posvěcovati, tělo Páně přijímati, v potřebách o pomoc volati,
ale také o výzdobu a okrasu chrámu horlivě se starati.
jaké'to štěstí pro“osadníky, že mají "uprostředsebe nebeského
pastýře duší, ]ežíše Krista, který nad nimi bdí, k nim mluví,
prosby vyslýchá, za ně se obětuje, za pokrm se přidává,je chrání
a od kolébky až ku hrobu provází, ba ještě po smrti jejich obětí
mše sv. na ně- pamatuje!
'
Hrozného nevděku, trestuhodného hříchu se dopouští, kdo si v
chrámu neváží, chrámem pohrdá, chrámu znesvěcuje: bude jednóu
vyloučen z chrámu nebeského. »Kdo' mne zapře před lidmi, toho
zapru já před Otcem nebeským), pravil božský Spasitel.
_
Ale my jsme poznali, že duše naše také jest chrámem \bo-_
žím, chrámem Ducha 'sv., nade vše drahocenným; jako však ko.
stel z- kamení zbudovaný nemá ceny, dokud není k bohoslužbám
platně posvěcen, tak ani duše naše, když jsme se zrodili, neměla
cen'y, jaké-měla, když vyšla ze samého Boha, .před znesvěcením,
duše prarodičů. Pravé ceny a vznešenosti. dostalo se duši naší te_.
prvé posvěcením z chrámu „Ducha sv. na křtu sv., o čemž dnes

budeme krátce uvažovati.

1. Následkem hříchu prarodičů v ráji. přišli jsme všichni na
'svět ' s duší- znesvěcenou, porušenou přirozeností a hříšnou žádosti
'vostí, v nemilosti“ boží,:s rozumem zatemněným, vůlí-“seslahenou
a nakloněnou ke- zlému, a neměli nároků na dědictví nebeské.
»Jako skrze jednoho ;člověka hřích na tento svět. přišel a skrze
hřích smrt, praví sv. Pavel,- tak na' všecky lidi přišla smrt, vněmž
všichni zhřešili.: (Řím. 5.). Proto ustanovil božský Spasitel“ křest)
svatý. »Jděte a učte všecky národy křtíce je. Nenarodí—lise kdo
"z vody a Ducha sv., nevejde- do království nebeskéhowg. Kdo
uvěří a pokřtěn bude,. — spasen bude.: Duše 'naše podobala se
chrámu z kamení, a nabyla pravé ceny teprvé posvěcením kfživotu
věčnému. A při posvěcení duše, chrámu Ducha sv., užívá-se také
zvláštních obřadů a velice“významných, jakopři svěCenífchrámu
Páně.

Í

'

.'

.

.. :.
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__: "Kněz dýchá 'tříkráte' na dítko jménem'ležíšě' Krista" a' říká-:
sO'dejdi z něho, duchua zlý, a učiň místo“ Duchu sv.c a hned-do“

dává :' »Kéž nikdy v tomfto'dítěti nevládne zlý duch, ale Duch
svatý je ku'poznání spásy osvěcuj -a zachovávání přikázaní božích
*posilujx Znamená je 'pak znamením sv. kříže na čele-a na prsou,
říkaje: »Přijmi znamení sv. kříže_jak "na. čele tak. na srdci svém,

osvoj si víru nebeských naučení a takových bud mravů; abys
chrámem božím býti mohl.: A nyní modlí se kněz, aby Bůh od
stranil slep'otu duše a přetal okovy ďáblovy, jimiž jest spoutáno,
aby zbaveno zápachu zlých žádostí libovalo si ve vůni příjemné
přikázání božích, radostně sloužilo Bohu- a den ke dni více pro
spívalo.c

'

_

Po té podá'vá kněz dítku .do úst-špetka soli a říká: »Mou
drost křesťanská, kterou značí sůl. _uchovej tě bludu a hříchu,
abys horlivě poznával a miloval. Boba; pak _bude-pokoj Páně
s tebou.: :Na to po krátké modlitbě znamená čelo dítka sv. kří
žem a řiká: .A to znamení sv. kříže, které 'vtiskujeme *na čelo
. dítěte, nikdy, zlořečený duchu.“zlý, neopovažuj se porušiti,_ca opět

koná .krátkou modlitbu, 'po níž vloží štolu na dítko a říká: »Nuže,
přijmiž tebe Bůh do sv. církve své, abys účasten-byl zásluh ]e

žíše „Krista.c

,

.

\ Následuje nové vymítání ďábla, aby duch zlý ve jménu .Je
žíše Krista odstoupil od' dítka, jež Bůh ráčilvyvoliti za svůj chrám,
by Duch sv. mohl v něm přebývati. Slinou dotýká'se úst a uši
dítka říkaje: :Otevři se k vůni líbezné; ty pak, ďáble', odstup,
nebot sepřiblížilo království boží.c'
.
Nyní dává otázky, odříkáili' se křtěnec ďábla, skutků a pýchy
jeho, a pak maže sv. olejem křtěnců se slovy: »Maži tě olejem
spásy v'Kristu v-Ježíši,Pánu našem, abys měl život věčný. Amen.
Táže se pak, zda věří v Boha Otce, syna, Ducha sv.; sv. Církev
obecnou, svatých obcování, odpuštění hříchů,—tělavzkříšení aživot
věčný, a když kmot'r zodpověděl za dítko otázky, i, že chce býti
pokřtěno, křtí kněz“svěce'nou vodóu a maže na 'čele sv. křížmem,
a' modlí se, by ' nikdy nepozbylo posvěcující milosti, ale zacho
valo víru, naději a lásku.

_

,

Na to klade na ně bílé roucho a říká: »Přijmi roucho ne
vinndstí a bez poskvrny zachovej je až před soudnou stolicí Pána
našeho ]ežíše Krista, abys vešel do života věčněblaženého.: Pak
podá do rukou'kmotra svíci hořící a říká: »Vezmi hořící svíci
a neporušenou'zachovej smlouvou křestní; zachovávej přikázaní
boží, abys, až přijde Pán na hostinu svatební, se všemi svatými
nebešťany jemu v ústrety vyšel, -život věčný 'měl ajv království
nebeském se radoval na věky věkův.: A 'na to praví: »Odejdi
v' pokoji. a Pán-s tebouc; __aodevzdá dítko kmotru s' napomenu
tím, *aby nad dítkem bděl a- dobrý příklad. mu dal.
"
A nyní po křtu-sv. stala se duše dítka teprvé chrámem boa
žím, chrámem Ducha své, když; bylo posvěcena, dítkem božím,
dědicem nebe, vtištěno' na duši nežrušitelné znamení, a stalo 'se
údem katol. církve. Sv. Basil praví: Křest sv. jest propuštění
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vězňů, odpuštění. dluhů, smrt hříchu, znovuzrození ducha, oblek
stkvoucí', nesmazatelné znamení, bezpečná cesta k nebi, získání
království nebeského, milostivě přijetí v synovství boží.c
jaké to vyznamenání, jaká vznešenost, býti _dítkem božím,
dědicem nebe, chrámem Ducha sv. nade vše drahými
Prato přední starostí rodičů- a dítek má býti, aby duše ne
byla znesvěcena hříchem; ojestliže kdo chrám boží, duši poskvrní,
toho zatratí Bůh, volá sv. Pavel, nebot chrám boží jest. svatý,
kteříž „jste vy.: (1. „Kor. S,)

A sv. .jan praví:

>Kdo činí hřích,

z'd'ábla jest.; (I. 3.).
.
jako dým zapuzuje včely a zápach holubice, tak hřích za—
puzuje Ducha sv. Slavný malíř Leonardo vymaloval překrásný
obraz, nejlepší dosud. dílo; z daleké ciziny přicházeli znalci, aby
_se mu obdivovali. Slyšel o tom i nepřítel Leonardův, přišel a
tajně obraz znečistil a prořezal. Když to Leonard spatřil, lomil
rukama a hořce zaplakal.
Tak Duch sv. okrášlil duši dítěte a vyzdobil svůj chrám mi
lostmi nejvzácnějšími; ale nepřítel ďábel, který slídí jako lev
řvoucí, obchází stále, aby dílo boží zničil a-znesvětil.
ábel však nemá moci, aby obraz duše p_oskvrnil,nedovolí-li
člověk sám přístupu. Proto napomíná božský Spasitel: »Bděte
a modlete se, abyste nevešli v pokušení.. Kdo bdí a modlí se,
kdose posiluje zvláště nejsvětějším Tělem Páně, kdo myslí na
Boha vševědoucího a poslední věci člověka, kdo pohlíží na kříž
a uvažuje často o přebolestné. smrti Páně, kdo vzývá 'blab; Pannu
Marii a anděla strážce i křestního patrona, kdo krotí zlé náklon:
nosti, zapírá sebe, žije střídmě a má zalíbení v pokoře,'kdo denně
zpytuje svědomí, a jakmile pozoruje náklonnost ke hříchu aneb
vidí nepatrný prášek nedokonalostia hned vzbuzuje lítost doko
nalou, kdo vzývá Ducha sv; o pomoc“, za .dar osvícení a síly, kdo
miluje Pána ježíše, ten se nemůže dopustit těžkého hříchu, ale
stojí pevně a může každé chvíle zvolati se sv. Pavlem :. »Všecko
mohu.v tom, který mne'sílí. Nic mne neodloučí od lásky'Kri
stovy. — Odstup ode mne,. abych se chlubil, leč v kříži Pána
našeho Ježíše Krista, skrze něhož mi ukřižován jest svět, a já
světu.:

(Gal. 6. 14.)

_

,

'

2. Chrám" katolický, který byl k bohoslužbám zasvěcen, může
býti také znesvěcen; takže“ musí býti zavřen, dokud není zase
znovu posvěcen. Posvěcení chrámu pozbývá platnosti, zřítí-li se
celý chrám

neb z části zboří, neb omítka

z větší části uvnitř—

opadla požárem neb jinou nehodou, ale zvláště znesvěcen chrám
bývá ohavným nějakým hříchem, vraždou, sebevraždou, smilstvem
a jinými ohavnostmi. Kostel se uzavře, v-mšesv; se neobětuie, ve
lebná- svátost _se přenese, oltáře a, obrazy' se zastřou, varhany
umlkají a zvony stichnou, dokud Bohu se nedá dostiučinění, do
kud Bůh není náležitě usmířen a-chrám, znovu posvěcen.
Podobně může se státi s chrámem Ducha sv., duší Bohu po
svěcenou. jakmile se křesťan dopustí těžkého hříchu, vědomého
a svévolného přestoupení' přikázaní božího, zvláště hříchu proti
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čistotě, proti lásCe k Bohu a_bližnímu, 'tím okamžikem 'Duch sv'Í
opouští duši a vstupuje ďábel, chrám boží mění se v pelešlotrov'í
.skou, 's ďáblem vchází, jak božský Spasitel pravil, ďáblů více,
jeden horší druhého, a' křesťan ztrativ opory boží vydal se dobro
volně do mo'ci-ducha" zlého, ztratil svátost, zásluhy dobrých skutků
pozbyly ceny, dokud se ve hříchu nalezá, trest boží visí nad
hlavou hříšníka, pokoj svědomí zmizel, rozum zatemněn, vůle se;
slabena, náklonnost ke zlému zrůstá, člověk pozbývá láskyk Bohu
a bližnímu, ku vlastní své duši, srdce se otupuje a žatvrzuje;
z duše jsou zříceniny, ratolest Suchá, jež odtržena od živého
kmene, Ježíše Krista, kterou čeká jen oheň, ale nikoli chvilkový
nýbrž věčný. — ó jak ubohá jest nyní duše, jak ubohé tělosní,
jak ubohý celý člověk! Sám si pomoci nemůže, spoután okovy
pekla — nemůže se více vyprostiti, ba setrvá-li ve hříchu, ne
štěstí stává“ se stále větším a hroznějším. Kdo tu může pomdciř
Nikdo jiný, leč Bůh sám, pozná-li člověk svou bídu a hanbu, a
volá-li ještě v čas o pomoc a slitování. »Smiluj se nade mnou,
Bože, podle velikého milosrdenství svého! Nebo nepravost svou
já poznávám a' hřích můj přede mnou jest stále; Srdce čisté stvoř
vemně, Bože, a ducha přímého obnov v útrobách mých. Neza
mítej mne od tváře své a Ducha svatého svého neodjímej ode mne.
Navrat mi radost spasení svého, a duchemvstatečným utvrd mne.c'
]ežíši, milosrdenství! Božský pastýř duší, Ježíš Kristus, volá: v_jdi,
ukaž se knězi,: učeň, co učinil marnotratný syn, když po'důkladl
ném zpytování svědomí, poznání hrozného stavu, po dokonalé l_í—
tosti, s upřímnou vůlí se polepšiti a vše nap'raviti, spěchalk otci,
padl před ním a vyznaL se upřímně ze všech poklesků; a chtěl
napraviti, co byl promeškal, dostiučiniti za bezpráví a urážky.
Kdo řádně vykoná sv. zpověď a vše, co s ní souvisí, již obnovuje
chrám své duše, a Duch sv. zvolí opět -za svůj příbytek, naplní
svými dary a milostmi, jakmile chrám duše ve sv. zpovědi bude
žnovu'posvěcen a u stolu Páně ozdoben avyznamenán příchodem
božského Spasitele, který s Duchem sv. chce tu zůstati, a krá-f:
l_ovstvípokóje'založiti. »Starý (hříšný) člověk bud' ukřižován, volá
sv.“Pavel, a živ buď s Kristem, který vstav 'zmrtvých již neumírá
a smrt nad_ ním více nebude panovathc ( i_m'.6) »Odvrz skutky
temnosti a oblec' se vodění světla.-.(l3.) »Odřekni se bezbožnosti
a světských žádostí; střízlivě, spravedlivě a-pobdžně bud' živ na“
tomto světě očekávaje blahoslavené naděje v příští slávy"velikého
Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista.: (Tit. 2.) >Tělo své _vyděj
v obět živou, svatou a Bohu milou, rozumnou- službu svou.:
(Řím. 12.) A ještli pro mdlobu těla"vydal jsi údy své, aby sloué
žily nečistotě', a nemravnosti, _vydá'veinyní údy své, aby sloužily
spravedlnosti a posvěcení; (Ř. ó.) »Kteří jsou Kristovi, tiukřižoi
vali tělo své's hříchy a žádostmigc (Efes. S.) " _
'Obno'v se duchem mysli své, a 'oblec člověka nového, který
podle Boha stvořen jest, .v' spravedlnosti a svatosti pravdy.-=
(153.40)
.
_ .
.
._ .
.
' K'tomu' všemu jest třeba pomoci 'Du'cha sv., Ducha síly' a'
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pokoje a lásky. Kdyby lidé milovali svou duši, kdyby denně pro
sili o. pumoc“ s hůry, nebylo by' nesvárů, nenávisti, závisti a válek;
každý by děkoval za 'nevystihlé milosti, kterými nás-: Duch sv.
ústavičně „zahrnuje, radoval \ by se, že jest chrámem božím, mia
loval by bližního, který.. jest. také chrámem Ducha sv., Duch sv.“

by naplňoval srdce všech láskou a pokojem, až'by nás jednou
všecky uvedl do nebeského chrámu, kde jest pokoj ustavičný;
Bůh sám a s'ním blaženost neskonajá'.
_
A za to přosme nyní 0 svátcích, za to prosme zvláště ustolu
Páně. Pán Ježíš Zajisté dá dobrého ducha všem, kdo ho prosí;
Amen.

!

V. M. Váchal.

IV.

Devítnik k Duchu s_V
41

olá jsem světlo světa, kdo mne ná
sleduje, nechodí ve tmě,—
ale bude míti
světlo života.:
Sv. lan 8, 12.

Slova Páně-jsou tak jasná a zřejmá, že nezbývá nicjiného
než: choditi—skutečně v tom světle a míti 'v sobě světlo života.
Vždyť _nám to tolikrát klade Spasitel na srdce: »věřte v světlo,
abyste byli synové světla:. Jan. 12, v. 36. Týž Evangelista dí
(l, 9.): »A bylo světlo pravé,- které osvěcuje každého člověka
přicházejícího na tento svět.. A proto sv. Pavel také píše k Col.
II., IV., 6.: »Nebo Bůh, kterýž řekl, aby se _z temnosti světlo
zablesklo, ten zasvitl v srdcích našich k osvícení poznání jasnosti
boží, v tváři Krista Iežíše.: jinými slovy: Bůh sám rozsvěcuje
u nás světlo v duši, abychom poznali tu jasnost boží ve tváři
]ežíše Krista a tak byli zde oSvíceni a i jiné osvěcovali. To světlo
jest sv. víra. Proto se na křtu sv. dává křtěnci svíce hořící, aby
ve světle Kristově chodil.“

_

Nyní si předložme otázku, v čem spočívá toto boží světlo
u- nás? Dle čeho rozeznáme je od každé bludičky, která ve tmě
vychází, do tmy a bahna vede? Mnozí i z křesťanů katolických
nemají jasného ponětí v čem víra sv. záleží a co jest bludičkOu.,
která nic _nemá se světlem božím společného. To jest předmět
našeho rozjímání, k němuž nám dej Duch sv. světla svého.
'

Pojednání.
I.->Sv; Pavel dí v listě ku Galatům, že ovoce Ducha sv. jeát
víra. Duch sv.-zv“nás každém působí víru, jest tedy víra boží dar,
ale naší povinností jest-daru víry si vážiti a jej -uchovati._ jako
každá milost“ jest dar, tak i'víra 'jest' vnitřní nadpřirozený dat,
ale my musíme jej přijmouti a s ním Spolupůsobiti. __
Když sv.'Petr Kanisius v echách v 301eté válce působil a
v bouřlivých dobách odpadlíky od víry učil, co víra katolická
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jest, oděl..'to.v_slova,“ která říkáte, když vzbuzujete sv. víru v slova
a-*věty následovní-: -mám za pravdu, věřím a vyznávám všechno,
1. co jsi."ó Bože zjevil, 2. čemu ježíš Kristus učil, 3. co sv. apo
š'itolové'T
kázali, 4. a co sv."římskokatolická církev nám k věření
předkládá.., -V těch slovech jest -“celýobsah sv. víry-. Taký, živý,

celý; bezpodmínečný. souhlas'musíme v srdci míti, když chceme
býti synové světla a c_boditi ve světle a ne ve tmě. Tento výkon
víry. jest'něčím vysoce vznešeným, 'nebot příčina naší víry není
člověk a 'rozum, ani oko naše, ale jest' Bůh sám. Sv. Petr Kani
sius to. vyjadřoval větou: »Toto všecko věřím, protože jsi ó Bože,
věčná a nekonečná pravda a moudrost, kteréž nelze aby okla—I
mala, aniž lze, aby oklamána byla.:
, Bůh se nám poznati dal a dává, čili Bůh nám zjevil o sobě
pravdy, které nám ku blahu a spáse jsou nutné. Na nás jest
chopiti se boží pravdy, jako světla ve tmě a Choditi ve světle
této boží pravdy. Víra svatá jest povýšení a zdokonalení našeho
rozumu, a nepřijati tento _darvíry jest sníženípřirozeného světla
našeho'r-Ozumu v čIOVěku.

Pro'č pravím, že jest proti všemu rozumu zdravému nevěřitiř
Protože rozum mne' jasně vede poznati BohaxStvořitele. Ne
uz'návati jej \jest začátkem nezdravého , rozumu. Jestliže každé
hodiny měly původ svůj v důmyslu'hodináře, tedy i ty nebeské
hodiny sluneční a jich souStava přesná a vznešená má svůj po
čátek v moudrosti a všemohoucnosti boží-. Za druhé jest proti
zdravému rozumu míti za to, že Bůh nám nedal sebe poznati a
svou vůli, pokud nám toho k spasení jest třeba. Za třetí, po-.
znati můžeme, že to zjevení Bohem nám dané“jest ]ežíš Kristus,
jenž jest Bůh a člověk. Za čtvrté musíme i rozumem nepředpo
jatým poznati, že co Ježíš Kristus učil, jako zjevení boží nejvyšší,
také jako poklad pravdy věčné ukryla bdí nad ním v-církvi sv.,
o níž pravíme a věříme, že jest řízena Duchem sv. Tak celý
poklad pravdy, všechno to boží světlo se v ní přechovávalo, aby
svítilo všem jasně, určitě, neklamně až .do soudného dne.
. Tak mne vede rozum do školy. božího zjevení, mezi žáky
]ežíše Krista a mezi žáky Ducha sv; a pak jsme údy té společ—
ností, kterou nazýval Pán ]ežíš: církev sv. Sv. Tomáš Akv; ve
Summě bohosloví to vyjadřuje obdobně takto: »Praví-li se,
věřím v sv. církev obecnou, tomu se má rozuměti, že víra naše
se nese k Duchu sv., který posvěcuje církev, _tak že „jest smysl
oněch slov: věřím v Ducha sv., který posvěcuje církev.c II., ll.
Quaest. 1, str. 9, ad 5.
"
Víra naše jest z Boha, který se nám poznati dává náš rozum,
jest vírou povznešen a osvícen a zdokonalován. *Proto nepříjmouti
víru jest: tápati ve tmách—,tonouti v pochybnostech a minouti
se- cílem svého života zde i na věčnosti.
'
Tak- jsem jasně snažil se vysvětliti-, že své víra jest pevná
vůle míti za pravdu vše, co nám Bůh zjevuje a čemu nás církev

sv.

za Vll'lla

Teď však obratme' se“k.hludičkám, které mnozí mají
'
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II. Dvě vlastnosti jste mohli u-víry z řečeného již pozorovati,
předně: víra sv. jest naprosto jistá, ježto :jest věčná pravda boží
její předmětem. Víra sv. jest rozhodná nekolísavá, bez:podmínky
každé při souhlase naší vůle; za druhé=věřímene proto,-že jsme
svýma očima "viděli neb že jsme rozumem pochopili, ,ale proto,
že jsme poučeni byli od toho, jejž poslal a posílá-Bůh knašemu
poučení. To vyjadřuje sv. Pavel slovy o vánocích“ čitanými.:
.Mnohokráte a mnohými. způsoby mluviLBůh někdy kotcům
skrze proroky, nejposléze mluvil nám skrze Syna.. (Zid. l,..1.a2.-)
Ted nám mluví Duch sg skrze církev, kterou Kristus poslouchati
poroučel. To byla víra- dob 'sv. apoštolů, -a taková musí—býti
i dnes, -má-.li to býti světlo Kristovo a ty křesťanem. Tak tomu
bylo v apoštolských dobách: apoštolové kázali Krista, že -jest
Synem božím vtěleným, zrozeným 2 Marie Panny, z Ducha sv.
počatý, -že na nebesa vstoupil a že opět přijde soudit živých
i mrtvých. Mohl svět tenkráte to vidět, co apoštolové kázaliř
Mohl to svět dokázat, _neb pochopit? Proč to přijali posluchači
apoštolů, proto, že 'e měli za posly boží, ježto mnohý-mi skutky
potvrzovali své posl l do světa jménem ježíše Krista.. Rozum
svůj podrobovali živé autoritě ie učící. Co apoštol hlásal, to
v srdci přijímali. Když vstoupili do chrámu, šli tam se . učiti
pravdě boží, kterou nesměli pohrdnouti. Církev sv. byla učitelkou,
věřící jeji žáky! _Nešlido-kostela zkoušet, volit a zamítat, nýbrž,
šli slovo boží slyšet a přijímat. O tom nelze pochybovati. Kře
sťané byli vázáni poselství sv. Evangelia bud' přijmouti, aneb se
musili zařaditi mezi nevěřící, kteří světlo nepřijali _a v něm ne

chodí. O slově božím, o článku víry nebylo dovoleno odporovati
mu, aneb jen mlčky dávati svou pochybnost najevo, aneb určo
vati meze až kam lze výklad připustiti. Nikterakl To by nebyla
už víra, kdyby si vsrdci svém tvořili zvláštní posudkyavýhrady,
Pravdu boží zjevenou musím přijmouti' celou a bez výhrady a
s radostí-velikou jako milost, která mi zde na světě svítí.
V první církvi nebylo místa pro soukromý výklad a úsudek.
Zde nemohlo se říci: já si udělám náboženství sám, aneb ode
mne závisí“zda jak dl'ouho,se dám vázati. Co dnes přijímám za
pravdu,. to chci míti zítra volnost zamítnouti, když se mi uzdá.
To už není víra sv. To jsou lidské domysly. V takovém případě
nevěří člověk Bohu a zjevení božímu, ale sobě a svému rozumu
bludu“ podrobenému.
_
Víra sv. spočívá na Bohu a proto jest pevná, stálá a přijímá
vše za. pravdu, aby dle ní _se žilo. Nedá se ničím .másti: ani pří
kladem špatným, který odmítá víru, ani-námitkami rozumářů, ani
špatnou knihou. Proto bylo -v srdci _věřícícíchpřesvědčení“ tak
silné, že ani kdyby anděl s nebe přišel, aby jinak učil než- sv.
evangelium Církve učící, měli by jej za anděla padlého, protože
jen' Bůh jest věčná a neskonalá pravda a moudrost, která ne
může ani sebe ani a tím méně" jiného klam'ati. Veškeru sv.- víru
s-jejími články musíme bráti ve smyslu .sv. církve a ne jinak,
ježto" v církvi'mluví Bůh. Názorně to předvádí rozumu krásná
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odpověd-"dítěte?'ívy'slýchaněho 'u-soudu' '-pohanského

pr'o .“v'yzná

vání božství Ježíše Krista; Soudce se jej'tázal: _Kdo& pravil,-že
jest Ježíš Kristus? Dítě bez váhání dí :. matka. Soudce. pokračuje
a kdo- to matce pověděl? Dítě praví: Církev sv. a církvi Bůh.
Tak *správně'odpovědělo a mělo pravdu a pevnou víru a takou
musíme i my' míti. Sv.-víra &její články nejsou výmyslem roz
umu lidského, ale jsou slova s nebe: boží pravda světlo Kristovo,
_v__
němž máme choditi, žíti a ve" všem říditi: Maria Panna jest zde

"'vzorem.= -()_-ní se praví v Písmě sv., že ukládala všechna slova,
která pravena o něm v srdci svém. Pp příkladě Marie Panny
každá duše zbožná musí činiti. Sv. Františka de Chantal vícekráte

opakovávala-slova z hymny sv. Tomáše Akva, Credo,.quidquid
dixit Dei _Filius nil hoc verbo veritatis verius; to, jest: věřím, co
syn božf slovem pověděl, nad ně jistějšího nikdo neslyšel.
To jest' víra katolická, která se opírá o pravdu boží jedinou
a pouhou, ne o zrak, ne o rozum, ne osvědectví jiných. Věrou
se stáváme žáky ]ežíšovými' a dítkami církve, již Duch _sv.řídí,
jak nám Pán Ježíš slíbil. To světlo boží nám musí věčně svítit
v_chrámu duše, abychom přišli ,k cíli svého života: k Bohu.
Vadríý rozum, omylné slovo'lidské nás může svést, ne však Bůh,
jenž jest věčná a neskónčená pravda a moudrost a' proto opakuji
s mnohými světci:
'
Věřím, co syn boží slovem pověděl„
nad ně jistějšího nikdo neslyšel. Amen.
'

Fr.

Vaněček.

v.

Víra pevná
»Nebo vím, komu jsem uvěřil, a jsem
jist, že on mocen jest, sklad můj zár

chovatiaž do onoho due.c
'

(1. Tím; _1, v 12.)'

V- Římě byla psána tato slova a sice psal je »vězeňv Pánu—r

sv. Pavel blízek své mučednické smrti v letech r. 66 a dalje
svému žáku Timótheovi, jemuž na sklonu života chtěl dáti pc)-'
učení proti“ odpůrcům pravdy, falešných učitelů i nestálých' kře
sťanů. Sv. Apoštol tedy chce učiniti svého žáka stálým a pevným
ve víře při všech odporech proti ní, při všech falešných. učeních
a při: veškeré nestálosti křesťanů. Vše ztratil Pavel a" sklonek ži
v'ota trávil—v žaláři 'a v této opuštěnosti své píše o utrpení a po
Siluje jiné- řk'a:_vím, komu jsem uvěřil. Víěch slovech jest důvod
,víry naší dán; vím a jsem přesvědčen, že jsem uvěřil Pánu nikoli
pozemskému. nýbrž Pánu“ nebes a země a věděl jsem, že .veslužbě
jeho se'mi“nedostane- výhod časných, nýbrž utrpení, ale já vím
také i to, že má moc, aby zásluhy-mých prací a útrapa dobrých

—4l3ě
skutků ..jako nějaký; ?vklad na šúrok _uNěho uložený „uchovalyaž do
,dne soudu, kdy mi ;jej vrátí; ve lormě věčnéi_odměny, Vidíme ve
slovech-apoštolových jeho p e.vno s t a s t á 1.0s t: u víře. z a ,kt e:

—rouži myImusíme prositi Ducha sv. v přítomné dob &.

Pojednání.
.. Dar víry, který ..Bůh dává každému jako milost svou, kterým
osvěcuje každého člověka přicházejíCíhp na tento svět, nespočívá
na.-svědectví lidském, neb pouhého rozumu, nýbrž jediné a toliko
„na:Pánu Bohu, který se. nám poznati dává ;svým. zjevením skrze
Ježíše.- Krista. Když jsem uvěřil moudrosti věčné a nekonečné,
tedy. můj rozumjest povznešen. Jestli si _toto přesvědčeníl jako
poklad nejvzácnější chovám, „nic:'na světě-mne nemůže zmásti.
:Však zde-se ocitáme na: rozcestí; mnozí domnívají se, že věříme
důvodům lidským, --pro autoritu lidskou, kdežto musíme určitě
vědět i věřit,'_že věříme zjevení. božímu a proto víra má božský

původ i cíl, a pak ji nemůže hnouti- žádný odpůrce, lidský,
žádný učitel falešný, žádná ..nestálost. jiných křesťanů. ]iž
doba sv. apoštola měla své odpůrce, učitele falše a, nestálé kře
sťany. .Také doba naše jemá, a my-musíme býtiÍpevni u víře,
chcemeli

duši svou- spasiti.

\

.

_

Kdo se domnívá, že víra naše pouhým rozumem stojí, ten
podléhá lehce odpůrci a falešnému učení.. Kdo ví, komu uvěřil,
ten má světový názor jasný" a. určitý, má odpvogědke-každé nutné
otázce, ovšem ne ke každé zvědavé otázce,. 'V-ím li, že—Kristus
Pán, Bůh .církev svou zřídil, že jí „učení své svěřil a Ducha sv.—
seslal, .—
aby v ní učil a řídil,-pak není žádné místo pro pochyb-».

nost, nestálost aneb jiné názory životní .a .světové:. vím, komu
jsem uvěřill Ne člověku, ne mudrci, ne“králi .-aleJežíši Kristu,
věčné Moudrosti a, Pravdě. Na to .vše sázime, .činíme vklad svůj
jako pod úrok. ku dni poslednímu. Komu svěřujemesvůj ušetřený

grošř Tomu, o. nůž, víte,_že nám vrátí i ušetřený groš i úrok
Spravedlivý. _Mypoklad duše naší jsme. vložili na..h_lavu Kristovu

a jeho církve svaté, a může přijíti kterýkoliv odpor afalešné učení
vyšperkované, “-a nestálost křesťanů sebe větší, křesťan dí: »vím,
komu jsem uvěřil... Vím, že :mám duši nesmrtelnou, obraz-to boží.
Kdyby sebe větší odpór přicházel od falešných učitelů, _že jsme
jen vyvinuté zvířea nic více; vím, že ]ežíš nám di:_ bojte se toho,
který.mů_že i tělo i duši uvrci do ohně věčného.
_
',;
.
Vím ze slova Páně, že musím milovati Boha a bližního .a
bez milosti boží že nedojdu .spaseni. Kdyby falešné učení jiné a
a .jiné cíle mi předkládalo: vím,'komu jsem. uvěřil. Na křtu sv.
jsení se- zrodil—v.dítě boží a za:boží čest a slávu mám bojovati.

Vojáky Kristovými jsme a máme-mu navždy zůstati věrni. Odtud
máme jméno křesťan — a sice-„katolík. Mně —-jako křestanu,
jenž Ducha sv. přijal -v biřmování - „nemůže býti lhostejna boží
čest a vůle. S—radostí ji musím vyznávat splnit, protože vím-,komu
;js'em. uvěřil.

—'

..

..! :,
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w- 'Mím, že svědomí mně-dí, že jsem hřešil, ale také vím, jak
se hříchu zhostím. Mněrzaznívají sleva Páně; přijměte Ducha. sv.-,
komu hříchy odpustíte-, odpouštějí se jim a to mne vede zpět
k Ježíši. Kristu přes zpovědnici skrze zpovědníka., 'Co nás může
pak zdržeti od sv. zpovědi? Žádná nestálost vlažných, žádná vy
táčka falešných, žádný odpor a posměch ostatních:- vím, komu
jsem uvěřil.

_

.

Kristus Pán při poslední večeři pravil, nad chlebem pšenič—
ným: Totot _jest Tělo mě, a to sv., Církev vedená Duchem .sv.

opakuje stále a volá: vezměte a jezte; nebudete-li jístiTělo Syna
člověka a pití Jeho Krve, nebudete míti života v sobě. A jediné

toto slovo Páně postačuje, aby věřící miloval chrám pro tuto svá—
tost Oltářní, ji často a rád přijímal, úctu největší jí prokazoval.
Nic jiného nepotřebuje,“ než Slovo Kristovoa výklad“ církve sv.
'Sv. Johanna Františka ze Chantal často vzbuzovala víru tuto
řkouc: vidím vytlačenu šťávu vína a vím, že jest to krev Páně,
chutnám chléb pšeničný a vím, že jím Tělo Páně. Tak stačilo
pouhé Slovo Páně.
Zádných zázraků a zjeveních si ani nežádá věřící. Sv. Lud
víku sdělili kdys, že v jeho kapli při mši sv. stal se div. On ne
šel se dívati na. zázrak a odůvodnil _to, že děkuje Bohu, že má
víru v nejsvětější Svátost, a že žádné zázraky víru jeho neroz
množí, a že nechce přijíti o zásluhu: blahoslavení, kteří neviděli
a uvěřili.

,

Ubozí lidé, kteří žijí. bez sv. živé' víry. Život letí a blíží se
a nevědí ani proč žili a byli na světě, až se ocitnou na loži smrtel
ném. Umírají v hříšně nevědomosti. Přírodozpytec Dubois-Rey
mond mluvil v Berlíně o sedmi záhadách světa, které nebude
moci člověk rozřešit a pravil a nadepsal je okřídleným slovem:

.Neznáme a nebudeme znáti: (Ignoramus' et ignorabimus). Těch
7 záhad jest:-1. co jest hmota a její síla, 2. odkud pohyb v pří
rodě, 3. začátek života, 4. účelnost v přírodě. 5. původ citu a
vědomí, 6. odkud původ myšlenky a řeči, 7. svobodná vůle.
o těch volá Dubois-Reymond:—neznáme a nebudeme znáti. Kde
.jest odpověď na tyto otázky? V Paříži r. 1901 vyšel spis obsa
hující íilosof. úvahy Mělanges phil. professora univ. ]ouffroy (čti
Žufroa). Na str. 424 nám dí, kde nalezneme odpovědna všechny
'otázky: )jest malá knížka, ze které se dítky učí a z níž vyslý
chány bývají; čtěte tuto malou knížku, jest to katechismus.
něm najdete rozluštění všech otázek bez rozdílu. Ptejte
se křesťana, odkud pochází lidstvo, on to ví, zeptejte se, kam
jde, on to ví, jak jde, on to ví. Zeptejte se malého dítka,
proč je na zemi, ono to _ví, co -z něho bude po smrti a dá vám
vznešenou odpověd. Otázka o vzniku světa, o vzniku. a jednotě
lidstva, 0 cíli člověka zde na zemi a na onom světě, 0 poměru
člověka k Bohu a k bližnímu — nic mu není neznámo. Když
dítě dospěje, bude dobře znát právo přirozeně a*mezinárodní. To
všechno jde- z toho jasně jako samo ze sebe: z katechismu. To
nazývám velkým náboženstvím, uznávám je za také, protože žádnou

otázku důležitou nenechá bez odpovědi.: Tak onen filosof. Nyní
několik otázek k svědomí o této otážce. Jak znášobsah'sv. víry,
jak jej podává malá knížka. katechismus? Jak si vvážíšpravd v—
ní
uložených a vzatých z pokladu církve Páně P-Jak- je v srdci svém
chováš? Kterak se- dle nich řídíšř Připouštiš pochybnost do srdce
svého? Lidé, kteří-se spustí světla Kristova, :musí' doznati: nevím
a nebudu nikdy vědět. My však musíme-pravdu poznat zde, aby—
chom dle ní- žili a život neztratili, proto nám Bůh se poznati—dal
a nikdo není bez viny, kdo víru ztratil.
Nedej se ničím mast-. Následuj matku -'Páně a miláčka Jeho-.

Všichni pod-křížem se rouhali a posmívali, však ani věřilívSyna
božího, za nás na křížijako beránka obětovaného. Ani .my ne
budeme ušetřeni před- výroky Odpůrců, falešných učitelů a ne
stálých křesťanů, však vzpomeň si, že vime, komu jsme uvěřili:
Ježíši Kristu a víme, kdo církev Kristovu řídí uprostřed zmatků
neznalosti, zloby a zvrácenosti, že jest. to Duch sv, jehož musíme
prositi. aby v nás víru zachoval, rozmnožil -a- milostí svou nás
sílil, bychom dle ní žili, a jednou vzali zpět svůj sklad neb vklad,
jejž jsme učinili životem svým, is,celou odměnou života věčného.
Amen.

»

Fr. Vaněčekn

VI.

Chrám místp oběti — bud-póslušen
přikázání. božích!
»Chceš-li do života vejíti, zachovávaj
přikázánílc

Mat. 19. 17.

Již Mojžíš- vystavěl stánek boží, později vysthvěl král Šalo
moun krásný chrám 'v Jerusalemě, a když byl zbořen vystavěl
Zorobabel nový chrám, nebyl sice tak krásný jako Šalomounův,
ale byl slavnější tím, že do něho vstoupil sám SpasiteL Ale i tento
chrám byl zbořen, jak _Kristus předpověděl.

N—ynímají židé jen—

modlitebny synagogy.
_
'
A co činilo chrám židů chrámem, proč nyní mají jen mod
litebnyř Ve starém chrámu přinášeli kněží oběti, ale když byl
zbořen, přestaly oběti, nyní jsou synagogy jen shromáždištěm,
kde židé jen. společné modlitby konají.
' 5
Náš chrám křesťanský jest však místem . oběti. To jest jeho
nejvznešenější. účel, proto všechno, umění stavitelské, malířské,
hudební a jiné umění _vynasnažují se \“vše vykonati, co by toto'
místo oběti okrášlilo. Chrám náš jest místo oběti, neboť každo
denně se zde přináší“oběť nejčištější, oběť nejkrásnější, obět mše
'sv. Jest to táž oběť, kterou Ježíš Kristus "na kříži přinesl._'(Conc.
Trid. ses. 22. cap. Z.) Proto také v každém [chrámě vidíš kříž
a na každém oltáři, na kterém se oběť mše sv. přináší, vidíš také
kříž. Máme v Novém Zákoně vlastně jen jednu obět, jest to
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Kristus,.Sy'n boží sám. Na kříži se obětoval spůsobem .;krvavým
a ve .mši—
sv.".obětuje. se způsobem“ inekrvavým. O každé. z těchto

obětí chceme uvažovatia to dnes o. krvavě oběti Pána Ježíše na
kříži a zítra o nekrvavé

oběti mše sv..,

--.

_.

-,

--Jižjste v pěti dnech" slyšeli, —žeai
naše lidská duše iest chrámem
Ducha.-sv., „má-li—ronchosvatební, posvěcující milost. Jako. hlavní

účel kamenného chrámu jest _býti místem .oběti, tak, i naše duše
lidská máf býti místem oběři. Jakou oběť má duše naše Bohu
—trojjediněmu přinášetiř Takovou, .jakou přinesl Kristus Pán, na
kříži. A“ co přimělo Syna .božího, že_tuto oběť přinesl? Byla-to
poslušnost k .Otci nebeskému, jak dí apoštol: .>Byl.poslušen až
k smrti, ano až k smrti na kříži.: (Phil. 2, ;8.) V chrámě kře—
sťanskěm ob ovuie se“.-krvavá oběť Pána Ježíše na- kříži. Tak i-.ty
máš přinášeti oběť v chrámu duše své, jak ji máš ptinášetiř Jako
Kristus: Poslušností. Máš, býti. poslušen Boha,. jeho přikázání,; to
-ie,0běť,Bohu nejmilejší. I' ptáme se:.I. Proč _máme tuto oběť po.
.slušnosti přinášetiř Il. Jak nám tuto povinnost Kristus. svou obětí
na kříži hlásá?
'
I.

Proč máme oběť poslušnosti vůči přikázáním božím přiná
šetiř Vyžaduje to od nás: 1. účel chrámu. Když o chrámu mlu
víme, každý z vás hned ví, co se tím míní. Chrám je dům, který
úplně a výlučně Bohu a jeho službě věnován jest. Nazývá se
domem božím, poněvadž k žádnému jinému účelu neslouží než
Bohu a jeho islužbě. Bůh“ náš chce míti toto místo =Zcela-p'rosebe.
Proto jest nám chrám tak iůCtyhodný;.'.-Sv.řFrantišek z Assissi
nařizoval svým bratřím,- které do-světa posílal, aby kdekoli najdou
:cbrám katolický-,aby buď do něho vešli a.Pánu Ježíši, Bohu se
'klaněli“neb alespoň před“vraty poklekli.
„:Svatý apoštol Pavel píše: Nevíte-li,.,že- jste. chrámy boží'mi,
a že Duch boží ve vás bydlí?: Sv. apoštol výslovně praví, že je
křesťan chrámem božím, proto .sesluší, bys se tak Choval, jak se
to od chrámu božího vyžaduje., Slyšeli jsme právě, žechrám jest
výlučně-Bohua jeho službě věnován; Proto i ty jako živý chrám
boží máš úplně Bohu náležeti a jeho službě se věnovati. Ale
nejsi budova ze dřeva nebo z kamene, „máš .tělo a,duši, rozum
a_vůli. Jsi živý chrám boží, proto máš-svobodně rozum svůj pravdě
boží podříditi,'svobodně_jeho přikázání zachovávati, máš celé srdce
své se všemi žádostmi a, náklonnostmi ,Bohu „..věnovatia snažiti
.se .ve všem se 'mu zalíbiti. „Avšak .člověk má v sobě i,.zlé náklon
nosti, je. více 'ke zlému. nakloněn, ty; má přemáhati,=má-li přiká

zání zachovávati; tu má rád přinášeti tuto obět, aby se-jako živý
chrám Bohu gsvému-líbiL To vyžadujeod-nás; 2. posvěcení-chrámu,.
Jest to jeden _znejkrásnějších dnů, když se chrám v' křesťanské
osadě. posvěóuje, kdy Bůh svůj příbytek v osadě'._počíná míti,=a_by
tu celé osadě a'jednotlivcům své'milosti udílel.. ' _. V:
.=“
Všichni víte, že člověk na „křtu-sv. stává“ sex'křesťanem a tím
že "jest:za .chrámboží posvěcen. __Hříchdědičný jest zhlazengmilost

_ 417-
posvěcující vešla do srdce tvého, a s ní Duch sv., dárce této mi
losti, tak jsi živý chrám Ducha sv. Ale nežli jsi byl pokřtěn, tázal
se tě kněz: Co žádáš od církve “božíř—
Odpověděl jsi: Víru. — A co
ti dá víra: '.Život věčný. A tu řekl kněz.: Chceš-li ,do života ve
jíti, zachovávej přikázání. Vidíš, nežli jsi byl za chrám Ducha :sv.
posvěcen, slíbil jsi, že budeš zachovávati přikázání. Musíš. tento
živý chrám .ozdobiti ctnostmi, které-jediné u Boha platnost *mají,
které přikázání boží vyžadují: víru, lásku, naději, čistotu, pokoru
.aostatní všechny ctnosti křesťanské. Těmito ctnostmi ozdob živý
chrám duše svél Na památku posvěcení živého chrámu obdržel
jsi na křtu sv. nezrušitelné znamení křesťana. Představ _sikřesťana,
který nezachovával v životě svém přikázání boží, který v těžkém
hříchu z tohoto světa odešel. Právě. toto znamení, které mu křest'
.sv. vtiskl, bude mu nejhroznější hanboua trýzní. Božský soudce
ukáže na toto znamení a řekne: »Chtěl jsem'tě'míti u sebe na
nebi, můžeš to z toho . poznati, že jsi na křtu .sv. stal se synem
a živým 'chrámem mým. Toto znamení. mělo ti býti na věky
k radosti a cti. Poněvadž jsi však přikázání má nezachovával
& raději svým vášním hověl, zvýší .totó znamení tvé věčné trápení.<
Proto nezapomínej nikdy, že jsi na křtu sv. za živý chrám boží
posvěcen, že tedy' život. tvůj má odpovídati tomuto velikému vy.
znamenání. Bůh a ďábel nemohou Spoluív jednom srdci bydleti.
Próto zachovávej přikázání, varuj se je přestoupiti, varuj se hříchu
a každé příležitosti ke hříchu!
To od nás dále vyžaduje: 3. oltář v chrámě. ] v živém chrámě
duše své máš míti oltář. Kde máš oltáři. Kde vezmeš kněze? Kde
vezmeš obětní dar? Oltářem jest srdce tvé. Knězem u oltáře srdce
svého "mášbýti sám; sám musíš obětovati. Ale i sám musíš obětní
dar přinésti Tážeš se: Jak mám oběťpřinéstii-Krátce ti tovysvětlím;

Hlavní přikázání křesťanské zní: »Milovati budeš
.: A jak
tuto lásku dokážeš? Kristus'dí: »Kdo má přikázání má a je za
chovává, ten jest, kterýž mne miluje.: Tedy lásku k Bohu _do
kážeš tím, že budeš zachovávati přikázání. Ale to vyžaduje často
námahy, odříkání, přemahání, zkrátka obětí. Zlé, t. j. přestoupení
přikázání, zdá se člověku snadnější nežli dobré t.j. zachovávání
'.kázání. Chceš—lizachovávati přikázání, musíš použíti násilí, své
nezřízené žádosti přemáhati, leccos si odřeknouti, leccos čniti, co
této žádosti odporuje, ato máš činiti protože to Bůh chce. abys
se mu'zalíbil. Vidíš, jakou oběť tu máš přinášeti. Každý den máš
příležitost k také oběti. Ptinášel jsi dosud tuto oběť? Jak často sa
moláska nebo jiná nezřízená žádostivost tě o takovou oběť olou
pila! Proto'nedluhui Bohu oběti, které denně od tebe očekává,!
.Sám sebe máš denně Bohu _voběť přinášeti, svou vůli jeho Vůli

p'odrobiti, konati svědomitě jeho vůli, kterou nám projevil ve
svých přikázáních. Tak jsme viděli, proč máme Bohu v- chrámě
duše své přinášeti oběti, jeho přikázání zachovávati, vyžaduje to
od nás účel chrámu, posvěcení chrámu a oltář v'chrámě.
Rádce duchovní.

27
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II.

_ Pohled v chrámě dále na kříž, který ti připomíná krvavou
obět Pána Ježíše za' nás. Pohled na kříž a viz, jak ti z kříže Spa—
sitel hlásá, jak máš také oběť přinášeti a přikázání zachovávati.
_ l. a) Sotva Spasitel na kříži ducha vypustil, vyznal pohanský

setník: »Ten byl spravedlivý, ten byl Syn boží... Hle, pod křížem
ihned krásná květina, základ každého křesťanského chrár'nu : víra,
jak Bůh' v 1. přikázání velí: V. jednoho Boha 'budeš včřiti.
Bez víry nelze se Bohu líbiti. O tomto základu chrámu božího
slyšel jsi. již více ve 4. a 5. promluvě. Tento základ hlásá ti Spa
sitel ze kříže.

'

5) K Pánu Ježíši na kříži obrací se lotr na pravici s prosbou:
»Vzpomeň si na mne . . .: Doufá v Ježíše Krista a naději svou
ukazuje prostou modlitbou. U kříže vyrůstá druhá květina, na
děje. Tak ti hlásá Kristus ze' kříže: Doufejř jak to dále 1. při-'
kázání

velí.

. _

_

_

5) »Až budu povýšen, vše potáhnu k sobě!: dí Pán. Jak byl
na_ kříži povýšen, lidstvo. k sobě přitáhl, vzbudil v_ nás lásku.
Kdo by také Krista nemiloval, když dříve tak nás miloval. Z kříže
hlásá Kristus: Milují jak to dále“ 1. přikázání velí. - .
a') Při smrti Pána Ježíše staly se mnohé divy, celá příroda
vzdávala mu čest 'jako Bohu, klaněla se mu. Skály pukaly ;
"ak kříž hlásá ti čtvrtou povinnost 1. přikázání: klaněti se Bohu.
Kříž ti hlásá všechny povinnosti, které se v 1. přikázání velí:
v Boha. věřiti, v"-něho doufati, jej milovati a jemu se klaněti. '
2. a) Jak uctivě vyslovil jméno Pána Ježíše, jalgdůvěrně ho
vzýval lotr na pravici.
,
b) Jak svobodně před celým světem setník —Krista vyznal
a pro jeho slávu horlill :) Jak Kristus před Kaifášem skrze ná—'
ležitou přísahu Boha za svědka brali d) Jak Bůh 'splnil smrti Syna
svého všechny sliby nám učiněné! e) Když Kristus za nás na
kříži vše obětoval, jak bychom neměli i my všecko mu obětovati
a všecko konati k jeho\. oti. Tím plníme druhé přikázání boží,
které nám poroučí jméno boží světiti: Nevezmeš jména božího

nadarmo! Tak nám Kristus na kříži hlásá, jak máme zachovává
druhé přikázání boží. (Dle katechismu, jakož i jinde).
'
3. Znáte dobře píseň: »Již jsem dost pracoval pro tebe, člo
věče,< tak mluví Kristus ze kříže k tobě, tam dokonal svůj úkol,
svou úlohu _akdyž ji vykonal, ukládají ho do hrobu k odpočinku,
Tak i ty máš pracovati a to šest dní, sedmého pak dne máš od
počívati a tento den světiti, jak Bůh výslovně v 3. přikázání
"velí-: »Pomni, abys den sváteční světillc Tak i. z kříže hlásá
Kristus, jak máš zachovávati "třetí přikázání boží.-

_

\4- »Ejhle, syn tvůj, ejhle, matka-tvá.: Tak na kříži stává se
ještě 'Pán Ježíš o svou matku a tak nám sám dává příklad ze
kříže, že si přeje, abychom zachovávali přikázání: Cti otce svého
a matku svou. Ale nejen ctí matku gou, nýbrž i vrchnost, před
stavené, ctí duchovní vrchnost: 'Kaiíáše, ctí světskou vrchnost:
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Piláta. Oba ho na kříž odsoudili, on _se podvoluje _na kříži jejich

rozsudku. jak krásný příklad dává nám svou krvavou obětí, jak
máme ctíti své rodiče a představené.
'
5. Hrozného hříchu se dopustili, kteří Pána Ježíše ukřižovali,
jednali proti přikázání: Nezabiješ. Hle na kříži přináší Kristus obět
nejvyšší: obět života svého a ještě tu duši svou otci doporoučí.
Viz, jak hlásá Kristus ze kříže, bys'o život svůj a duši svou 'pe
čoval, každému dobrý příklad dával, bližnímu ani \na těle ani na
duši neškodil a učiněnou škodu zase napravil.
6. Kristus pnl na kříži obnažen, svléin mu šaty jak to vidíš,
na 10. obraze křížové cesty. Nejčistotnějši trpí za hříchy, které
zapovidá přikázání : NesesmilníěýObnažený Spasitel na kříži hlásá ti,
bys člistoty
si vážil a k zachování čistoty potřebných
prostředků
užíva
.
.
_ 7. »Rozdělili sobě roucha má a 'o můj oděv metali lose
(Zalm 21. 19.), tak již David 0 Spasiteli předpověděl. O všechen
majetek Spasitele připravili, oloupili, Spasitel na kříži o všechen
majetek oloupený napomíná tě: zachovávej přikázání: Nepokradeš,
každému, což jeho jest, nechávej, dávej a prokazují
8. Et vos o ]udaei occidistisř Unde occidis'tisř Gladislinguae:
acuistis enim linguas vestras . . .: (St. Aug. Feria VI. Parasc.
Lect. VI.) Ukhžován byl P. Ježíš mečem jazyka pomluvy, křivého
svědectví, lži, přetvářky (jidáš), na kříži přináší. obět i své cti.
Viz, jakna kříži hlásá přikázání.: Nepromluvíš . . ., jak ti hlásá:
vždy_a všude pravdu mluv a buď upřímný, dbej cti své, šetří cti
a dobrého jména bližního.
.
, 9. a 10. Ukřižovaný má-na hlavě trnovou korunu a proč?
Protože jsi v hlavě choval hříšné myšlenky a žádosti. “Trnová
koruna volá: Nepožádáš . . . Nepožádáš, zachovej srdce své čisto
'ode všech nečistých myšlenek a žádostí, přej každému, což jeho
jest, a 'se svým buď spokojen! Tak jste viděli, jak krvavá obět
Pána Ježíše na kříži vyžaduje si na nás oběť, zachovávejme rádi
a věrně všechna přikázání boží.
"
11. Kdy učinil DuCh sv. apoštoly chrámy božími? O židovských
letnicích. Proč je slavili? Na památku, že jim Bůh dal na hoře
Sinaj svá přikázání. Slíbili Bohu, že je chtějí zachovávati, Bůh
jim v tom případě slíbil mnohonásobné požehnání a život věčný.
A Mojžíš pokropil židy krví obětního zvířete a pravil: To je“ krev
úmluvy . . . Náš obětní dar krvavý je na kříži sám Pán Ježíš,
jeho krev k nám voláz' To je krev úmluvy, kterou jste s Bohem
učinili o jeho přikázánícb. Tak i čas, kdy se stali apoštolé chrámy
božími, připomíná nám oběť, kterou přinášeti máme: zachovávat-i
přikázání, která Bůh na hoře Sinaj dal, na památku tohoto zá
konodárství slavili židé letnice.
12. Zvony v chrámě — hlas svědomí.
_
'Při chrámě máme zvony, všichni rozumíme hlasu jejich.“
A přece jsou lidé, kteří zvony slyší, ale dělají jako by neslyšeli,
neřídí se hlasem jejich.
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.Cojest zvonem .v živém- chrámu božím, v duši lidské? ]es
to svědomí. Bůh dal t_ento zvonek do srdce každého člověka
a chce, aby tam zvonil. Má úlohu jako zvon na věži, má nás
k horlivé službě boží vybízeti A tento zvonek má příjemný hlas,
když věrnost tvou v zachovávání přikázání odměňuje a přináší
sladký mír do srdce. Ale hrozný jest hlas. jeho, když kdo při-_
kázání boží nohama šlape. Je to hlas boží, který nám vždy řekne,
zdali jsme dobře nebo špatně jednali.- Bůh tento zvon vložil
- v srdce naše z nejmoudřejšího úmyslu. Má býti v nás neustálým
strážcem a soudcem—,který nás napomíná, varuje a také k zodpo
vědnosti volá,. když jsme povinnosti své porušili, ale také nás
odměňuje, když jsme byli věrni. '
'
Tento zvonek má zvláštní vlastnosti.
Zvoní každému bez výjimky. Nikdo memůže tomuto hlasu
ujíti. Pro bezbožné. kteří přikázání boží nezac'hovávali, jest to
červ, který je bez ustání trápí, pokoje jim nedopřeje, a brzy za
jasného dne, brzy v temné noci, brzy uprostřed světských radostí,
brzy v utrpení a nemoci těžké výčitky činí a boží soudy na paměť
uvádí. Pro dobrého křesťana, který věrně přikázání boží zachovává,
jest však pramenem pokoje a vnitřniho štěstí, přináší mu útěchu
v utr'pení a naději při umírání. Tak to Bůh zařídil, nikdo to ne
může

změniti.

__

.

_

Tento zvonek hlásá člověku, co se v jeho srdci děje. Nic tu
nenl'skrytého. . Mnohý může před světe'm zdáti se dobrý, ano
ipřed světským Soudem nevinu svou ukázati. Ale sebe sama kla—
mati nemůže. Zvonek svědomí mu jeho zlobu předvádí. Vynáší
spravedlivý rozsudek a člověk jej musí slyšeti chtě nechtě. Tak
to Bůh podivuhodně zařídila dal. každému do srdce kazatele, kterého
poslouchati musí. Na čas může jej sice ohlušiti, ale za to. slyší
jej později s tím větší prudkostí.
_
\
Proč Bůh dal každému tento zvonek? To jest pro nás útěchou,
neboť jest to hlas milosrdného Boha. Bůh chce tak duši zachrá
niti. Když Kristus přinesl svou krvavou oběť, tu prolil krev svou
za každou duši. Proto nechce __žádnouztratiti, bojuje o ni a činí
to zvonkem svědomí. Duch sv. duši učinil chrámem svým. Měl
by klidně se dívati, jak duše přestupuje zákon boží a do záhuby
se. vrhá? Nikoli, spasitelně duši napomíná zvonkem svědomí. Jest
to hlas milosrdného Boba, který brzy něžně k pokání volá, brzy
napomíná a hrozí, brzy trápí a úzkost působí, brzy-na boží tresty
poukazuje, nezřídka velké zločince k přemýšlení a obrácení
přivádí.

'

'

Proto příteli, zachovej si čisté Svědomí, pak tento zvonek
bude stále jasně, příjemně zvoniti, a'ty budeš šťasten.
Ano, 0 tvé štěstí se jedná. Vlak jede do stanice po dvou kolejích.
Zůstane-li v n-ch, jede šťastně, vyšine-li seznich. nastane neštěstí.
A tak“ i ty jedeš do poslední stanice — do nebe — po dvou
kolejích, na jedné straně jsou to přikázání boží, na druhé straně
jsou to přikázání církevní. Zůstaneš—liv nich. budeš-li je věrně
zachovávati budeš šťasten; vyšineš-li se z nibh; přestouplš—llně
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které z nich, je _to tvé neštěstí. »Jestliže byste neposlouchali při
kázání Hospodina B'oha svého, zlořečení přijde na vás . . . Svědky
vyzývám "dnes nebe i zemi, že jsem vám předložil požehnání
a zlořečení, život i smrt. Vyvoltež tedy život sobě i potomkům
svým. 'Arnen. (Slova Mojžíšova. Bibi. děj. čl. 45; St. Z.)
'
'

?an- Nap. 703; Holý, O. Praem.

'VIí'.

Chrám místo oběti 1-—
bud; poslušen přiká—

zání církevních.,

»Kdo. vás slyší,. mne slyší.:
Luk. 10, 16.

Jak šťastni jsme, že máme chrámy boží! Jsou nám dány
ještě k většímu štěstí, abychom totiž v nich chrámy božími se
stali; Nejvíce vyznamenává _nášchrám ta okolnost, že_jest místem
oběti. Tak má i živý chrám duše naší oběti přinášeti. Nejlepší
obět duše své 'přineseš, když budeš poslušen Boha, jeho přiká
zání, jako Spasitel byl Otce. svého poslušen až k smrti na křiži,
když tu 'přinesl za nás obět' _krvavou. Jenom _k svému štěstí
budeš pracovati, když horlivě a věrně tuto obět poslušnosti vůči
přikázáním božím přinášeti budeš. Dráha jede do“ stanice _po
dvou kolejích; chceš li dojíti štěstí zde. na zemi a věčně blaže-
nosti v,nebi, máš-také kráčeti 've dvou kolejích, na jedné straně
máš zachovávati přikázání boží, na druhé i přikázání 'círk'evní.
'Jen štěstí tvé měla církev sv., na mysli,“ když ti tato přikázání
dala. Jak vřele si přeje Spasitel,_abys tuto obět poslušnosti vůči
přikázáním církevním přinášel, ukázal ti v nejsvětější oběti mše
svaté, kterou denně na oltáři přináší. jak ti to ukazuje, o tom
chceme dnes blíže uvažovati.
'
Il Proč máš býti poslušen přikázání církevních?
Kristus přinesl obět krvavou na kříži jen jednou. Aby se
však lidé všech věků účastnými státi mohli ovocetéto oběti, aby
měli neustálou památku její, nalezl ve své moudrosti, všemo
houcnosti a lásce prostředek: obětoval při poslední večeři pod.
Způsobami chleba a vína'Otci svému tělo __akrev svou-a. poručil
apoštolům :.)To čiňte na mou památku.: Představenýrn církve,
apoštolům a jejich nástupcům, biskupům a kněžím, dal tuto; po'
divuhodnou moc, sám jako kněz. přinesl obět a představené církve
ustanovil za kněze při poslední večeři, rsvěřil jim svůj. kněžský
úřad, ten vykonává církev stále, když koná obět mše svaté. .Tak
vyznamenal představené církve, svěřil jim, když sám již tělesně"
na zemi prodlévati nebude, svůj úřad kněžský, ale nejen ten,
nýbrž i 'úřad svůj učitelský a královský. Tento úřad královský
konají představení církve hlavně tím, že dávají zákony a přiká
zání. Dávají je jménem Pána ježíše samého, který jim řekl: »Co
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svážete na zemi, bude svázáno i na nebic, t. j. Co rozkážete na
zemi, jest jako 'rozkázáno Bohem na nebiÍ Dále jim řekl: Kdo
vás slyší, mne slyší. Pán Ježíš tedy výslovně poručil, abychom
církve poslouchali. Kdo pak v důležité věci církve neposlouchá,
dopouští se těžkého hříchu, neboť ježíš Kristus nejen výslovně,
nýbrž i pod těžkým hříchem přikázal, abychom církve poslušni
byli, když pravil: :]estliže (kdo) církve neuposlechne, budiž tobě
jako pohan a publikán.: (Mat. \18, 17.) Nyní _víš, proč jSme po
vinni přikázání církevní 'zachovávati.
Pán Ježíš poručil apoštolům, aby konali na jeho památku
obět mše. sv., dal jim úřad kněžský, ale nejen ten, nýbrž i úřad
královský; Proto máš 'i ty přinášeti obět poslušnosti vůči přiká
záním církevním, nebot tentýž Kristus, který skrze představené
církve sám 'se Otci nebeskému ve mši sv. obětuje, také výslovně
a pod těžkým hříchem přikázal, abychom církve, představených
církve poslušni b'yli. A že církev také při svých přikázáních jen
tvůj prospěch, tvé blaho,_tvé štěstí na paměti má, přesvědčíš se,
když jednotlivá přikázání blíže uvážíš.
'
II. 1. přikázání církevní. a) Svátky Páně.
a) již židé vedle soboty dle ustanovení Páně slavili rozličné
svátky, jako velikonoce, letnice. Slavili je na památku zvláštních
událostí, za nichž jim Bůh svou lásku a dobrotivost ukázal. Tak
také Pán Ježíš ustanovil mši sa „na památku svou, řka: .To
čiňte na mou památku.: Tak chtěl míti Pán Ježíš stálou pa
mátku na sebe mezi námi." Ale nežli mohl nám své tělo a svou
krev v obět přinésti, bylo nutno, aby tělo lidské na se vzal a .to
_učinil při svém narození. Není-liž tedy slušno, abychom památku
jeho narození zvláštním svátkem oslavili? Nad to Pán Ježíš ve
mši svaté narození své obnovuje. Před pozdvihováním drží'kněz
ve svých rukou jen obyčejný chléb. Sotva však slova proměňo
vací na ním vyslovil, proměněna jest hostie v pravé a živé Tělo
ježíše Krista. jaké to nade vši míru veliké tajemství! Ve mši sv.
tedy obnovuje. Kristus Pán své narození. Toto narození oslavuje
církev sv. také při mši sv. chvalozpěvem, který zapěli andělé
.vnoci. ve které se Kristus Pán narodil,. jenž zní: »Gloria in
excelsis Dem. Tu misto anděla ti praví víra tvá: Raduj sel Nyní
při mši svaté Spasitel znova se rodí ke tvému největšímu pro
spěchu: a spatříš ho na vlastní oči vpodobě sv. hostie. Podstatu
svou zakrývái zde, ne. sice jemnými plenkami, ale v podobě
sv..ho=tie. kterou na vlastní oči viděti můžeme. Viděl jsem obraz
(Dr. Řehák: Výklad mše sv, titulní obraz), jak se zjevil Kristus
Pán ve sv. hostii jako božské jezulátko v jeslích- knězi _Plegu
.(strana 118). '
Kristus Pán řekl apoštolům: >To čiňte na mou památku.
Rozkázal, abychom jeho památku konali a to památku všech
důležitých dobrodiní, které nám prokázal, jako při svém narození.
Není ani třeba, abych tě povzbuzoval slaviti narození Páně, neboť
od dětství se všichni křesťané na tento svátek rodinný těší, na ty
svátky- rádi domů pospíchají, na půlnoční chvátají. Jakou radost
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_nám tedy připravila církev sv., když poručila: Svátky zasvěcené
světiti, mezi nimi svátky Páně jako narození. A tato obět, po
slušen býti tohoto církevního přikázání, jest lehká, snadná: Jho
mé-jest lehké . . . Jen k tvému prospěchu, k tvé radosti církev
ti to porušila. nó vznešené důstojnosti kněze, v jehož rukou Kri—
stus opětně se vtěluje.: (Sv. Aug.)
' Jako konáme slavnost na památku narození,“ tak i na pa
mátku obřezání a zjevení Páně. Toho vyžaduje od nás vděčnost
za každé důležité dobrodiní Páně. Jak rádi předkove naši tyto
svátky i zvláštními zvyky a obyčeji oslavovali! Dosud spisovatelé
rádi tyto zvyky nám líčí. Již židé slavili velikonoce na památku
východu z Egypta; Církev sv. zavedla velikonoce na vděčnou pa
mátku vykoupení lidstva od smrti duše a věčné smrti, které Kri
stus vykonal a svým vzkříšením zpečetil a potvrdil, jakož i na
vděčnou památku, že svým slavným vzkříšením přemohl smrt.
I to se nám připomíná při mši svaté, jako před svým vzkříšením
sestoupil Pán Ježíš do předpeklí, aby je potěšil, tak vzpomíná
kněz při každé mši sv. duší v očistdi (Memento pro 1-is). Jako
kněz spojuje při mši sv. díl rozlomené sv. hostie s krví Páně,
tak se opět duše Pána Ježíše spojila s jeho tělem, slavný, ne.
smrtelný vstal z mrtvých, a jak první pozdrav apoštolům zněl:
Pax vob'is, tak i kněz se modlí: Pax Domini sit semper vo'biscum.
Ve mši sv. konáme také památku vzkříšení Páně. Je—lito těžká
obět, bys tu církve sv. poslušen byl a tento svátek světilř Vše
možným způsobem, slavným průvodem oslavujeme tuto památku.
Jen'k tvému prospěchu a radosti :ustanovila církev svátek ten,
Radost ta se nám zmenšuje, když pro nepřízeň počasí nemůže

se průvod venku konati.

Modlitby Agnus Dei a následující připomínají nám,! jak 40
dní Pán Ježíš po vzkříšení na zemi -dlel, sv. přijímání nám pak
představuje nanebevstoupení Páně, nebot tu Pán Ježíš zmizel
z očí apoštolů a po sv. přijímání zmizí soltáře. Jak rádi, ochotně
budeme poslušni církve, když nám' pcručí, bychom tento svátek
světili. Jaký prospěch z toho budeme“ míti, v duchu opouštíme
toto slzavé údolí a v duchu vstupujeme s Ježíšem na nebesa:
Sursum

corda.

__

_

Mše svý jest nejzname'nitějším dílem Ducha sv._(Řehák 311).
Při mši sv. kněz vzývá Ducha sv. slovy: Veni \Sanctificator:
»Přijd Posvětiteli, všemohoucí, věčný Bože, 'požehnej této oběti . . .:
Kněz tedy prosí, aby Duch sv. této důstojné oběti vlastní rukou
žehnati ráčil. Na památku seslání Ducha sv. zavedla také církev
zvláštní-svátek, také tu je obět lehká poslechnouti ji, slaviti tento

svátek'kuprospěchu

svému, bychom Duchu sv. za jeho milosti

děkovali a s nimi věrně spolupůsobili.'
Při každé mši sv. uctíváme svatou Trojici a všem božským
osobám chválu vzdáváme. Na památku dobrodiní 'těchto tří osob
slavíme zvláštní svátek, i tu je obět poslušnosti snadná a prospěch
veliký, připomíná nám povinnosti naše ke každé z božských

osob.

'
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Což mám říci .o slavnosti Božího Těla? Vždyť jest zvláště
ustanovená na památku Těla Božího, které se nám při mši sv.
připravuje. __“Tukaždý rád přináší malou obět, připravuje oltáře,.

květiny a jiné věci, jakou radost mají děti vaše, když Spasiteli
mohou na cestu sypati květiny. Malá obět, velký prospěch zpo
slušnosti k církvi, která/' tento svátek a tuto radost nám při
pravila.
b) Svátky Panny Marie. (Řehák 322.) Mše .sv. jest nejsladší
radostí Bohorodičky. Jak bychom neměli rádi slaviti svátky její,
když nám v lůně svém připravila Tělo a krev Páně, které se ve
mši sv. za nás obětují, k čemu déle vás vybízeti, byste poslušně
tyto svátky slavili, když činíte ivíce, rádi i vzdálená místa jí za
svěcená navštěvujete, v celém máji zvláštní pobožnosti a denně
růžencem uctíváte'a vzýváte. A činíte to jen ke svému prospěchu,
nebot Rodička boží vám vše stonásobně odplatí.
r) Svátky svatých. Proč bychom neslavili svátky svatých,.
když je sám Kristus oslavil dle slov (I. Král. 2, 30.): »Kdožkoli
oslaví mne, oslavím! ho.: Nejznamenitější čest, kterou milým sva
tým prokázati můžeme, bývá jim učiněna skrze předrahou obět
mše sv. Jméno mnohých svatých- při každé mši sv. prosloveno
bývá. 0 slavnosti svatých nevyžaduje se od tebe veliká obět a za
tak malou obět mnohonásobně býváš odměněn, nebot příklad
svatých povzbuzuje tě k následování a přímluva jejich“ u Boha
jest mecná.

»

_

, Jak snadno jest tedy přinášeti obět a poslouchati první při-
kázání církevní, jaký prospěch ztoho máš, seznal jsi při každém
svátku-' zvláště. Ale i

III?-"druhé přikázání církevní jest ustanoveno k tvému pro
spěchu.

.

'

_

a) Mše sv. jak máš světiti neděli a zasvěcené svátky, naři
zuje ti církev sv. vtomto přikázání. Neboť mše sv. jest největším
užitkem pro věřící. (Chceš-li to dále provésti, nahlédni do Reháka
str. 335.) Sv. Vavřinec Justiniani některé milosti vypočítává:
»Skrze obětování mše sv. bývá hříšník s Bohem smířen, člověk.
spravedlivý stává se spravedlivějším. Zločiny bývají odpuštěny,
zásluhy zvětšeny, ctnosti rozmnoženy, nepravosti zmenšeny a ná
strahy ďábla umenšeny.: (Slova sv. Františka Sal. máš v kate
chismu. při naučení 'p.o mši sv.)

_

Tedy rád přines—tuto obět, obcuj každou neděli a svátek
nábožně mši sv., nezanedbej ji vlastní vinou, nebot jest mše svatá
tvým největším užitkem.
b) Kázání. Kazatelna má v chrámě důležitý význam. Zde_
hlásá kněz_slovo boží. Dnes možno slyšeti rozličné _řeči..Ale věř

mi, žádná řeč nemá pro tebe takové důležitosti jakoslovo kato
lického kněze s kazatelny. Jest tu posvěcený sluha boží, sluha
Pána Ježíše, sluha církve. O něm platí slovo Páně: >Kd'o,vás
slyší, mne slyší.:- Pamatuj na jiné slovo Páně : »Není člověk živ
samým chlebem, ale také každým slovem, které vychází z úst
božíchi'c »Kdo zBoha jest, slova boží slyší.: »Blahoslavení, kteříž
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slyší slovo boží a ostříhají ho.: Zde sám Kristus naznačuje ti.
prospěch kazatelny, tu býváš neustále ]: dobrému napomínán,
a od 'zléhoodstrašován. Proto važ si kazatelny, přinášel rád oběť,.
poslouchej pilně a herlivě: v neděle a svátky kázání, nezanedbávej,
je, vždycky tobě bude kázání ku prospěchu.
..
IV. 3. přikázání církevní : Ustanovené posty zachovávati.
:“
Ve 'mši sv. obnovuje Kristus Pán život svůj. (Řehák 13.4.)
Kristus Pán se pak 40 dní postil, a církev žádá, aby. kněz sloužil
mši sv. lačný a věřící také lační ke stolu Páně přistupovali. Vidíš,.
jak mše sv. tě napomíná, bys zachovával přikázání: U_stanovené
posty zachovávati. Jak snadná jest tato obět pro tebe, mnohem?
více se nyní od tebe žádá v době války, všude se zařídily .bez'o.
masné dny, ustanovuje se ti dávka mouky a jinýcho'požívatin.
Než naproti tomu jak snadnou obět přinášíš, když jsi církve po
slušen a půst zachováváš. Smutným způsobem ukazuje své nízké
mravní smýšlení, kdo z lásky k. trpícímu a umírajícímu Spasiteli
nemůže v pátek si kousek masa odepříti, takou malou obět při
nésti, když Spasitel pro něho tolik obětoval. I posty ustanovila
církev sv. k tvému časnému i věčnému prospěchu. Máme jimi na
býti vlády nad svou smyslností a svými vášněmi, “také pokání
činiti za své hříchy.. Vždyť zlá žádostivost jest příčinou časné
i věčné záhuby pro mnohé. Bujnému oři nedává se'tolik ovsa,
Také bujným ořem, který často .jezdce do záhuby přivádí, jest
naše žádostivé tělo. Proto máme posty zabhovávati, abychom.
snáze nad hříšným, bujným tělem panovali. I tvému zdraví“.jest
p'ůst prospěšný. Lékař nemocnému důkladně jídelní lístek před-_
pisuje, nemocný nesmí to neb .ono jisti, jinými slovy musí půst
zachovávati. Znamenitý l'ékař (prof. dr. Matějovský) dí, že vRusku
není tolik nemocí, lidé jsou tam zdravější, protože se, tam půst
přísněji zachovává nežli u nás. Jest to tedy malá obět, poslouchati
církve a posty zachovávati, a veliký prospěch z této malé oběti
ti plyne. pro časné i věčné blaho.
'
V.; 4. přikázání církevní..
a) Zpovědnice. V každém katolickém chrámě najdeš zpo
vědnice. Víš, že tam nejsou jen k ozdobě, nýbrž k určitému
účelu. Mnohým katolíkům jest zpověď protivná. Děkujme Bohu,
že smíme a můžeme se zpovídati. Nikdy se křesťan necítí šťast—
nějším, než když po upřímné zpovědi rozhřešení obdržel. 'Čím
větší bída hřích byla, tím je šťastnější! Proč? Poněvadž cítí, že
vyrovnal dluh u Boha, že je sním smířen. Má svědectví dobrého
svědomí a zakouší pravdu slova: Dobré svědomí jsou ustavičně
body. Když církev 4. přikázání dala, učinila to z lásky ke svým
dětem, aby příliš dlouho neotáleli "očistiti srdce své a tak ne:
přišli v nebezpečí umříti v těžkém hříchu. Ale jako dobrá matka
přidala-: >Alespoň jednou za rokí, dala tím na srozuměnou své
přání, častěji se zpovídati. Také je zpovědnice. v kostele po celý
rok. Napomíná nás, abychom 'zpověď neodkládali, ke bříšníku
jakoby volala: jak dlouho budeš otáleti? Leckdy přicházejí lidé.
do kostela jen, aby se tam podívali. Slyšímodlitbu, zpěv a také
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zpovědnici a lidi, jak kní přistupují. Tu cítí podivné povzbuzení,
jako z dlouhého spánku se probouzejí a myslí. si: již jsem se
dlouho nezpovídal. Přikleknou také a vypravují knězi, jak dnes
dozpovědnice přišli. Nezanedbávej napomenutí, které tizpovědnice
dává. nýbrž poklekej' k ní co nejčastěji. Ještě můžeš své duševní
bídě odpomoci; Když jsi zemřel,'je pozdě. Kdyby byly před pe
klem zpovědnice, kdyby se řeklo zatracencům: Neštastníci, ještě
se můžete vyzpovídati, jak rádi by to učinili. Zpovědnice-jest
v kostele soudní stolice, před níž máš se svobodně objeviti, abys
sám na sebe žaloval, Ale tato obžaloba musí býti úplnáaupřímná.
Žádá se tu mnoho? ,Nikoli, vždyt žaluješ na sebe, nikoli abys
byl odsouzen, nýbrž rozhřešen. Světský soud nemůže osvoboditi
zločince, který své zločiny vyzná. Ale v soudní stolici zpovědi
jsi osvobozen, ovšem když si vše upřímně spravou lítostí vyznal.
Jak pošetile tedy jedná křesťan, který se zpovědnici vyhýbá. Po
mýšlej na své štěstí a přines nepatrnou obět pokory.
b) Zábradlí pro večeři Páně. Chrám Páně jest jako společný
dům otcovský, kde dítky rodiny, křesťané, i svou potravu dol:
stávají. Ovšem nepodává se“zde pokrm pozemský. Zde se podává
pro duše, pro život věčný. Zde se podává nebeská hostina, pokrm
andělský. Při pozemských hostinách se sedí, při této hostině se
klečí, tam jsou rozličná jídla, zde jediný, nepatrný pokrm a při
této hostině musí býti křesťanlačný. Tam smí přijíti jen pozvaný,
zde má přístup —každý katolický křesťan. zde není první a po
slední místo, každé místo je zde čestné. Každému se podává
pokrm stejný. chkáš, nebot víš a věříš, že pokrm podávaný jes't
sám Ježíš Kristus pod způsobou chleba. Tento pokrm_se ti při
pravuje při mši svaté. Pán Ježíš řekl: Vezměte a jezte, vezměte
a pijte! Jaký prospěch z malé oběti při sv. přijímání máš, učil
jsi se již v katechismu. Ještě tu otázku jistě znáš z paměti. Sv.
přijímání působí v nás tyto milosti . . . Sv. František Sal. dlí
Jediné sv. přijímání by postačilo člověka svatým učiniti. Proč se
to neděje? Proto že se špatně připravujeme. Čím lépe_se při
pravíš, tím více milostí obdržíš. Toto přikázání vyžaduje také jen
malé oběti a přináší ti veliký prospěch. Nebuď cizincem u stolu
Páně, alebrž přistupuj k němu hodně často; žij však i jindy tak
ctnostně a čistě, že bys mohl každý den přijmouti chléb andělský.
VI. 5. přikázání církevní také podporuje naše časné a věčně
blaho. Poněvadž zakazuje hlučné zábavy, odstraňuje příležitosti
ke hřjchu a vybízí k obrácení. I 0 časné blaho bylo by lépe po
staráno, kdyby se zapovězený' čas dobře zachovával. Zkáza jed-_
notlivců a celých rodin jest bohužel často následek dychtivosti
po zábavách a požívavosti, kt'e'rá časných mezí nezná.
Závěr. Tak jsme viděli, pozorujíce nekrvavou obět mše sv.,
jak máme i my přinášeti obět a poslouchati piikázání církevní.
Tím prospějeme jenom svému časnému _a věčnému blahu. Když
je zachovávati budeme zdětinné lásky,kPánu]ežíši a jeho církvi,
budeme se také na smrtelné posteli radovati, _jako sv. Terezie,
která v posledních okamžicích volala: »Umírám jako dítko církve
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katolické, umírám jako katolická křesťanka.: Když budeme se
v životě jako věrné dítky církve'zv. chovati, i Bůh, nás jistě
za své dítky uzná a do otcovského. domu na nebesícb přijme.
Amen.

yan Na). 303. Holý, O. Praem.

vm;

Duše naše chrámem modlitby.
>Láska boží rózlita je vsrdcích našich
skrze Ducha-sv., který dán jest nám.:
,(Řim. 5, 5.)

Dne 27. března t. r. píše mladý vojín, student. svému učiteli
náboženství: »Stále chovám a budu vždy chovati v srdci Vaše,
rady, které jste mi udělil při poslední návštěvě u Vás. Cítím se
zde velice opuštěn, tak vzdálen od domova, od drahých rodičů,
_odpřátel; ale ne ode všech jsem opuštěn. Mám s sebou a to

v srdci nejdražší mně poklad, který mi nikdo nevyrve, anine
odloučí od něho, Boha a Pannu Marii. Ty jsou mi zde největší
útěchou.: — Hle, drazí v Kristu, opora mladého srdce, Bůh
a Maria Panna. Láska k nim jest- rozlita v srdci jinocba, jenž
v modlitbě, ve spojení nerozlučném s Bohem ,a Marií chce trpěti
všechny útrapy války. A kdo způsobil tutoútěchu mladé duši,
kdo naučil ji tak vroucně milovati Boha a k Němu tak důvěrně
se modlitiř Nikdo jiný, než Duch sv., 0 Němž píše apoštol ná
'rodů: Láska boží rozlita je v srdcích našich skrze Ducha sv.,
který dán jest nám 1 Ano Duch sv. dán jest nám při sv. biřmo
vání, aby nás sílil, aby-roznítil v srdcích našich lásku, aby pro-_
měnil duši naši ve Svůj chrám, v němž by duše snoubila se
se svým Bohem, at na bojištích, ať v domovině v důvěrn6\
modlitbě.
A proto dnes nahlédněmedo chrámu své duše a'vizme, jak
působením Ducha sv. má se státi naším . trvalým chrámem
modlitby.

_

_

Co jest vlastně chrám a co modlitba? Chrám jest posvátné
místo, kde Bůh přebývá s lidem svým, kde lid nerušeně a dů
věrně se oddává Bohu svému. A _cožjest jiného modlitba, než
rozmluva s Bohem, duchovní důvěrné spojení tvora s jeho Stvo
řitelem a Pánem? Kdykoli tedy člověk duchem svým povznáší
se kBohu, aby Ho ctil a chválil, děkoval i prosil, kdykoli se
modlí, proměňuje nitro své ve chrám modlitby, kde Bůh sklání
se ke tvoru, slyší jeho vzdecby a sílí svou přítomností;
" “ó jak velebný jest chrám modlitby naší duše, jak_potřebný
a; užitečný nám všem v nynějších trudnýcb dobách.
Není vznešenějšíbo zaměstnání nad modlitbu. Když-pracu
jeme tělesně na polích, na lukách, v dílnách neb továrnách, slou-i
žíme jiným, sloužíme světu, 'sloužíme svému tělu, které hyne.
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Když však se modlíme, zapomínáme na tento svět. a jeho bo—
Iesti, povznášíme se duchem k Bohu svému, abychom mu slou
žili, abychom vyprošovali dary a milosti pro sebe i'pro své milé.
V modlitbě spojujeme se úzce myšlenkově s Bohem, a Bůh
s námi, a toto spojení jest pramenem naší 'síly, naší útěchy i ra
dosti. Opravdu chrámem stává se duše naše, když v něžné mo
dlitbě s Bohem se pojí.
A jak potřebuje každý člověk modlitby! At jest člověk
chudý nebo bohatý, at jest prostý dělník "nebo učenec prvního
řádu, at šťasten nebo křížem životním navštíven, každý potřebuje
Boha a modlitby. Vždyt každý touží po pravdě a dobru, které
jen od Boha má svůj původ; bez Boha marně lidstvo hledá

pravdy,. marněbuduje lidské štěstí a pokoj, jak dokazuje zku
šenost posledních let Jen Bůh .a' modlitba osvěcuje rozum lidský
a posiluje vůli k dobrému. *A proto velcí mužové s modlitbou
a sBohem počínali svá velká díla a dokonávali. Sv. Tomáš nikdy
nezačal Studia bez modlitby, maršálek Radecký začínal boj smo
dlitbou, vynikající lékaři před důležitými operacemi poklekali
a modlili se k lékaři nebeskému. Naši vojíni odcházejíce do boje
vchrámu duše své se modlili, naši otcové začínali práce všechny,
zvláště polní modlitbou. Modlitba osvěcuje člověka a vede i po
siluje k dobrému, to dosvědčuje denní zkušenost.
Bez modlitby není spasení. »Všichni svatí v nebi stali se
svatými modlitbou; všichni zavržení zahynuli proto, že se nemo
dlili,'< praví učitel církve sv. Alfons. Modlitby tedy potřebuje
každý, kdo. chce spasiti duši svou. I světec nesmí zapómínati na
slova apoštolova: Kdo stojí, hled, abys nepadl, a ,musí říditi se
radou Spasitelovou: Bděte a modlete se, abyste nevešli v paka-
šeníl Tedy modlitba jest to, která zjednává nám milost, setrvati
v dobrém až do konce. Hle,/jak potřebná jest modlitba člověku
i v dobách míru, v_době pokoje a štěstí.
A co mám říci o době navštívení křížem? Kdo trpícího člo
věka potěší, kdo v nouzi pomoc poskytne, kdo v soužení síly
dodá? Vy sami dobře víte, že jest to modlitba, která vás sílí,
která těší vaše děti a muže na bojištích, která trpělivosti dodává
lidstvu .bladem a bolem strádajícímu. Mám uváděti příklady? Vy
sami znáte jich kolik. Vzpomeňme jen některých. Slyšeli jste,
jak píše vojín student svému katechetovi. Z Bukoviny psal dne
18. 'dubna r. 1916 vojín své matce: »Každého jitra, jdu-li pře
hlédati jednotlivé partie, modlím se v duchu .k Všemohoucímu
za šťastné dokončení onoho dne. Je mi (1sz při vzpomínce na
milý domov. Tím budu si ho více vážiti, přijdu-li živ a zdráv
domů. Budte—všichnisBohem a na mne v modlitbách pamatujte.
Za vlast a císaře vše obětují.: 1) Hle, jak vojín proměnil duši
svou ve chrám modlitby na bojišti. A jiný zase v nemocnici na
lézá v modlitební knížce svého nejlepšího přítele. Slyšte, jak
1)-Vyňato : knihy dra. Taubera: »Hlas velké dobyt.
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píše: 1) »Byl jsem“raněn a ležím teď v nemocničních barácích
v R . . . v Uhrách.

jsem \zde osamocen,

——-však ne -— mám

u sebe dobrého, nejlepšího přítele, bez kterého bych vté válečné
vřavě zmalomySlněl. je to modlitební knížečka ':Vojínův přítel-.
Když jsme leželi zahrabání v zákopech a kol nás a nad námi to
—praskalo, dunělo a liják kulí svištěl- v povětří, země s těly vojínů

do povětří lítala — jen několik slov, jen vroucí polibek bož
ského Srdce Páně v knížečce stačil a byl jsem zase celým vo
jínem, který jde čestně vykonati povinnost, byt i za těžkých
okolností.-c Tak soudí o modlitbě a modlitební knize ti, kteří
životy vydávají v nebezpečenství smrti na válečném p'oli. Avdo
moviněř Kdo těší opuštěné ženy, kdo,sílí matky padlých reků,
kdo chrání před zoufalstvím? Jest to opět modlitba. Pražské
chrámy nejsou prázdny, tam celé hodiny modlínse za své mi
láčky-matky a ženy, tam pokle-kají ke vroucí modlitbě vojíni

všech národností a vzpomínají svých drahýchv domovině. Akdo
spočte modlitby, které vykonají doma, kdo přehlédne minuty
a hodiny, v nichž duši svou učinili chrámem modlitby! Tito lidé
vědí, proč se modlí; cítí, že jen modlitbavsoužení těší avnouzi
pomáhá.
Hle, jak potřebná, jak užitečná jest modlitba našemu srdci.
A my, přátelé drazí, měli bychom snad na modlitbu zapomínati,
ve svých prosbách ochabOvati, chrám modlitby v duši své ne
chati pustnoutiř Zajisté, že nikoliv! Než namítnete: Mnozí se ne
modlí, a kteří se modlíme, marně se modlíme. — Odpovídám
vám: Nikdy se nemodlíte marně, _modlíte-li se opravdu náležitě-;
vaše modlitby neztrácejí své ceny, a když nevyslyší Bůh vašeho
přání,-slyší vaši modlitbu a odmění ji jistě. Ovšem snad nemo
dlíme se- vždy náležitě. Snad chceme se v modlitbě k Bohu vi
„nouti. ale hříchy svými od Něho se odvracíme. Snad prosíme
za své věci a zapomínáme práv božích. Snadno jest modliti se,
ale velmi těžko dobře se modliti. Kdo—nás tomu naučí?

jedině

Duch sv. Láska boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha
svatého. který dán jest nám. A proto v těchto právě dnech mu
síme prositi Ducha sv., aby naučil nás dobře se modliti, aby
proměnil nitro naše v chrám vroucích modliteb.
'
A pravíte: mnozí jiní'se nemodlí. Zajisté, a to proto, že se
zpronevěřili Duchu sv.; zřekli se_lásky boží a proto nebyli s to,
aby zachovali lásku a mír mezi lidmi. Učený a zbožný spisovatel
Gaume napsal knihu o Duchu sv., kde praví“): »Evropa zpro—
nevěřila se Duchu sv. a žene se do záhuby. Všechny záchranné
prostředky, jež lidská moudrost může vymysliti, jsou marny, ne'
zadrží ji. Nezachrání ji ani filosofie, ani .diplomati, ani absolu
tismus, ani demokracie, ani peníze, ani rozvoj průmyslu, an'i
umění, ani parostroje, ani elektřina, ani bursa, ani luxus, ani
krásné řeči, ani bodáky, ani děla, ani obrněné lodi. Co ji tedy
_—

1) Tamže str. 18.

_

*) Podle citov. knihy Tauberovy, str. 11.
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zachrání, máeli býti zachráněna? Snadná odpověd. Moderní svět
stal se, jako kdysi svět pohanský, nešťastným jen tím, že se
oddal duchu zla, zachráněn může býti jen' tehdy, oddá—li se
\Duchu svatému.: — Ano, má-li se vrátiti nám mír a láska, mu
Sírn'e vrátiti se k Duchu sv., vrátiti se modlitbou a pokáním, jak
nás vybízí Písmo sv.: »Čiňte'pokání a obdržíte Ducha svatého.:
(Skut. ap. 2, 38.) Jestliže mnozí dosud toho nedbají, musíme my
tím úsilovněji prositi Ducha sv., aby obnovil náš svět, aby milostí
svou' znovu zbudoval v duších lidských rozbořené chrámy, aby
lásku rozlil v duších přátel i nepřátel.
Mojidrazíl Nahlížíme, jak mnoho musíme se modliti za sebe
i za. jiné; 'uznáváme, že Duch sv., Utěšitel a Posvětitel, musí nás
těšiti a učiti se modliti. Proto k Duchu sv. konáme letos zvlášť
vroucím způsobem devítidenní pobožnost přípravnou. Ú. prosme
Ducha sv. úpěnlivě, prosme tohoto Boha a Pána svého o _smilo
/vání- slovy zbožného básníka (Ronaje): »Pane, smiluj se nad
námi! — Rozbořené v srdci chrámy — zbuduj milostí svou zase,
— světla zhaslá opět rozžni, .—at duch vzplane v první kráse, —
jak luh vcházející do žní. — At jsme Boha svaté chrámy, —
Pane,'smiluj se nad námi!: Amen.
Dr. Čihák.

1x.

Duše naše chrámem nebeského pokrmu.
»Kdo jí mé tělo. a pije mou krev, ve
mně přebývá a já v něm.: (jan 6, 57.)

Drazí v Kristu! Dnes ráno švětila se křestní voda na pa
mátku, že o letnicích :estoupil Duch sv. na apoštoly a přivedl
do církve Páně hned toho dne 3000 lidí. Církev sv. v prvních
dobách udělovala dospělým slavný křest 'o Bílé sobotě a ovigilii
svatodušní pouze, aby tak naznačovala působení Kristova utrpení
apůsobení Ducha sv. — Ježíš Kristus nám zasloužil život milosti,
ale Duch sv. nám jej uděluje při křtu sv. 'A nejen uděluje nám
Duch sv. život nadpřirozený při svátosti křtu, nýbrž také roz
množuje a udržuje jej v nás ostatními sv. svátostgni. Při svátosti
biřmování posiluje nás a činí bojovníky božími, ve svátosti Ol
tářní pak spojuje nás s Kristem Pánem a činí chrámy nebeského
pokrmu ' eucharistickébo.
V prvních dobách cirkve také po křtu sv. udělovala se
-křtěncům hned svátost biřmování a při mši sv. přistupovali již
k sv. přijímání; tím se dosvědčuje, že duše pokřtěného na křtu
sv. stala se chrámem božím, při sv. biřmování chrámem Ducha
svatého, .při sv. přijímání chrámem nebeského pokrmu. A zajisté
vším právem; _vždyt Duch sv. na křtu sv. udělil nám milost po
svěcující a učinil nás údy mystického těla Kristova, ve sv. biř
mování přeměnil duši naši ve svůj chrám, a při av. přijímání
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spojuje nás co nejúže s Kristem Eucharistickým podle slov Písma
sv.: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm.:
Kdo tedy přistupuje ke stolu Páně hodně, přebývá v Kristu
Pánu _a Kristus v něm; 'kdevšak Bůh přebývá, tam jest jeho
chrám; 've sv. přijímání stává se naše duše chrámem nebeského
pokrmu, chrámem Ježíše Krista svátostného. Připravujíce se na
zítřejší svátek Ducha sv., připravujíce se též k sv. přijímání, roze
jímejme dnes o účincích jeho v duši naší.
;
»Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já
v něm,: prohlásil slavnostně náš Spasitel. První tedy účinek-hod
ného sv.. přijímání jest nejužší naše spojení s Kristem.- Při mod
litbě spojovala se naše duše úzce s Bohem svým, ale duchovně,
myšlenkově a citově; při sv. přijímání přichází do duše naší sku.

tečně, opravdově, podstatně ježíš Kristus sám, činětak duši naši
svým skutečným svátostným chrámem, svou přítomností nás oza
řuje a proměňuje, tak že po sv. přijímání smíme volati _se sv.
apoštolem Pavlem (Gal-. 2, 20.): Živt pak jsem již ne já, ale živ
jest ve mně, Kristus.:
'
/

Kdo by pochyboval o tom, že toto spojení s Kristem jest
nám pramenem hojných milostí, útěchy a síly? Dokud Kristus
tělesně na zemi žil, milosti a požehnání, odpuštění a lásku, útěchu
a sílu vyléval v hojné míře na všechny, kdož s ochotou a láskou
ho přijímali; týchž vznešených účinků dostane se nám, přijí
máme-li svátostného Ježíše' s touž věrou a láskou. Přítomnost
Kristova především nás posvěcuje, rozmnožuje milost posvěcující
a Bohu milejšími nás činí. Zbožná_legenda vypravuje o případu,
který prý se stal při útěku sv. rodiny do Egypta. Rodička boží
byla trápena velikou žízní, _tunaskytla sejakás služka nesoucí
hrnek mléka; její obličej byl šeredný, za to*však_srdce šlechetné.
Ochotně poskytla občerstvení blahoslavené Panně, zatím vzala na
lokty dítko Marie Panny a je na tvář políbila. A hle, radostnou
změnu seznala ve svém obličeji; první šerednost zmizela a na
tváři její se uhostila líbeZnost a přívětivost božského dítka.
V obraze tomto naznačen účinek Ježíšovy přítomnosti v“naší duši;
tato od ]ežíše nabývá krásy božského dítka.
_
Kde jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já
v něm; Kde' však Bůh zbudoval svůj chrám, tam nemá místa hřích
a trest, tam panuje síla, vůle, útěcha a láska k Bohu ilidem.
Dalším tedy účinkem sv. přijímání j'st, že očišťuje od hříchů
všedních, chrání před hříchy smrtelnými, shlazuje časné tresty za
hříchy, seslabuje zlé náklonnosti _a posiluje naší lásku k Bohu
i lidem. Zajisté přítomnost Ježíšova rozněcuje duši, aby zlého se
uvarovala a vždy věrněji svému Pánu sloužila. Sv. přijímání jest
nejlepší obranou proti hříchu, nejmocnějším prostředkem duchovní
síly,.dokonalosti a lásky. Proto na př. sv. papež Řehoř VII. do—
poroučel zbožné markraběnce Mathildě jako vítěznou zbraň proti
všem, pokušením, časté svaté přijímání; proto duchovní vůdcové
vždy doporoučejí slabým v duchovním životě častější sv. při—
jímání, aby z něho čerpali sílu k životu bohumilému; proto často
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tělo Páně přijímají ti, kdož Boha nadšeně milují a- pro Boha.
bližním prokazují skutky křesťanské lásky.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, přebývá ve mně a já
'—vněm. Přebývá-li však Ježíš, můj Bůh', se mnou, jest mým spo

jencem a obráncem,Jest mým těšitelem a ochráncem, a tudíž
mohu volati důvěrně s apoštolem národů: »Iestli Bůh s námi,
kdo proti nám?: (Řím. 8, 31.) Této posile přičítá proto sv. Au
gustin všechno vítězství mučedníků, a sv. Cyprian výslovně do
svědčuje, že věřící nikdy se nevydávali v nebezpečenství, dokud
"nepřijali nejsv. Svátosti oltářní; »nebo dobře věděli, že síly ubývá
a se nedostává, nesílí—linás _toto sv. tajemství:. Ano, toto sv.
„tajemství sílí i" v dobách, válečných bojovníky v poli, a těší
pozůstalé v domovině. Slavní vojevůdcové Karel Lotrinský a Eugen
Savojský'ráno přistupovali k sv. přijímání a jako vítězové hájili
vždy vlasti próti nepřátelům. VOjinům vnemocnicích sv. přijímání
dodává trpělivosti i radosti, že s klidem přijímají bolesti a smrt.
V polní nemocnici na srbském bojišti volá katolického kněze
raněný protestanský důstojník a tiše se táže: »Důstojný pane, co'
bych měl činiti, abych mohl také dostati sv. přijímání? Vidím

jak činí klidnými a štastnými mé katolické druhy.:
účinek sv. přijímání protestant v boji!

Tak cení
,

A -co mám říci o účincích sv. přijímání u těch, kteří v_ny

nější době strádají, trpí hlad a zimu, jsou opuštění a nehodami
stížeuiř'

_

“
jak láskyplně, jak božsky kouzelně vábí Ježíš, přítomný
ve Svátosti oltářní, k sobě všechny upracované a trpící volaje:
»Pojďce ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás
občerstvim.: (Mat. 11, 28.) Jestliže Ježíš tak občerstvuje toho,
kdo k němu v modlitbě přichází, čím více síly a útěchy poskytne,
ským spojuje se ve sv. přijímání. Zajisté správně řekl francouzský
spisovatel Sorel, že ve svátosti oltářní jest největší síla katolicismu!
Moji drazíl Ježiš, jenž řekl: >Kdo jímé tělo a pije mou
krev, ve mně přebývá a já v němc, Ježíš, jenž ve sv. přijímání
Stává se naším těšitelem, a silou v životě pozemském, ten Ježíš
řekl též: »Kdo jí mé tělo a pije móu „krev, má život věčný a já
ho vzkřísím v den nejposlednější.: (Jan 6, 55.) Tudíž další účinek
sv. přijímání jest život věčný a vzkříšení. Svátost oltářní jest
divotvorným chlebem nebeským, který udržuje a posiluje naše
duševní síly, abychom časným životem šťastně dospěli k životu
věčnému. V pravdě můžeme nazvati s blahosl. Tomášem Kemp.
sv. přijímání asladkým pokrmem duše, jejž kdo. hojně požívá,
dědicem slávy věčné se stává.c
Hle, drazí v Kristu, j k velké 'a spasitelné účinky má pro
nás sv. přijímání, konáme-i je'ovšem'hodně. A kdo nás rozohní
láskou k sv. přijímání, kdo naučí nás důstojně vítati eucharisti
_ckého krále v naší duši? Kdo jiný než Duch sv., 'ten duch lásky,
radosti a pokoje! A „proto, nejmilejší, obraťme se ještě dnes
k Duchu sv. 3 vroucí prosbóu, aby obměkčil zatvrzelá lidská
srdce„ aby proměnil duše svých věrných ve své posvátné chrámy,
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aby učinil naše duše-důstojným & trvalým chrámem, nebeského
pokrmu sváto'stnébo. Vykonejme dnes nebo zítra ráno sy. zpověď,
oslavme letošní svatodušn'l Hod, boží společným sv. přijímáním,
\! němž budeme prositi krále eucharistického, aby těšil _asílil nás
inaše bratry v kruté nynější době, v němž prositi budeme Ducha
svatého, dárce pokoje a lásky; aby navrátil světu pokoj a lidským
srdclm lásku. Amen..
.Dr. Čihák.

\

Na' podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PBAVDY“ (Vyšehrad č. 81.), které roz
prodává za cenu 1 bal. kus při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
Rádceucboní.

-

'

_

?

ČÁST PASTORACNÍ.
Dějiny přechovávání nejsvětější Svátosti.
Dle původních pramenů podává Dr. Josef Suchý, spirituál v Přestavlkách.

'

(Pokračování.)

Golum.

Výrazem tím rozumi Du Cange souhlasně s kardinálem Bona 1)
cedítko, kterým lil jáhen víno ze džbánů do velkých kalichu,
Význam cedítka byl, že mělzameziti přístup nečistému předmětu
do kalichac (Tab. II.,5)
'
'
jiné názvy, jimiž colum bylo označováno; jsou cola, cola-_
torium, lžquatorium,

ňóybg.

—

. Obyčejně byla cedítka stříbrná, v kostelích méně zámožných
mosazná neb plátěná.
,
I v Německu bylo jich užíváno, což vys'ví'tá' z kroniky mo—
hučskéť) jež.\mluví o devíti cedítkách.
Při nejsvětější oběti bylo pro kněze pořízeno menší colum,.
jež měl podjáhen navlečeno na malíčku levé ruky.
' Anastasius zmiňuje se.-častěji o těchto nádobách. tak „na př..
v životopisu Sergřa 11.3)a Benedikta III. 4) Martene5) uvádí ně
kolik dokladů pro cedltko a praví, že římská církev 'ho užívala.
již v. V. stoleti,
_ 1) aQuod est vasculum concavum subtilissimis.f0raminibus in imo tundo
per-for'atum. perquod vinum et aqua ex amulis siv'e u'rceolis. iirc'alicem rea
fundebantum Rerum liturg. _ibriduo autore Joanne Bona; Coloniae Agrip
pinae 1683, lib. !. 25, n. 5 str-. 388.

'

2) »Erant colae argenteae novem, per quas 'vinum poterat colari, si
necesse '-fu'isset,_praeter sem, quae attineba't _calici aureo et haec aurea
erant.c Christian 'Arch. Moguntin in Chronic p. 384. (U Binterima IV., 1,1783.
5) Colatorium de argento, quod in sacro utitur officio dea'uratum unum.
Anastasius in Ser-g. 11.'t. I.,'str. 355.
4) Cola'torium unum.: Anastasius in Bened. III. t. 1., str. 40x.
_ 5) )A subdiacono festive geritur pro manipulox Martens, op. cit. lib.I-.
c. IV. \art. VI.-f=a'tr.'.1+l.

'
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"Udržo'lo se do pozdního středověku, stoletím XM. však/epib
stávó. Ovšem že ne rázem; »Gharta 'Hugonis 'Cenomanens'is'lá)
z f. 124—2mluví jeětě o podobnómšpřístroji na cedění vína-; cedítko:
nazývá“ *'se tu 'syon.

=

Museum neapolské má ve sbírkách různá École.

Postupně pokusy zřídili bezpečnější schranky „pro nejsv. Svatost;
.. Již ve XIII. století shledáváme se s pokusy zjednati svátosti-1
\ němu Spasiteli bezpečnější útulek. Když totiž lidská zvrhlost než
bála se sáhati i po schránkách s nejsvětější. (Svátosti, zakazovaly
církevní sněmy uschovávati "chl'ěb'života v suspensích, schránkách,
zavěšených nad oltářem“ nebo takových, které daly se s 'oltáře
od'nésti a 'rozkazovaly zřizovati 'pevn'é svatostánky.
_
Takový rozkaz vydal _všeobecný'XII. sněm církevní ") r. 1215.
(Later IV.) Sněm v Trevíru 3) 'r. 1227'_rozkazuje podobně, by,.
posvátná hostina byla 'přechovávána v schránce, která by inemohla;
býti ,odnešena. _
_ Předpisům těm činili zadost zřízením'svatostánků ve zdích,
které se zvaly Sacramentaria a byly 'v chrámech-urománských i',go-=_
tických dělány na evangelní straně blízko oltáře _ve hlavní zdi
bud jen jako jednoduché výklenky 's ozdobnými. mřížkovitými'

dvířkami neb zvenku bzdobeny pěknými portály a římsami. Často"
icst před dvířkami upraven

stolík, jako

Oltářík.

_

.“ __ “ '____

Sakramentaríí jest __vestarých chrámech iv našich krajinách
ještě'dosti mnoho, někdy vkusně ozdobených, nyní však často
zapomenutých;

_

_

_

'V 'Methoduž) popisuiemástěnné

'

s_akramentar-iumve Slavětíně.

farářFr. Štědrý. Sakramentarium s'gotickým průčelím, scelodpky,

okny a římsami je na Karlově Týně, u sv; Jiří v Praze, v. Měříně
a jinde.

'

_

' Než výklenky ve zdích byly vlhké a proto již v chrámech
románských místo nich stavěny \; zdí zvláštní skříně na nohách.
Tato románská sakramentaria byla obyčejně jednoduchá/,
gotika však vytvoř-llat. zv. Sakramentsháuschen, jimž _proumělost
1) :ldem plane aut certe vas aliquod consimile, .nt discimus ex actis
episcoporum Cenomanensium apud Mabillonii Analecta tom 3. nam cap.,_37.
recensendo dona ecclesiae Cenomanensi ab Hugon'e epjscopo collata (dedit
inquiunt vasculum gemmulis undique septum nitentihus 'acerrae exprime'ns'
aimilitudinem, sie non ab inferiore capita modice falcato unci speciem ;roti—
'neret. Per hoc toratum'subtilissime vinnm quandoque funditur in calioem'
ne_pili sive quae aer movet agitabilis valfgant admisceri. Syon antiquorum
vo'c'avit docta discretio.: Marteneť op. cit.. íib. I. c. IV. art. Ví. str. 141.
2) »Statuimus, ut. in' cnntis-ecclesiis chrisma et eucharistia sub ňdeli:
cnetodia clavibus adhibitis conserventug's Mansi, sv. \22, str. 1007, conc.
Later. JV. c. XX.
»;g
3) >Item praecipimus ílrmiter et districte, ut aqua babtismi . . . corpus
Domini diligenter et sub ňřma custodia custodiantum Mansi, sv. 23. "_conc.
Trevirense

VI. p. 30.

_

4) Method 1898, str. 105.106.

'

'

_.436—
a ,velikost poídnes .se —divíme;"Podobu-"věže, původních malých

schránek, podržely i zde,;ale stavěly-se štíhlé, vysoké orněkonka
patrech„ s. mnohými výtupký, sochami ayumělou prolamovanou.
střechou. Jest zajisté nejsvětější Svátost

>pevnolJ věží před _-ne.—

přítelemnl) (Tab.- IlI.l)'
'
Schránka stála buď v oboru na straně evangelní aneb mezi

chateau

lodí pod vítězným obloukem-.

Svatoštánek spočíval buď zpříma na podlaze nebo na zvláš—tle
ozdobné noze., podoben-jsa takto ohromnému gotickému ciboriu.
Obyčejně vedlo 'k němu několik stupňů, aby kněz mohl pohodlně
velebnOu' S'vát'o'st vystaviti.
' ' *
'

Ve velechrámu Ulm-ském je z r. 1640 sakramentarium vý?
soké 90 stop, v Norimberku u svatého Vavřince je od slavného'
mistra Adama Krafíta svatostánek 64 "stopy zvýší, v ezně 52'
stopy. Vyrovnávají se tedy , Sakram'entbauschen věžím. Všechna
tato sakramentaria byla kamenná. Měděné bylo sakramentarium
'v marianské'm chrámu v Lubeku' z r. 1479. DfeVěná byla v staré
kapli v "Řezně, v marian'skěm chrámu ve Wittstocku z r. 1516
a v_klášternlm chrámu v Doberau. Ve F eidkirchu *'bylo Sakraa
mentarium' 32 stopy vysoké z železného plechu, vkusně pozlacené
a' omalovaně.'Tc'ď je z něho kazatelna.
V našich krajinách ,) dlužno se zmíniti o podobných sveta-.
stáncích z Hradce Králové, z Nezamyslic u Horažďovica z Ná
choda. Svatostánek v Náchodě byl z jemného pískovce, 7 stop
vysoký, 2 a půl 'stopy široký. Po'chází z 'XV. století. Vnitřek
těchto schránekbyl ozdoben bílým hedvábím,"jak předpis dosud
J

stanoví-.

,

'

V některých schránkách bylo několik oddělení pro svaté
oleje, jako na př. v Ravensburgu, v Heiligkreuztáíu, v Unterzeilu
ve Svábích,

'

'

Vznik naši monstrance.

SlthlOSt' Božího Těla má původ v Lutychu a odtud se roz
šířila s obdivuhodnou rychlostí po celém světě. Průvody na počest
nejsvětější Svátosti staly se triumfy, jimiž věrní Páně přinášeli
svému Pánu a Mistru hold a chtu za urážky kaclřů a nevěřících.
Při průvodech nebyla však nejsvětější Svátost nošena "zahalena
skvostným cib'oriem, nýbrž právě jakoby naproti irouha'vému učení
reformatorů chtěli, guy bylo viděti posvátný chléb. Proto vynale
zena byla v severních krajinách nová schránka pro velebnou
Svátost, totiž ostensorium, monstrance.
Vzorem k těmto schránkám „byla 'sakramentaria nejprve. go
tická. Zmenšili svatostánek, opatřili jej ozdobnou nohou a měli
tabernaculum parvum, 'jak Rituale Romanum a CaeremOniale
Episcoporum monstranci nazývá.
1) Žalm 604.

') bs. Eucharisia, roč. IV. č. 1. ]. Blokša.

.- i4'37 —

:-:,Nlastní stánek opatřili místo dosavadních mřížkovitých dvířek
křištálovými--okénky nebo“ celými skleněnými válci; do nichž se
stavšla sv. hostie.
" __
Uměleckým provedením vynikají 'monstranceěznad'sakramen
taria. Jjest: zajisté kovfrucelšumélcovč-poddajnějsí než "kámen.-Co
nemohl provésti sochař v—kamenif neb fezhář- _ve' dřevč,- dovedl
zlatník, jenž vypracoval nejmenší římsy aťzáh-yby; nejjemnější
rysy na=tváři soch, jimiž monstrance byly ozdobeny.
' —'

Lesku dodávaly krásně“.provedeným schránkám ídrahokamy',
"obrazy -moikové
& smaltovéí *Na-rozdíl: od relikviářů .spojbvaly
.se' tři věžky gotické v. jednu monsttanci. V prostřed-ní byl 'stánek
pro nejsv. Svátost, v"krajních sošky. svatých a-an'dělů. Nejskvě
lejsí perly" tohoto posvátného náčiní pocházejí 'z_-konce-XI-.V.
ia XV.

století. Několik z nich máme i v našich vlastech.

Monstrance 1) u- sv.'—Micha=lav Olomouci je' z jedenáctiloto
vého stříbra, jest Celá pozlacena, výšky 0914115, šířky 0'31 m.
a váží 16 liber.. Úprava monstrance" jest bohatá“ a skvělá. Dosti
vysoký íčlánkovaný podstavec tvoří osmilistoui'=růži', jejíž okraj
obepíná-prolamovaná galerie.) Mnohohranný hladký- sloupek“ má
—veliký nodus _na způsob čtyřstranné kapličky, jež- je ina! stranách
ozdobena gotickými okénky, štítky,“íialami; opěra'cími' oblouky
a pilíři ;=_navrchu pak galerií.' K sloupku "pojí se-nodus' žlábky
-a pásky, čtyřstranná-„--šupinovitá—jeho střecha- má podobu k'omo

lého.jehlance, pomocí 'pak široké konsoly-přechází vpatu 'ta'ber
nakl-u. .Nad střechou kapličky vyrůstá-' vzácně provedené,“wukóu
vytepané gotické lupení. Votvoru sklem opatřeném „jesi-okrouhlá
schránka 'pro Eucharistii s lunu'lou', mající-'kolkolem čl'ánlwvaný
'oblouček. Nad poprsnlk retabula= sklání _se-andči "drobnou ikružbou
ozdobený.

=

a

-

':

Nádherné -toto-—
dílo jest ozdóbeno množstvím kapliček', štítky

a--íialami, zlejichž všech konců vyrůstá lupenís Nad svatostánkem.
lze-spatřít'i Matku boží s děťátkem =a“ja-kéhos světce. ' Vysokou
čtyřstrannou věž, jejíž hrany jsou posázenv lezouny', zdobí kří
žová. kytka. Monstrance' pochází z -konce 15. století:
'“f)“

Poklad svatovítský ,) honosí se-rovněž vzácnými monstran
oemi-;.'zmíniti sluší monstranci šperky ověšenou, ranně barokní,
ze zlaceného stříbra. Výška-obnáší 79"cm. Tvar je paprskový;
Šperky 'na monstranci zachované byly původně v'ozdobousvateb—
_ního';šatu-knížete 'Jana Kristiana Eggenberga ia Arnoš'tky Schwar
zenh'ergovv. Svršek, pocházífze sklonku-XVII. stol.,“šperkyzdíruhé
polovice _XVH., noha-'-z--druhé polovice XVIII. století.,

'

Zlatá“monstrance vtémž chrámu chovaná ie'48cm..v'ysoká.
Kolem oválové schránky je- paprsková' zář inah'oře větékau z dé
mantů'a rubínů v křížek se rozstěpují'cízakončená. Střední schránka

jest- oiviua- jemným "věncem z: drahokamovýčh
.; . 1).Cirkevní památk

!kvítki'r a lístků

umělecké: z Olomouce. . Adolf. Nowak, české švy-.

dání pořídil Dr. Josef _ach'ník. Hólzel 1590 str. 29;
. . ; f __ ,
: ' 2: Soupis" památek historických
a' 'uméleckýížh,_ Rokl_ad_“svatov'i_tqlfý._

Ed.

Šittler

a Dr. Podlaha

str. 141.--

» '. —=f*-'

'

.". - *'- -*

(smaragdy-adémanty), pentliCí z rabínů.. která je; dole ve smyčku
převázána, v jedno spiatý-ch. Dílo. je. přesně a- jemně.- provedená
rokoková zlatnická práce; pochází z r. 1766. .
'
_ Uměleckou cenou vyniká. monstrance „krále Karla XL _Jest
zhotovena ze zlaceného. stříbra. Výška obná'ší 114. cm. Spodní

část je upravena na. způsob pomníkového podstavce o obdélní
kové základně., N a—přední. straně je vytepán obraz Večeře Páně-,

na postranních, vinné. kytice, na zadní pak ozářené Boží oko
v. oblaku. Podstavec končí nahoře imitovianou- skalinou s. kvítky
a' lístky porůznu roztroušenými. Nad tím veliký růžový věnec
tvoří podklad vztýčenému snopku pšeničnich klasů=vinnou rato
lestí převázanému. Schránka 2-oblaků utvořenoua nese „anděl,
kolem sqhtánky mezi-obláčky isou čtyři andílčí hlav'inky a. dvě
drobné postavy. Schránka je obklíčena velkými paprsky. Dle po
známky. inventáře byla zhotovena tato'.monstrance v. Toulouse
r. 1836 a—
stála 6000 tanků.
»
. Známou pro mistrnou “umělost ie monstrancef »“aeSedloe
\; Čechách, pak štíhlá gotická monstrance 109-cm. vysoká'ze So
botky, pocházející ze.X.VL.století, bronzová monstrance vylovená
z“Labe & Mělníka, _přes půl metru vysoká. _
VzáCnúm dílem novější doby .je monstrance u, sv. Mořice
v Olomouci, pak v kathedrále \! Brně- a- v Uherském H_radíšti.
V pozdějších dobách .copoivých přeplňovali i monstrance
ozdůbkami až k nechutenství, jako .na př. monstrance ze Želez
ného Brodu sice pěkně pracovaná, ale ověšená titěrnými barev
nými sklíčky.

_.

Celou sbírku monstrancí tvoří sedmero monátrancí v klenot-.
nici Panny Marie Loretánské v Praze. '
_
,'
Bohatostí ozdob i cenou vyniká zvláště 90 cm. vysoká,
stříbrná monstrance diamanty zdobená od hraběnky Kolovratové,
,vážící 12 kg- Šest tisíc dvě stě dvacet dva diamanty nádherně
ji zdobí. Je. sluncovitá a je na. ní obraz Matky boží. Zhotovena
byla ve-Vídni

m. 1699.

.

Co moderní zlatnictví v tomto oboru dovede, bylo nejlépe
viděti na monstrancích vystavovaných. roku 1888 na výstavě va
tikánské. Mnohé z monstrancí, darovaných papeži, budily přímo
úžas jak drahocenností, tak iemností práce.
Z Caracas, v republice Venezuele, byla: tam sluncovítá mon
strance. celáze, zlata, vs paprsky a třemi sty smaragdy. Okolo
svatostánku bylo. 5 velkých amethystů ladně. sestaveno. Ořech na
noze měl podobu renaisSanční kapličky ,s krásnými emailovanými
obrázky. Chybou zdálo,-se, že nebylo na ni jednotného slohu,
proplétala se zde gotika s renaissancí, ač ne bez souladu.
Podobně drahocenná a umělecká. byla 4..kg. těžká gotická
monstrance, darovaná od diecese Balog-ně. Září tvořilo 161 dia-'
mantů velmi uměle seřaděných'a 42 rabínů, 8 velkých brillantů
věnec okolo svatostánku. 'Křízek- byt 2 1 velkého fa _8. menších
brillantů. Umělecky byla provedena noha s arkýři, soškami světců
z Bologn'ě a andílky.
'
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.._. Zajímavá byla stříbrná monstta'nce, od. spolku sy...Františk?
Saleského z Janova. Na vysoké renaissančni' noze bylo. slunce
a' paprsky z velkých korálů. Podobné i všecky ozdoby; na noze
byly.-z kopálů.

'

'

.
Celou skvostnou pokladnici je monstrance—v- Lurdech, dato
vaná roku 1.876.. Ie ze zlata.-a. stříbra a. na u.! 2.810. drahokamů.
z nichž 10,33 diamantů, 15 smaragdů, r_ublnů, ametystů, 402; to

pasy, 1145'perel.
Celá monstxance je ozdobena rytý-mi, vypouklými obrazy

a

soškami, znázorňujleimi

a spasení,

tajemstvi

neposkvrněného

'

Bočeti

Zachovaly se též nedůstojné monstrance. v podobě sošek,
sv.Jana Křtitele, držic'iho beránka, ve kterém za sklem byla-svatá
hostie, též socha Kristova se stánkem v prsou.
Často též vyskytují se monstranee jako „pouhé kříže s Nej
světějšim
lod
y.

ve středu,
je votivní
monstrance v podobě
_ v. Ingolštatč
_
,
Hned z počátku byla hotovena ostensoria z- kovů a_ vždy
aspoň zlacena neb..postřibř_ena, ale zachovala .se též,.ostensoria
ze dřeva.

Známa je sluncovitá monstrance ze Špiček na Moravě ve
vlasteneckém

museu v Olomouci._ _

_

_' _

V domě ve Frisinku' je nádhetfně pracovaná gotická _mqn
strance ze dřeva o. výši čtyř stop.
. Jak z uvedených příkladů. viděti, byly- některé monstganee
značně veliké a těžké.;

-_ _, 

\ V jižních krajinách dosahuji- monstrance; ještěwetšilyelikosti

a4 goto,
něž's při průvodech. bývaji neseny na ozdobných
.
. nosítkách od.
Stříbrná monstrance, vystavená po celý. rok "vedne v. noci
v klášteře Eucharistiánů v Bruselu, má výšku dospělého muže.
Do jejiho velikého stánku vkládá se obyčejná monstrance. 1)
_GirkovniÝPřodPisy o, monstranoi,

Cirkevní předpisy maji na zřeteli předně:
1. látku. oBudiž celá ') ze zlata neb stříbra, neb kde chu
1) s_n. Euchaxistia,

1899. 11.1!

.2) *.Aurem, vel agenturu

_

_

tot__'u_m_
vel. ubi ecglesiagum mopia obstát,

orichalco decenter contectums '

'

ex



>Altitu na dno: salta palma exscslenss.
_
_
Bodem atm. estis. et plímbm. aggulls. ,un ubique tuto, loser.; queat.

'constanteni: supra p'edem p'aululum nodns s_it,decore recteque opnatus et

nihil eminem habent. quo. dum. capitur.. mmm;

*'quicquam

la

antur.

'

-

sapistgn.au; dlela

_"

'

"_ _ _ .

»ln medio nbi sacra est hostia crystallum sen .vitijum sit_lqgigiapimum

et integrum etiam a, parte superiogof si bahení potes; tale, ea amphpdmo,
ut hostiam maiórem apte Contineat.et nulhbi' attmgat.
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;dóha' chrámu těhognepřipouští', mosazu

*zlac'e'nálc "

"

'

.

vkusně zhotovená a po—

'

'

' 2. Velikost. »“Budižnejméně "2 pídě vysoké;? __
3._]ednotlivé části. »Noha budiž dosti veliká 'a několika—
*hranná, 1_)by mohla všude jistě státi.: Nad nohou poněkud" výše
*budiž umístěn 'uzel (ořech), vozdobně- a vkusně 'pr'acován, avšak
bez—hrotů, jelikož monstrance- mohla by- se- jen s nepohodlím

a nebezpečím-do ruky bráti.
Ve středu, kde je umístěna sv. hostie, budiž křišťál neb sklo,
čiSté-a průhledné„ z jednoho kusu a pokud možno též shora
uzavřené a tak velké, aby mohlo ivětší _hostii.dobře pojati, aniž

by se jí dotýkala.

(Fame.),

Bible na kazatelně.
Dr. P. 10st Mlklik,c. s. s. R.

V- loňském. ročníku -.biRádce duchovního: vyšla-první část to
hoto článku, řekněme spekulativňí. Měla buditi v širších kruzích
zájem pro Písmo- sv.. 'a—řvznova“
up'ozorniti

na jeho význam pro ka—

zatelnu. Druhá část je spíše praktická:- vypočítává texty, kterých
'se_ na kazatelně

užívá nesprávně.

*

— '

]sem pevně přesvědčen. že'v našich řadách není nikoho, 0 kom
by platila výhružné.- slova EzeChielo'va'Lsn-fpVae prophetis' ; .., qui

.sequuntur spiritum suum .;.l Dicitis: ait Dominus, cum ego no'n
sim locutus.: 2) Vždyť moralisté tvrdí svorně, že vědomé porušo
—váníBible a jejího smyslu je'ísvatokrádežU) Může se však státi.
že chybujeme a nejsme _si toho ani vědomi. Velký vliv mají na
zory, ve kterých jsme byli_:0'dchováni, po případě knihy, které
jsme čítávali. sQuj habet sermonem meum, lcquatur sermonem
meu'm. verel quia paleis ad triticum, dicituDominus ř—c
*)
Tyto úvahy přiměly nás k tomu, abychom článek napsali.
Aby se nám však dobře rozumělo! Sbirka neobsahuje všech textů,
kterých bylo kdy- špatněhúžito; tím méně upozorňuje na chyby,
_ . . . Lunula . . .“qui dem íirmiter infixa, amotilis tamen . .. -bipertita,

que tamen cum opus fuerit, dissiungict aperiri queat, quo facilius particulae
. . . colligi possint.

»Fundum ipsius monstrantiae, cui haec lunulainiixa nititur, argentenm
vel aoreum sit ita fabret'actnm . _. . ut amo'veri' póssit '. . . lenit et polita,
'ut si quae mica. ex“hOstia eadat,'indecommode collegi v'aleat.:
»In aummitate crucem vel Christi Domini cfůgicm_ babe_ns.<
»In nullum alium usum, atdue'adeo nein'Rehquiaru'm quidem:<_
..
'Orrša'tsus
lap-.
17.
pp.“cjt.
8 „. ' eccl.
, , a lac._' _Mylíero
' '
* cit.'c'ap._
'
" cit.
" III,"lnStr. sup; eccl.

81) »FOrma'(pedis)' sexangula vel'oct'angula 'sit.< "Instr. supellect. etcl.
"9

",

)Ezecti.

13,

2—7.:

_

_ _, __ _

4)Jer.23,2s.' "

_ _

'

_

"“I Gaiteřer—"I-Iilarius,„_Comp.'theomg'.__'mor. l. 165- a jiní.

_ 44l*—
=ikteré=se m o ho u do kázání vlouditi. Také *'neriián'řiena mysli- vý
kladů-žertovnýeh—„ikteré tu a tam s]ýčhává'me. na př. 'nait- latro

.ad latronemc, aby se naznačilo, že kdo druhéhoi-.ká'rá','sámvýtky
zasluhuje; nebo 'anox nocti '.indicat 'Scient-i'amc,nevi-li učitel více
'než jeho žák. Podobně o Duns';Scotovi: 'rManus eius contra om
nes-,*et manus omnium contra eum.: (Gen. lo, 1-2.)1)Článek vy—
počítává pouze místa, kterých se—obyčejněnesprávně užlváa která
.nosti.
' demohla
.
se tucaiŠž
na našich—kazateln'áchfjakési zdánlivé oprávně

Abychom postupovali methodicky, rbzvrhujeme- látku na dva
díly: v prvním npozor-nlme'na-čelnějšl prameny omylů, vřdrnhém
probereme jednotlivé texty. A poněvadž »verb'a movent,exempla
trahuntc, připojujeme "hned klassické výklady sv. Otců—aslavných
kazatelů, nebo alespoň upozorňujeme-, jak možno textu vhodně
použiti. Ie přirozeno, že jsme tlmbohatého pramene patristického
t—nevyčerpali. Uvedené příklady maji býti jen jakýmsi vodítkem.
A ještě jednu poznámku. Abychom ukázali,.jak .se textu užívalo
nesprávně, citujeme doslovně .vývody. kazatelů. A poněvadž »no—
mina sunt odiosac, sáhli jsme,/pokud možná; k pramenům starším..
\\

._

I. Část všeobecná,
Přlčin, pro které seužívá Bible na kazatelně nesprávně, je
mnoho. Dají se však'pobodlně shrnouti ve t_ři._ _
, l. Především třeba dobře rozlišovatiinspiraci Eismasv. od
objektivni

pravdy jejich výroků.

Celá Bible ..je in“spirovan_á',._
ale

_proto není ještě každá její věta objektivně pravdivá.. Dlužno přesně
dbáti toho, kdo právě mluvi. Uvádigli na př, sv. Jan slova slep-

cova: »scimus autem, quia peccatores Deus non auditc (9,31),
nezaručuje

nám; ještě nijak *jejich objektivni pravdivosti a_'proto
_nemohu ze slov' dokazovati, že'Bůh hříšníkůopravduneSIy-ší. je
možné, že slepec se m'ý'lil ;: soudil dle předsudků _svédoby. Proto
nesprávněpáš Rychlovský: __aStrašlivývýrok 'Boha živého !,Sy
novésvěta, v nepravoštech pohřlženi, slyšte jej'l Vaše“dobréjčiny
v „zapomenutí přijlti maji _předBohem! K zapom'enutl' přijíti _maji

valše'almu'žriy..., k zapomenut! vaše láska k sirotkům a vdo
vá'm . . .l-Ciňte, coč'iňte; nic od vá-'s*nepř_ijmeBůh,“ dokud zůstá

váte'v hřlšfchl Bůh hříšníků nešlyšl,'di'Pismo'u sv. ]ana.< 3) Po
dobně _Graserf) Chce-li 'k'az'ateliuv'edenou pravdu doložiti texty
biblickými, může se dovolávati knihy Přísloví 15, 29: »Daleko
jest Hospodin od bezbožnýc'h3; 'ale niodlitby spravedlivých vy
; 1) Někteří Spisovatelé připouštějii po'ožert-ovné-užiti' Písma. sv., jde-li
_ověc dřobrou.
Tak na př. vítáme—li.ptitelq,slovy,-:
habemus, bone._
juvems
:
._
,'
_
. _ aundc'te
, .
"?) Pisatel těchto řádků slyšel, 'j'ak' kterýs'i kazatel, byv upozorněn na
chybný výklad Písma sv., hájil se rozhorlenč: >Vždyt je to všeobecné učení
církve! Tak se to káže !:
3) Kázání neděl. ]. 154.

'

4) Predigten' I. 270, II. 8 a jindy.

"v
'

'—

' _... (442 _
„slyší,- nebo Pláč 3. 4,4:,:Postavll jsi-před;sebou oblak, aby nepronikla

modlitba: a zvláště-1.3.59.1—2.:

»Ai, nenít'nkrácena ruka Ho

-„spodino_va,.aby spasiti nemohla. aniž iest Zobtiženo ucho jeho;
.-aby neslyšelo: ale, nepravosti vaše rozdělily mezi vámi '-a*Bbhem
.vaěím, & hříchové vaši skryli tvář jeho před vámi,_ aby neslyšel
-_vás.c- -.-:—.1Í.Věta
"anon est Deus: je nesprávná, ač ji čteme v inspi
,rovaném žalmu 52. — a Písmo sv., Samo její nepravdivost pro

hlašuje. V takových případech zaručuie nám inspirace pouze tolik,
že slova skutečně pronesena byla. Tuto' pravdu vyslovil ostatně
_-již_.
veliký sv._Augustin:

»In Evangeliis,

quamvis verum sit om

;ninq, quod dicta sint, non tamen omnia, quae dicta sunt, vera
-esse Acreduntur, quoniam; multa a Judaeis falsa et imp'ia dicta
esse-, verax Evangelii Scriptura testatum 1)
]en- tehdy smím výrok _uvádětijako auktoritu božskou, je-li
pronesen Bohem nebo )iným, o němž vím, že mluvil jménem bo
žím, "na př. prorokem, andělem, apoštolem po sesláni. Ducha sv.
Z téhož důvodu tvrdíme, že i proroci se mohli mýliti a skutečně
se mýlili, když nemluvili jménem božím. Zaiímavý případ vypra
vuje nám II. kniha královská o Nathanovi.9) Král David)“se'-ho
tázal, má-li stavěti, dům boží. Prorok odpověděl: »Omne, quod
est in corde tuo, vade, fac: quia Dominus tecum este. V noci
zjevil se Nathanovi Bůh a poručil mu, aby svá slova odvolal.
David chrámu stavěti neměl. — Totéž tvrdí veliký biskup Hip
ponský o sv. apoštolech3) a víme, že božský Spasitel měl—dosti
často příležitost, opravovati bludné názory svých učedníků. Srov.

Mat. 15, 16.: »adhuc etiam vos sine intellectu estisřc -- Ajsou li,
slova přece inspirovaná, svatopisec to výslovně podotýká. Tak
Jan, 0 radě Kaifášově, sv. Lukáš o Benedictus a Magnificat, s_v.
"Matouš o vyznání sv. Petra a jinde.
Při žalmech_ chybujeme také tím, když každý výrok přičí—
táme královskému pěvci._ Je přece známo, že mnohé žalmy při.
pisuje sama Bible auktorům jiným. Mnohé ani nemohou pochá
zeti' z'doby Davidovy, poněvadž mluví o vyhnanství a zboření
chrámu jerusalemského. Tak pochybil i slavný Origenes: »Et iis

bestiis ne traderetur anima Deum timens, orabatpropheta David,
__dicens<,a cituježalm, 73, 19., ač nápis udává výslovně Asapha.
2. Ještě více omylů vzniká tím, že se nedbá ducha řeči he

brejské, biblických realii, nebo když slovům podkládáme význam,
kterého v _té době ještě neměla.

Několik _př—íkladůvěc-.objasní.

.
]e nesprávné, vykládá-li kazatel slova: »Videamus hoc ver
.bum, quod factum este (Luk. 2, 15). o věčném.Slovu, které se
v čase zrodilo a které Hospodin ukázal světu. Tak učinil i.i„ž
sv. Ambrož ve svém výkladu sv. Lukáše: »Etenim cum caro Do
mini videtur, Verbum videtur, quod dest Films.: Vulgáta je, plna
hebraismů a_jedním z nich je také překlad hebr. slova „_dabhar.
1)

Gros. contra Priscill. cap. 9.

2) ll. Král. 7. 1 a násl.
3) Ad Orosium, ibid.
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Je ovšem-pravda, dabhar znamená slovo,. jindy .“.všakmá; vý
znam :věc: a nejčastěji zastupuje:nějaké--zájmeno.z Ten/to smysl
má na' uvedeném místě sv. Lukáše. .Sróvnej také :.,pU Boha není
nemožnéni—žadné slovo,: nebo, »Ne samým chlebem živ. jest čloi
_věk-,ale každým slovem, kteréž vychází; z úst božích.: '(Mat. 4, 4.)
-Z Deuteronomia (8, 3:).se dovídáme, že odabharc znamená'v tomto
případě pokrm. 1)
' Co bylo řečeno o jednotlivých slovech, platí ještě větším
právem o celých rčenícb. Tak »introire in potentias Dominic
(Ž.__70,16)-znamená »rozjímati o velikých skutcích božích-, »cor
ponerec uvažovati,; »butyrum- et mel-comederec blahóbyt; ob
fvyklé u proroků ohostes eius facti sunt-in capitec, nabýti pře
vahy. Někteří-'spisovatelé asketičtí viděli“tu vyjádřenu praydu,'že
ďábel nás pokouší nejvíce na počátku dobrých skutků-. Ze ne
právem, dokazuje Opak Sfieri in caudamc (na př. Deut. 28, 13)
podl_ehnouti._Zajímavý doklad uvádí Bainvel 2): nQui sperant in'
Domino. . . mutabunt fort_i_t_udinem<(Is. 40, 31). Hebr. slovník
nás poučí, že omutare fortitudinemc znamená _nabýti- nové síly,
takže člověk může znova dáti se do práce. Asketé viděli ve slo
vech-více. Bůh a člověk si jaksi- zamění svoje síly- a slabý tvor
dostává v jakémsi smyslu nekonečnou moc Boží. — Podobně v_y
kládá nesprávně Rychlovsk'ý slova žalmu 73 , dle něhož způsobil
Bůh spasení nin—
medio terrace. -»Město jerusalem, následovně
také vrch Kalvárie, leží právě téměř v prostřed světa.: 3) Ve
skutečnosti jde o hebraismus, který znamená prostě, zna _zemic.
'Ze s_lov:_ _šBlahoslavení' mrtví„ kteří v_Pánu umírají,_c bývá ne

právem dovozována potřeba mrtvenl 'a .sebezaporu.
.
'
Jindy zaviňuje omyly neznalost bibl. reálií. Ve svém prvním
listě píše apoštol; Korintským (13, '21): »Nyní vidíme skrze
zrcadlo v podobenství, ale tehdáž tváří v tváře. Sv. apoštol chce
ukázati, oč dokonalejší bude naše poznání'Boha po smrti — nyní
_,vidímejen di, šgónzgov, potom tváří v tvář,. Naše poznání,.Boha
na . světě je pouze analogické a proto temné. "anrrzgóv nezna
mená naše zrcadlo, tím—méně dle Glasera dalekohled-.- Byla to
tenká _slídová deska, zasazená do, oken a do dveří. 4) 'Bylo jí vi—
děti pouze. jakési obrysy předmětů“ — podobně vidíme Boha ve
tvorech jenom nejasně. Nesprávně tvrdí kazatelé, že. Esther pro
silakrále, aby rozkaz. daný proti židům“odvolal. Dějiny vypra
vují', že slavný zákon perského krále byl- neodvolatelný a jejich
zprávy potvrzuje kniha Danielova.: »Věz, králi, že jest zákon
11Médských. &.Perských, aby žádné nařízení, .kteréžby, král usta
novil, nemohlo se změnitic (6, 15). Esther prosila, aby židé se
Směli brániti a' "dovolení také dOsáhla. — Správně opisuje biskup
Slomšek (Job. 2, 9.) »Benedic Deol- když praví: »Klň Bohu a
1) Sv. Bible českú od dra, Hejčla, str. 465.,
*: Les contresens bibliques, str. 17.
3) Káz. avát. II. 66.

.

.

4) Mlčoch, Starovéda, str. 128. Sr. Kortleitner, Archaeolog. 209,
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umrtí—vl).- -NešpráVně-rvidí "Kousal .ve-.-slovech plgnoto Deo:
thrdání- boby a_"vý-rrtz-nevěry.-?).—...„\
,;.n

po- 

:
Mnozí-'kazatelé-Íchybuií . tím, že.slovům=tbibltuptikládají vý
-znam, kterého vte době. ještě“neměla. -»Virtus'c znamená obyčejně
'sllu,- vojsko—a jen-velmi zřídka ctnost-v našem-smyslu morálním.
Totéž plat-to »mortifícatío,'mentiric (: často-:lichotiti)-a-zvláště
»humilitasc—V chvalozpčvu velebí Matka Boží svého Pána proto,
„že,shlédl na její nízkost, _nepatrnost,—i ne však—na gjejí pokOru'.
_ 5.3..Velmi mnohé _omyly povstávají, _kdyžse nedbásouvislosti,
v. jaké byla slova „původně pronesena. Sírachov'a.'s10va'._ »Recto
rem te _posuerunt? noliextolic (SZ,. 1), bývají uváděna jako na
pomenutí představených — ve skutečnósti jedná. celé místo o tak
„zv. symposiarchovi, kterého si volilihodovníci, _aby.._dbalnad po
řádkem. Ecclus 32, 16.praví :, p_Horasurgendi non te tricesc uvádí
,se na __doklad,že máme vstávati .v ustanovený čas_,_Slova se vzta
hují na hostinu, při kterých se nemá. dlouho prodléva_t_i._
_

»

'

„

_

(

.

(Pokračováníh

|

Abecední seznam pč'edmětů &__látkyku
kázann
„
Ku potřebě kazatelů sestavil —ský, + (Pokračování).
Na 10. neděli po sv. Duchu : »Církev a 'mravní pokrok.: Horský II. 107.
Na 12; neděli'pó sv. Duchu: »Pravé štěstí v .církvi katol.: Horský II. 132.
Na-15 neděli po sv. Duchu; »Pronásledování cirkve katol. známkou

její pravosti.: Horský II. 145. '

'

Na neděli 25. po sv. Duchu neb 4. po 'zjevení Páně: :_Církev katol.
i'es't' 'nepřex'nožitelná.: Horskýle

225.

,

5 '

'

Na'27. neděli po-sv. Duchu, 6. po zjevení Pánem den v církvi katol.
možno nalézti pravého pokojeq Horský ll. 234.
..
..

sv. Petra a Pavla:_ ;:Církev Kristova je učitelkou

láskyn

Zavoral IV. 53

'

pravdy.-„_a matkou

"

,

,

* " "Na 4. neděli po _zjevení Pánčz' »Církvi patří -'budoucnóst; za to nám

mučí"
a 2. 'nezmčniteln'ost
339.
l :
" i? a; hezmčnitelnost;
2. neděli po Devítníku
:. »Příčina bojelidské
proti duše;
církvi.: Zavoral
Zavoral IV.
IV. 378.
Císař. _Na22hnedčli po „sv. Duchu: .oCísafi_1sme_povinni láskou,
úctoua poslušnosti.- Janovský llI.__172.
_
.
' ' *CiZoložstvi. Na 1. neděli postní: )Jak velká jest vi'na a ohavnost
cizoložství.: 'Perly IV. '26.

,

..

.

'. ; .

.

Cyrill a Methodči. sv.. Na slavnost sv. Cyrillaa Methoděje: 1. ».Sv.

!; _rilla Method byli v_ýkvčtem Dokolení lidského a Z.;dílo jejich výkvčtem
p spbnosti

apoštolské.<_. Perly VII 326.

, '

'_ _

'_

_

*" »Sv. Cyril! a Method zůstanou ve vděčné paměti t.zproto'ženám' pří
nesli- víru, 2. protož'e'se za nás ustavičně přimlouvají, &' protože nám“ 'svítí
svým příklademx

Kubíček 11. 1.93.

3:

_

-.:;

:

-.

»Dobrodiní, která nám Bůhskrze _sv,bratry prokázath Horský“ II. 136,
č!

)

-..\

Čas; Na slavnost obřezání Páně: »Proč sluší moudře užívati času?c
Perly 11. l. »Tčžme časem pro život věčný-!.: perly II. 32.
1) Kazatelé slovan. II. 776.
2) Sociální výklady, „str.-.sa.-„. „

__4'45_
Na 1. neděli adventní-: 'oČas'je—vzácný,statek;ct Žák Em. I. 11.
Na poslední'den v roce:“ »O ceně času.-' Zavoral I. 432.
Cest. Na 5. neděli“postníc-rNa čem.pravá čest se zakládá a jaká-jest
její důležitostc Žák Em. II. 258.
'
'
istota. Na_,.4..-ne_děli
„po—zjevení.Páně: »Čistota: jest- l..-důstojna,
2. vzácná a 3. záslužná ctnost.: Perly III. 16._
.
_
, . '
'
.. .Na neděli Devítník.: »Čím -lze„čistotu zachovatiq. „Perly III. 143.

._ .

Na z,.nedčli postní : »Modlitbaa opatrnost prostředky'k zachování
čistotšc a 3.
Perly
1V._-71_.
neděli
postní; ' .>Kterak_si. máme-_počíhati“ v, čas—pokušení proti
čistotě.. Perly IV. 136. , '
, .

Pondělí svatodušní: »Vzácnost sv. čistoty: Perly Vl. 253. ,
'
Na:3.=neděli.po-zjevení Páně: >O studua mravní čistotěm Žák-Em. I. 75:
.
Ne.-4.. neděli „po sv, =Duchu.:»»Kter-ě jsou prostřed-ky, jimiž člověk
uchráni svoji mravní čistotua nevinnostc ák Em.. I.-y316._
. J'
" '-Na-.3. neděli-po"zjevení,-'Páně-: »Co- vede člověka'k mravní. dokona—
lostim-ŽákáEm.

Il: 86.-

'

_ -

.

-.

Očisťování Panu : Marie :. »Matce nejčistší nejlépe se zavděčíme svatou

čistotoun'

Janovský

I_ .. 53..

w.

'

_

í'Čl-ověk. Na 7. neděli po sv. Duchu: »Clověk a strom jsou si po
dobni r. v životě vůbec. 2. při počátku, 3; ve' květu či v „mládí.cPerly VII. 301.
Na 8. neděli po sv.“ Duchu.: sVzpomínka na poslední věci člověka
1. Chrání před hříchem, 2. povzbuzuje ku pekání a 3. utvrzuje v dobrém?
Perly Vll. 352. _

'

'

--

_

Nanebevzetí Panny- Marie: »Clověk 'i po smrti mnoho dobréhona

světěďůsobiti
VII. 401. sČlověk az.slepý
_
\ —. Jsme všichni
“ _
a druhoumůže.:
neděli.Perly
po- devítníku:
žebrák.
jako onen slepec u Jericha. Jsme nevidomí, tápající ve tmách; jsme nuzní,
chudí. potřební podpory a almužny.: Žák Em. ,I. 131.
\
Na 1. nedělípozjevení ;P-áně: -»p mládí, a'jeho významu.: Žák Em,-11.60.
Na 5. nedělipo sv. Duchu: »O úctě k člověku a 2. jak tuto úctu máme

jevilic—Zavoral IV. \38.

\
D

Dělníci.

Na ' neděli Devitník: >O povstání dělníků na vinici Páně.

1. Bůh volá 'na vinici svou .všechny lidi."2 v-_-různýchdobách, 3. vyvolených
dělníků jest málo 'a“Horský

l'. 162.

Na 1. neděli po Devítníku:

_

_“

>O-práci- dělníků—Páně.-L Símě boží mu

síme v duši svě-podržeti. 2.. do srdce uložiti.: Horský I. 170.
. Na 2. neděli po devítníku: »Mzda dělníků Páně. Pán odměňuje své
dělníky 1. zde na světě a) utrpením, b) duchovní radostí ; 2. na věčnosti,
a) přijetím mezi anděly, a svaté, &) věčnou .blažeností.: Horský. I. 181.
_.Dítky. Dial.-neděli po zjevení Páně: »O zbožněm vychování dětí.
Základem a podmínkou _zbožnéhovychování dítek jest. aby dítky _a) od
svých rodičů mnoho dobrého slyšely, a b) na svých- rodičích" mnoho do—
brého vidělyx Perly 11. 15,4.
»O úctě dítek k rodičům.<

.
Perly l_l._158.

'
_

_

_

_

:
>O poslušnosti _dítek k rodičům. Dítky peslušny' buďte svých rodičů,
neboť "toho a) žádá Bůh. &) toho zasluhují vaši rodičové a c) na tom se
zakládá vaše blaho _časně_i věčné.: Perly II. 163.

—

'

'

»Opovinnosti dítek pomáhati rodičům v potřebách tělesných.: Perly II;168:
Na 3. neděli po zjevení Páně: »O lásce dítek k rodičům, a) dítky
jsou povinny rodiče milovati, &)jak jim _svou lásku mají prokazovati, :) jak
se proti povinné lásce své p_rohřešují.: Perly II. 251.
.
Na neděli Devítník: »O poslušnosti dítek 'a k čemu se vztahuje.:
Perly

III. 187.

__ .

'

_

Na neděli postní: >P'r'očjest dítkám milovati rodiče? a) Velí to zákon
přirozený. b) mnohem přísněji poroučí zákon zjevený, c)_nad_e_
všecko k tomu
zavazuje zákon křesťanský.: Perly IV. 8_8.
(Pokrač.).

_!4—45_

(Úředni lr'óz'žhodnutí;
Sděluje 'dr. 'člh'ák.
"'1. Regulus ah'sďlutlo'nls 'ciroa schlsmatlcos 'psrlcnlose documbontes.
__
Pražský ordinariát _dne26.'března 1917 udává zásady, jak se jest 'chovati

katol., knězi, 'je-li voláni-kumírajícímu rozkolníkovi. Rozeznává se paterý

případ.1. Schismatik'jest in bona,tide a'při'stnyslech.thěž'šetrně's

ním

vzbudí víru, dokonalou lítost a vůli učiniti, co Kristus žádá pro spásu člověka:
Potě _in"articulo mortis mu“udělí absoluci 'sub conditione. Extra articulum
mortis nelze dáti absoluci schismatikoví. 2, Schismatik jest již ssibuš
destjtnlus. Tii kněz snaží se krátce a "hlasitě připomenoutiu mu (k uchu)
vz'b'u'ze'nívíry, naděje, lásky-a dokonalé' lítdsti, po té nepozorovaně :ho ab
solvuje sub 'conditione. 3. Schismatik povolá katol. =kněze,"aby
přijal do
církve katolické. Kněz tu jedná—podobně *jak'oáshaeret'ike'm'- vracejícímřse

do lůna církve; Zkouší "upřímnostúmyslu, zjistí tento úmysl spřed svědky

přijme od.n_ěho vyznání víry, absolvuje bo ab haeresi formuli in fí'oroexterno'
pa'k 'vyzpovídá. podá viaticum, udělí poslední pomazán'í-a'genefální absoluci.
4. Schismatik jest in mala lide o své církvi a uznává,-že jedině pravá jest
církev katolická. ]edn'ati jest s ním jako v případu třetím, chce-li 'vstou iti

do- církve katolické; jinak musí býti považován za nekajícnéhoa zatvrzele o:
5. Schismatik malae fidei neví, která jest :pravá církev. V tom případě lituje
svě netečnosti, slíbí hledati pravdu, uzdraví-li se.; pak vzbudí víru, naději,
lásku, dokonalou lítost, vyzná, že jest hříšníkem, a obdrží absO'uCi-subaconé
ditione. '—-'.Vnebezpečenství 'smrti ověe přestává ,-reseřvátiokaždá'censur
církevních. I mimo nebezpečenství „smrti-dovoluje pražský Ordinariát vpo.
dobu'války lpřijímatischismatiky a haeretiky, ,do církve a'absolvovati je od
censur ni bez.-předchozího ?svolení.konsistorního. Teprve přijetí do círke se.
pak oznámí. (Ord. ). č. 4.')

.

.

-

.

'2. Zjednoduěsni'váleěných sňatků; Dis'p'en'siod pro'hlášek.
-_
'C. k. ministerstvo vnit-ra 'výno's'em ze dne »10. ledna 191-7 čís.--30.984

ai 1916 dává duchovním správcům právo dispeusovati od=2.'a &, po případě
ode všech prohlášek snoubenců, jde—lio osoby vojenské neb osoby přibrané
k osobním výkonům ve válce podle novely ze dne IS.-ledna 1916, ř. z. č. 18. —
Prominutí 'prohlášeksešvztahuje'na oba snoubence, promíjí se pobyt 65neděl
v místě. Ovšem musí býti sepsán „úřední protokol -a uložen i-zapsán v ma:
trice. '
'
(Ord. l., pražský-1917 č. 4.)
3. Sňatek vdojv p'o padlých vojlnsch.

-»

Vdovy po-padlých vojínfech mehou se vdáti znovu jen tehdy, kd ž jest
průkaz o nepochybné smrti manželově. 'Průkazem 'tím jest jen úřední istma,
to'tiž bud' autentický úmrtní -list, nebo soudní prohlášení 'za mrtvého.
»!
4, Zápis dětinarozoný'eh mobilisovaným vojákům.
_
*
. Narodí—lise mobilisovanému vojáku dítko, jež jistě není—jeho, nýbrž
nemanželské, musí se správce matrik při zápisu křestním říditi'g 138. a 158. o. _zL
Tudíž dítě se "zapíše jako manželské, není-li úmrtním listem otcovým dokái
záno, že manžel padl resp. zemřel před 300 dny před narozením dítěte.
5. Obraz císař-o pána na účet zádušního jměni.
_ . Kn. »arcib. konsistoř v Praze výnosem ze dne 21. března 1917 čís. 3448

dovoluje, aby obraz. císaře pána pro farní a děkanské kanceláře byl pořízen
na účet zádušního jmění. Obraz lze objednati přímo u Válečného kmotró'vství
(Kriegspatenschaft)-ve Vídni VII..Stiftgasse 27.

Literární Oznamova'tel.
Pořádá redakce za součinnosti dra. Čiháka.

-A) lidmi/etická literatura.

Hrnčíř Silvestr: Perly v kalichu. Cyklus postních kázání. V Olomónci
1917, nákladem R. Prombergva. (Knihovna »Kazatelec čís 45.). Stran 37,

cěn'a- "90 haléřů. _-—:Známý_pražský tazatel—'podává

tu naši veřejnosti—šest

partiích-Tea b_utrpení'Pan-emnemzsárí projevy bo'žstvíjako

'sperlý

v rkalichu: 'lídkěho ponížení. Odtud i titul cyklu i nad isy-jednotlivých

tečí-: 71.=Div_ve 'wčeřadle. 2. Andělské zjevení;

3. Slov'o M j'est'átu. '4. Divo

tve'rný lékař. *5'.zatmění slunce. o. Mrtvý 'divótvorCe. Cyklus jestipr'opramvárí
sřlečnickou obratnosti _aobohacen množstvím citátů : Písma“ sv.“_i-=sv.Oto-ů;
Tu 'a tsm-slovo dogmaticky módě přesné neb výraz v- přesné češtině-néé

Mil
(si.

snadno přehléan

; přáli bychom si ještě, aby byly uvedeny-spisy

teda i:), :; nichz-aukro:- čerpal. Milou knížku ovšem 'u' římuě„depo-'

ručujlgme'pOstuímíkaz'atelům,z'ejména
ročníkům
'— ting-Albert:
De'r
requeg “des.Herrn. mlm Kreuze
ist Heil.ve7.městech.
Fastenb'etraehtungen-und
1 Osterpredigt. V Paderbornu 1917, u Schóningha, cena 1 M. — Tamtéž:
vyšla r. 1916 kázání: Nist ]akob: Predigten zur Kinderkommunion (str. 152,
cena 1'20.M); Zoepr Friedrich dr.: lm Friihlicht. Ein ]ahrgang Kinder
predigten. (str. 206, cena 2M). Prvni sbírkai'jest určena 'pro častější sv. při
jímání dítek, druhá se hodí pro školní exhorty pro měšťanské školy nebo
nižší střední. — Nist vydal ještěr. 1916 v Limburku u Steffena sbírku ma
říán'sk'ýchKázání: Es blůht der Blumen Eine. '(168 stran _ve'120,cena-170 M. —-,

B. Parrardlnz' literatura.

Duchov'ní správa:

.

,

Duchovní správCepotřebuje praktické "knihy a periodické časupisy sout
časně. Knih nelze nakupovati a-také nových pastorálek není třeba každým
rokem, avšak list periodický jest nutný. ]akýmsi zákonnlkem duchovní správy
a spolu nejlepším ukazovatelem potřeb časových jest >0rdinariátní“—list.'c
Upozorňujeme na praktický jeho obsah 'a doporučujeme, aby i'kněžl "mimo
duchovní správu byli jeho 'majetnlky. Vedle Ordi'nariátní'ch listů má klerus
na mnohých místech své časopisy pro praksi spíše než vědecké. Doporučo—l
valo hy Se, aby'se uskutečnil'návrh sVy'chovatelský'ch 'lislůc (roč. 1917 str. 41),
aby:
ducho'ven'stvac'
časopčisem
theologickým,
Chovniasopis
rá'dcec'katol
byl věnován
„pastoracise astal
homileti
e české
'u nás. — a-sDu—
asopis
»Das Heilige Feuerc roč. "IV. (1916—1917) přináší někteťéÍzajímav'é věci pro
duchovní správu, na př.: Der Brautunterricht (str. 87—69). Tertullianovy'mye
.šlenky o ženské modě (str. 87), Domov a žena ('str. 92—94). —' V bavorském

Munatschriftu r. 1917 píše Rogg článek: »Ve'rbreitet gute Gebetbůcherc'. -'
V Pastor bonus'r. "1916/17 piše Stephinsky': »Lebenskunde und modernc
_Seelsorgecs 'Hilling: ':Di'e Messtipendien und Stolgebůhrenc; V 'Bonnu
'1916, u Hanst'eina, cena 120 M. + Triebs F.: Die Lehre des kanon.
'Rechts von der“ Teilung der Pfarrei.' (V Archiv fůr kathol. Kirchenr'echt
roku 1916). —'Misiím věnují zvláštní pozornost dosud v Německu. Univ.
profesor'v'Můusteru-dr. ].'Schmidlin rediguje vědecký-časopismisijní »Zeiti
schrift fůr Missionswissenschaft.< Týž profesor vydal právě v *'Můnstcru
u Ascherídorffa-zprávu o missijním kursu, který se konal od 535—7..
září 1916
v Kolíně, pode jménem: »Mi '
L "lit—herKursus in Kóln fůr den
deutschen Klerus: vom 5.—7. September 1916. Vortráge u. Relerate nebst
Bericht. Stran XVI + 232, cena 470 M. — _Kitlitzko Petr uvádí v lineckém
Quartalschriltu (r. 1917 str. 396—405) zprávu o stavu missií ve všech dílech
světa v posledním desetiletí. Nadepsalsvou práci: Bericht ůber die Erfolge
der katholischen Missionen. — Nákladem dědictví sv. Cyrilla a Methodeje
\! Brně vyšly: »Obrázky ( katol. missií.: Díl I. Asie. Od Fr. Všetečky zpra
cováno. cena 3 K.
'

Arktika a mystika.
Z časopisů fomuto oboru u nás énovaných upozorňujeme na některé:
SS. Eucharistia roč. XXll. (1911), 7 kola božského Srdce Páně-, »Květy
Mariánskéc, »Růželurdskác, »Ve službách královnyc, (»Věstník Mariánských
družin-), »Rájc (časopis katol spolků a terciářů českých ve Vídni).']est pa
trno, že i v tomto oboru je u nás velká roztříštěnost si_l -—Ve sbírce Hu
sitství ve světle ravdy, vydávané družstvem >Vlastc v Praze, máme »O bea
til'ikaci sv. Jana ep.c — Nákladem časopisu »Eva: v Olomouci vydal r..1916
Gabr. Ronai: 'sPane, smiluj se nad námi!( Stran 176. Cena 2 — _Krebs
Fulg. Maria O. Cap.: _Examen conscientiae sen Methodus- excipiendi con

fessiones _variisinlinguis; scilicet germanice, gallica. Druhé vydáni u-Pusteta
v Řezně, cena 1. M.;Jest v knížečce této:.iž ovědui zrcadlo, i modlitby—při
udělovaní sv.. svátostí nemocným; -.—'Koch udvík S_.]: uDer Meister ist
da.. Betrachtun en fůr Seminaristinen und Lehrerinnen.- [. Teil.. Weihnachts
' festkreis. V Pa erbornu 1917, Bonifacius-Druckerei. Cena 8 M. _Kritika stavi
tuto knihu, na roveň“ meditacím Huondei'ovým pro kněze. Najde se český
překladatel i pro toto dílo, iež upřímně doporučujeme:..Wilms: Das Beton
der Mystikerinnen. .,VLipsku 1916.. u Harrassowiue.' cena 7. M. — Kniha
důležitá pro náboženskou psychologii a dějiny mystiky. — Albers Bruno dr.

O. S. B. ;vydaLu Herdera ve Freiburku .r. 1917.brožurku: Der Geistdes
heiligen Benediktus in seinem Wesen und seinem Gifundzůgsn.s CenaQOPfg. ")

Homiletický ukazatel.
Poznámka k devitniku'a korunce ke cti Ducha svatého, obsaženév Ord. listu
pražském r. 1917 č. 4. Papež Lev XIII. dne 5. května 1895 vybídl věřící,

aby se horlivě modlili k Duchu svatému za spojeni všech'křcsťanů v'iediné
pravé cirkvi katolické po 9 dní před svátky Svatodušními a v jejich oktávu.
Poté encyklikou ze dne 9. května 1897 nařídil Lev XIII., aby se konala no
véna _čilij.devítidenní pobožnost k' Duchu sv. ve všech farních kostelích,
'což posv'. Sbor obřadů zdůraznil výnosem ze dne 18. dubna 1902. Současně
přopůjěil papež Lev , XIII; odpustky? let a, 7 kvadragén jednou denně;
-_a plnomocně jednou za pobožnosti.

_ _

. , Pobožnost devítniková k Duchu sv. ve způsobu »Korunkycbyla sepsána
jistým anglickým kapucínem, rozšířena v diecésích anglických a amerických
a obdařena' odpustky 40 dní. Lev. XIII. brevem. ze dne 24. března 1902
udělil této pobožnosti odpustky zmíněné (7 let a 7 kvadragen denně a jednou
plnomocné) a doporučil jiza pobožnost pro novénu svatodušní. Celá »ko
runkac ke cti Ducha sv. jest vřaděna a uvedena v officielní sbírce odpust
kové z r. 1910. Preklad doslovný „jest pak v našem Ordinariatním listu.
Slovo »korunkac má vystihovati latinské a italské slovo »coronac, jež zna
mená. nejen korunu, nýbrž i věnec. a v italštině růženec. Němci přeložili
slovo coróna též »Kofonec a dali mu význam »Gebetskranz-'(= věnec mod
liteb). Při rozjímáních jsou uvedena slova Písma sv. v"uvozovkách. avsak
nejsou místa citována: jsou to: v I. tajemstvi Sv. Luk. 1, 35; v II. tajemstvi
sv. Mat. 3, 16 ; v. III. tajemství sv. Luk. 4. 1.—2; ve IV. Sk. apošt. 2. 2, 4. 11;
v V. tajemství I. Kor. 6, 19;.l. Thessal 5, 19; .Efes. 4,30. Lítost. vím.“na—

děje, laska za korunkou naší uvedené nejsou již časti kOrunky. Dr. Čihák.

Ý

»*) Pro úsporu místa odkládáme další do čísla příštího.

LISTY HOMILETICKÉ;
Cyklus řečí o mši sv.
"Napsal Fr. Žák T. 1.

Na neděle po sv. Duchu.—

I.

\

0 oběti vůbec.
Máq v úmyslu konati, dá-li Bůh, řadu. přednášek o mši sv.
Eucharistická *obět je nejvzácnější památka, (kterou Spasitel nám
zanechal. Nicdražšího v církvi nemáme. '
Jest rozdíl mezi Eucharistií jako svátostí a obětí. Jako svá —
tost je Eucharistie věc trvalá. Jest to tělo a krev Pána. Ježíše
_stále pod způsobámi chleba a. vína přítomná. Eucharistie jako
svátost se uděluje věřícím při přijímání. Její hlavní účel je po
svěcování duší lidských na zemi. Při'mouti lze ji pod jednou způ
sobou a to buď .pod způsobou chleba, nebo od způsobou vína,
anebo pod obojí. V prvních stoletích přijímali řestan'é pod obojí.
Naproti tomu Eucharistie jako obět je věc, jež trvá 'en chvíli.
Děje se“ při proměňování chleba a vína, při mši sv., a končí při—
jímáním kněze. Její hlavní účel je úcta—a oslava božím Konati ,se
musí pod obojí způsobou. Mše sv. 5“pouhou hostií není obět.
Budu promlou'vati o Eucharistii jako oběti,. Zvolil jsem za
jisté důstojný předmět k rozjímání. .Dejž Bůh, aby mé úvahy při
nesly nám, vám i'mně, nejen hojně oučení, nýbrž také mnoho.
povzbuzení. Zvláště dejž nám Bůh, a y rozmnožila se naše úcta
a láska k Eucharistické oběti mše sv.

Než hodí-li se rozpravy o mši sv. proshromáždění družinská?
Jistotně. Nemůžeme lépe uctíti Pannu-Marii, svou patronku, a jí
se více zalíbiti', nežli úctou !: euchaiistické oběti, nebot uctíváme
tím jejího Syna v nejdojemnější leho lásce k lidem. Ano Panna
5Maria-může nám sloužiti za příklad této úcty., Když- Pán Ježíš
odešel z tohoto světa, neměla ani ona jiného prostředku, stýkati
se s ním, leč v myšlenkách a v Eucharistii. Kdo by pochyboval-,
že tak činila ráda a často? Neviděla ho 'pod způsobami leč vírou
jako my, avšak, věděla, že jest veliký rozdíl, na něho jen 'mysliti,
». býti v jeho přítomnosti, třebas tajemné. Eucharistie jako obět
Rádce duchovní.,
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připomínala jí“ nad_to 'nejhroznější den jejího života, veliký děj
Kalifarský, jehož mše sv. je památkou a nekrvavým představením.
Tak můžeme právem očekávati, že Panna Maria našim zbožným _
úvahám požehná, abychom se naučili, vážiti si mše sv. a “býti jí
přítomnu jako ona.' _
Dnešní rozprava bude jednati o oběti Vůbec.
, *
'

*

*

Co jest obět? Matka bdí dnem i nocí u lože nemocného
dítka. Otec pracujedo únavy, odpíraje si všeliký požitek, aby jeho
syn mohl dostudovati. Lékař vydává se "nebezpečí nákazy při růz
ných nemocích. Missionářpracuje za strádání tělesného i dušev
ního na obrácení divochů. Vlastenec dává statky a hrdlo. na
obranu země. a národa. —Tytoa podobné skutky zovou se často
obětí. Avšak v bohovědě jich tak _nejmenujeme.Tyto skutky mohly
by se- zváti obětmi také bohovědně, kdyby byly konány prO'Boha,
buď jako oslava nebo prosba, dík nebo smíření, ale i pak by byly
obětmi jen v nevlastním, širším smyslu.
Trvám, že už víte, která obět je obětí ve smyslu bohověd
ném. Obět je dar daný Bohu, ovšem k jeho cti._ „eské slovo obět
znamená původně modlitbu.,Slovansky říká se žertva.. Slovo žertva
znamená vlastně jen obětní dar. Dnes obě slova mají význam pravé

gběti,
oží. a proto právem jich užíváme; znamenají dar, daný k úctě
.
Dary duchovní, dané Bohu, "jsou obětmi jen ve smyslu ne
vlastním, odneseném. širším, ale Písmo sv. jim toto jméno dává
často; zvláště modlitbu nazývá tak s oblibou. Ciní tak proto, po
něvad'ž modlitba, půst, lítost, chvalozpěv, dobrý skutek, almužna
bližnímu, jež konáme, abychom Boha- uctili, jemu děkovali, jej
prosili, ho usmiřovali, jsou také dar “v čest boží a mají tudíž se
skutečnou obětí, na př. s obětováním beránka, velkou podobnost.
Když tři mládenci v peci ohnivé se navzájem vyzývali, aby pěli
Bohu chvály, nazvali chvalozpěv svůj obětí, odobnou oběti zá
palné. David dí, že. obět Bohu příjemná je uch zkormoucený.
Prorok Vyzývá lid v zajetí, aby, nemoha Hospodinu dáti oběti
zápalné,
dával _m_u
oběti Bohu
rtů. Sv.
Pavel
k Židům:-to Skrze
něho
(Pána Ježíše)
obětujme
obět
chvápíše
y vždycky,
jest ovoce
rtů _vyznávajících jméno jeho. Sv. Jakub. nazývá obětmi naVštěvo
vati sirotky a vdovy v soužení jejich a neposkvrněného sebe ostří
hati od tohoto světa (Jak. 1, 27..). Kdo si pro Boha Odepře-po
žitek, dal jej zajisté Bohu '.v dar. Sv. Ambrož píše: Přináší zajisté
obět, kdo obětuje na řed sebe a počíná u sebe, aby pak mohl
obětovati dar svůj.
eholníkům bývají “často opakována slova:

sí ii.
„lVšelckoBohu
dal, kdo se Bohu obětoval,“ aby nezapomněli, co
Než to vše je obět v nevlastním slova smyslu, o níž nejed
náme. Mše sv. jest obět v pravém smyslu, a proto jest nám po
věděti, co jest obět vlastní.
'
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Co jest tedy obět "pravá, vlastní, „v přesném smyslu? Už
jsem řekl, že jest jí hmotný dar, daný Bohu. Avšak tento výměr
je 'en všeobecný. Třeba. abychom si dali výměr zevrubný.- Boho
věda od ovídá takto: 'Obět jest skutek zevní úcty, příslušné je
dině Bo u, kterým dáváme nějakým úkonem hmotnou věc Bohu
na důkaz, že uznáváme jeho ne'vyšší velebnost. Výměr trochu
obsáhlý, není-liž pravda. Ale nele ejte se; ihned Vám bude jasný.
Není totiž vymyšlen od filosofů, jichž myšlenky. chápati bývá často
trnitá cesta, nýbrž je vzat ze skutečnosti. Vzpomeňte si na oběti
židovské nebo pohanské. Vzpomeňte si na př. na Kaina a Abela,
jak'obětu'í Hospodinu, Kain jako rolník obilí, Abel jako pastýř
ovečku. o vidíte ? .Je tu osoba, která obětuje, je 'tu hmotná věc,
jež se v obět dává, je tu obětní úkon, kterým žertva se spaluje,
je tu účel, čest nejvyšší bytosti, uznání její' svrchovanosti, projev
podrobení. Všecky oběti, které od počátku světa byly lidmi při
nášeny, mělytyto rysy; proto je počítáme k podstatě oběti. Hlavní
rysy oběti si vytkneme ještě zvlášt. Shrneme je ve tři: zevní
skutek úcty, hmotný dar, obětník.
.
a) Zevní skutek úcty. Obět je skutek zevní úcty, jedině Bohu
příslušné. Lidé vzdávají úctu _rozmanitýmzpůsobem. Pozdravují,
smekají, ukloňují se, skřížují ruce na prsou, klekají, dotýkají "se
rukou čela a j. Každý takový posunek je projev vnitřní úcty.
Úcta je v duši. Zevní posunek 'e věc čistě fysická. Pozdrav může
býti úctou boží, posměchem ja 0 při _potupě Páně, modloslužbou
jako u pohanů, projevem úcty čistě _lidské. Co mu dává ovahu ?
Vnitřní smýšlení. 'Všeobecným zvykem je ustáleno, že uve ené po
sunky znamenají úctu. Tento zákon je tak všeobecný, že kdyby
někdo zevně je konal, ale vnitřně neměl, byl by pokládán za lháře
a licoměrníka, nebo za člověka roztržitého. Úcta je tedy v duši,
ale poněvadž jsme bytosti duchovětělesné, projevuje se na venek
posunky a obřady.
,
Kdykoliv přibližujeme se k jiné osobě, zvláště vyšší, proje
vujeme svou úctu k ní. Zdaliž jí "můžeme opomenoutj, když při
bližujeme se k Bohu ?“Nemůžeme. Ano Bohu“ musíme projevovati
úctu posunky zcela zvláštními, nebot Bůh je bytost jediná, nej
vyšší. Jedině on je nestvořený, sám od sebe nekonečný v sobě
a v každé vlastnosti.- Proto všecka úcta; vnitřní i zevní, soukromá
i veřejná, týká-li se Boha, musí míti něco jediného, zcela zvlášt
ního, něco, co nemáúcta k žádným jiným bytostem. Je to úcta,
již zoveme cultus' latriae, klaněti se. Bohu se klaníme a jedině
_jgmu.
Tážete
se: co_je
to klaněti
-? Na kolena
Ne,
a kolena
můžeme
padnouti
i předsečlověkem.
Častopadnouti?
se to i děje,
Na Rusi co chvíli padl mi mužík 'k nohám a líbal mi je. Z po
čátku jsem se lekl, jako ev. Pavel, když mu chtěli obětovat býka;
ale pak jsem si zvykl. Při římských obřadech mešních posluhující
klekají řed biskupem na jedno koleno. — Co je tedy -se klaněti?
Proč po an klekaje před modlou byl modloslužebníkem, a křesťan,
modle se kleče před obrazem Panny Marie jím není? Poněvadž

pohan viděl v modle nejvyšší bytost a projevoval, že 9 jí pod.
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„robujejako svému svrchovanému pánu, kdežto křestan ví, že Panna
.Maria je tvor a sama také Bohu podrobená. Klanění záleží tedy
ve dvou myšlenkách, 'ež na' venek projevujeme: a) Ty, ó Bože,
jsa Tvůrce a Pán vše o, bytost nejv šší, máš nade vším, co jest,
svrchovanou 'vládu. Máš ji také „na e mnou. b) Já ji uznávám
& podrobují se ji naprosto. Toto mohu říci jen o Bohu.
Poněvadž Bohu náleží úcta naprosto zvláštní a jediná, _musí
„býti také nějaký zvláštní náboženský úkon, kterým ji projevujeme
a který smí býti konán jedině _a výhradně v jeho čest. Tímto
úkonem byla vždy a všude obět. Sv. Augustin dí: Není 'nikoho,
kdo by popíral, že obět nenáleží jedině Bohu. Sv. Tomáš Akv.
opakuje jeho slova a dodává : Zevní obět je znakem vnitřní oběti,
dle níž člověk dává sebe samého Bohu . . . jako svému původci
a blaženému cíli. Po té vykládá, že právě proto náleží obět jedině
Bohu, 'elikož on a—
jen onje naším tvůrcem a cílem. Všecky oběti

gohans
vyjadřují
myšlenku.Poněvadž
Proč byly
od křesťanů
ány za éveliký
hříchtuto
modlářství?
nebyly
přinášenypoklá
jedi
nému pravému Bohu. Pohané ovšem myslili, že je přinášejí bož
stvům pravým. V tom bloudili, ale pojem o oběti měli správný.
To je i z toho patrno, že žádali, aby žertva byla vždy z majetku
obětujícího; tím zastupovala osobu. Když pohan obětoval jalovici
a dal se pokropiti její krví, znamenalo to: jsem před tebou, Bože,
hříšník, zasluhují smrti, nebo jsem 'ednal roti tobě, nejvyššímu
Pánu svému. Zabíjím' tuto jalovici. e z mé o majetku. Dávám ti
ji. Její krev je má krev. Přijmi ji a oěist mne. Podobně při obě
tech jiných. Vždy je tu myšlenka: Tys můj Pán. Tys pánem i nad
mým životem. Vše je tvým. Uznávám to. Vím, že tě mám po
slouchat. Proto bohoslovci zovou obět znamením. Jako zevní zna
mení při svátostech znamená určitou milost, na př. obmytí 'těla
vodou při křtu obmytí duše, tak obět znamená uznání Boha jako
svrchovaného pána, tvůrce a cíl. Tento hlavní význam je spojen
pak s projevem chvály, 'díku, prosby, kajicnosti. Dle toho roze
znávaly se oběti chvály, díku, prosby, smíření.
b) Žertva. K oběti náleží hmotná věc. Že "máme Boha ctíti
obětí, t. j. úctou jedině jemu náležející, nařizuje zákon přirozený.
Proto nalézámexobětí na celém světě, kdekoliv přirozený zákon
v lidech může se volně projevovati. Jak mají býti oběti uspořá
dány, bylo dříve ponecháno ustanovení lidskému. Pouze u Židů
byly, od dob Mojžíšovýcb oběti přikázány a' podrobně určeny od
Hospodina. Dějiny lidstva vypravují, že byly obětovány hlavně
potřeby životní, jako chléb, .víng, olej, domácí zvířata. Jsou-li to'
věci k oběti příhodné? Jsou. J'ako obmytí' vodou znamená vhodně
obmytí duše, nebo mazání olejem ři biřn'rování posvěcení na vo
jína božího, tak obětování životníc potřeb našich vyjadřuje smysl
oběti. Obětování životních statků našich znamená:_ Vše je tvé,
Bože.
Všeho
jsi nám
toho
užívali
podle vůle
tvé.jsi Ipůvodce,
my jsmevše
tvoji.
Protodal,ti abychom
dáváme ze
životních
potřeb svých, bez nichž nemohli bychom živi býti.
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.=Jak' dává se Bohu hmotná věc? Stačí-li pouhé- posvěcení ?
Kdyby otec vzal krmi, na př. pečeného beránka, do rukou, po
zvedl "ji k nebi a se modlil: Pane Bože, posvěcuji tuto krmi tobě'
na znamení, že se ti se svou rodinou "klaním- a za tvé požehnání
prosím, a kdyby po té krmi snědli, táži se: je to obět? Ne,.to je.
jen modlitba. Ale kdyby po té krmi nebo aspoň její část spálil?
Co řekneme 'teď ? Ted bychom řekli: Je to obět. Teď byl hmotný
dar dán Bohu. — Když pohané konali úlitby, nevypili vína, nýbrž
vylili číši bud celou anebo aspoň část z ní. na zemi. Jiný příklad.
Máš pěknou sochu. Hodí se do chrámu. Věnuješ mu ji. Kněz ji
posvětí a postaví na oltář. Otázka: Je to obět? Bohoslovci praví:'
není. Je to jen dar. Dle řesvědčení lidstva, jež se ukazuje při
obětech pohanských i při 0 ětech starozákonních, _náleží k pojmu
oběti, aby se žertvou stala se fysická změna, jež záleží v nějakém
zničení. I v obecné mluvě „obětovati zdraví, jmění, život“ zna
mená zničiti je, aspoň do jisté'míry. Právě zničení "ukazujenejhlubší
význam oběti: jsme, Bože, tvoji. Kdybychom směli svůj život zničiti
na důkaz, že se Bohu zcela dáváme, byl by to projev,. který by
nejdokonaleji vyjadřoval, že uznáváme Boha za nejvyšší bytost,
svrchovaného pána svého, že se mu zcela dáváme a podrobujeme.
K oběti náleží tedy nějaké zničení hmotné žertvy, Pravím
nějaké zničení, nemusí to zrovna býti zničení fysické, ale přeci:
takové, aby aspoň fysické zničení bylo jím znázorněno: Rozezná
váme také mystické zničení. Však o této věci bude nám mluviti
ještě zevrubněji. Dnes vytkněme ještě třetí rys oběři.
c) Obětník. Popatřme na osoby. Židovské oběti byly ustano
veny od Boha skrze Mojžíše. Ale Židé již před tím měli oběti. Ty
nebyly od Boha ustanoveny. Obět tedy může býti od Boha usta
novena, ale nemusí. Vždy ovšem-musí býti Boha důstojná, nebot
jinak by ho nectila, nýbrž potupovala. Bezděky naskytá se otázka
kdo je ustanovoval. Osoby-li soukromé? Každý, jak se mu zlíbí ._
Dějiny odpovídají
: ne. Dějinýl šude
svědčí,a že
všude
a vždy oběti
ustanovovány
od vrchností.
vždy
pokládalase
obětbyly
za
projev veřejného kultu náboženského, a proto byla ustanovována
od osob, které zastupovaly obec, zemi, říši. Jakmile oběti byly usta—
noveny, byla každá _jiná obět pokládána za nedovolenu. Peršan ne
směl obětovati egyptské oběti, "leč by byly státem uznány. Židé
nesměli v zajeti babylonském obětovati, poněvadž obět u nich byla
dovolena jen v Jerusalemském chrámě. S tím souvisí také, že
obětovati směly jen určité 'osoby, zvlášt šlo-li o veřejnou boho
službu. Zpočátku konal asi veřejnévobětiotec, děd, náčelník kmene,
král-, ale záhy naznačeny byly k úřadu obětníků \osoby zvláštní.
K _úřadusvému byly zvlášť posvěcovány. .Lidé měli přesvědčení,
že k úkonu posvátnému je třeba osoby posvěcené, že před Bohem
řádně a _sús ěchem mohou je zastupovati jen osoby Bohu milé.
Král,\jenž v itvě potřísnil se krví lidskou, nepokládán za osobu
čistou.- Muž, jenž živil se řemeslnou prací, nepokládán za osobu
k oběti důstojnou. Mimo to bylo třeba, aby posvátná místa byla
ošetřována, Tak vyvinulse zvláštní stav kněžský. Nikde neobětovala
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žena. Ženy byly věštkami, kouzelnicemi, pěvkyněmi a tanečnigemi
"přiobětech, ale obětničkami nikoliv. To je zjev všelidský; To není
snížení ženy, nýbrž pouze vědomí, že některé úkony sluší určitému
pokolení._"U pohanů bylo ustanovení kněžstva věcí lidskou, obecní,
státní-; u Israelitů ustanovil skrze Mojžíše kněžstvo-sám Hospodin,
určiv. 'k tomu potomky Aronovy. Když král Osiáš osmělil se" obě
tovati, ranil ho'Bůh malOmocenstvím. (2.. .Paral.. 26, 18 n.)
g:

*

*

'

Tolik dnes. Když podstatu toho, co jsem řekl, shrnu, dosta
neme výměr oběti vůbec.: Obětjs hmotný dar, daný Bohu od osob _
ktomu ustanovených nějakým zničením na důkaz, že ho uzn váme
za svého tvůrce a pána a cíl. Je projevem úcty, která jedině Bohu
náleží, a proto jen jemuje dovoleno přinášeti oběti. Obět nezáleží
jen v zevním zničení žertvy. Obět záleží v posvěcení hmotné věci
Bohu, a je tak obrazem vnitřního našeho posvěcení se jemu. Ale
nějaké zničení žertvy pokládá se k oběti za nezbytné, jelikož jen,
tak obět je-znamením, že Boha uctíme jako bytost svrchovanou
a.sbsolutního svého Pána, že jemu se úplně podrobujeme, že od
něho všecko máme a že vše mu náleží, že mu náležímejako jeho
majetek i my.
,
Budiž celý náš _život obětí v širším smyslu. Panna Maria
náležela zajisté Bohu úplně a všecka. _Pro něho žila modlitbou,
prací, utrpením, vším. I mypodle jejího příkladu žijeme pro Boha.
Pro jeho čest se modleme, ,pracujme, zapírejme, obětujme, Co Bohu
dáváme, tím samy sebe zdokonalujeme a u něho si ukládáme pro
budoucí oslavu svou. V životě máme mnoho příležitostí k obětem.
Užijme jich dle možnosti. Radujme se, když nám je Bůh ukládá.
Sami snad bychom se k nim neodhodlali. Básník dí, že kdo nikdy
hepřinesl žádné obět, nemá žádného srdce. Ztoho jde, že kdo do
vede obětovati, má srdce, a kdo dovede mnoho obětovati, srdce
vznešené. ó jak vznešené byloproto Srdče Pána Ježíše a Panny
Marie. Nebudtež oběti těžké ani nám. Aspoň je okorně přijímejme,
svými obětmi při odobníme se Srdcím Páně a Sanny Marie, která
proto, že veliká yla v obětech, veliká jsou nyní oslavou. Amen.
11.

Mše sv. pravá obět.
Vyložil jsem předešlo, co je obět vůbec. Dnes ukáží, že mše
svatá je pravá obět.
_.
Dějiny vypravují, že všichni národové měli oběti. Křesťanská
filosofie soudí, »že všeobecný zjev, jenž nalézá se 'všude a trvale,
má základ v samé lidské přirozenosti, od Boha 'stvořené. \ Sněm
tridentský na to poukazuje, když 'dí', že Pán Ježíš ustanovil mši

svatou, aby milovanénevěstě zanechal viditelnou obět, jak jí žádá
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sama. přirozenost lidská. "Když'tedy některý národ nemá žádných
obětí, soudíme, že jedná proti lidské—přirozenosti. Ale kdo jedná
proti lidské řiro'zenosti, porušuje řirozené právo, porušuje povin
nost, kterou Eišůh'sám do srdce -li ského vložil. První národ, jenž
přestal Bohu přinášeti'oběti, byli Židé. Ale neučinili tak dobro
volně. nýbrž roto, poněvadž Bůh od nich starozákonních obětí
již nechtěl. Dařito najevo rozkotáním Jerusalema a chrámu. i'dé
pokládali svůj stav po stroskotání- chrámu za násilný. Proto“ když
císař Julian odpadlík dal nařízení, aby jerusalemská svatyně byla
znovu vystavěna, hrnuli se "v tisících do Palestiny, aby penězi
a' ruční prací k dílu pomáhali. Různé novější projevy národa ži
dovského ukazují, že touha po chrámu vře tajně v srdcích všech.
Proroci starozákonní zvěstovali tento stav, prohlašujíce jej za
trest boží.
“
Bez oběti jsou mimo Židy také protestanté. Luther prthásil
mši sv.. za „zlořeěené modlářství“, a tato slova žijí jako bojovné
heslo-dosud ve všech evangelických řeěech a spisech, jednajících
o Eucharistii. Reformátoři učili, pokud nezavrhli víruv Eucharistii
vůbec, že Kristus je přítomen pod způsobami pouze v okamžiku
přijímání. Kněz neproměňuje chleb a víno v tělo a krev Páně,
nýbrž Kristus „v okamžiku přijímání, a jen v této chvíli s ojuje
se s chlebem a vínem, aby byl duchovním pokrmem lidí. ak je
protestantismus, pokud ještě věří, bez oběti. Protestantismus roz
umářský o obět vůbec nestojí.
, Otázka o Eucharistii jako oběti je otázka čiře náboženská.
Pro věřícího rozhoduje jen jeden důvod, totiž ustanovil-li Kristus
Eucharistii jako obět čili'nic. O tom může nás poučiti jen Písmo
a podání.
"
'
Uvedu dnes důkaz z Písma. Ježíši, za nás denně se obětující,
žehnej nám.
i!

*

*

_ _ Jestliže Pán Ježíš ustanovil Eucharistii jako obět, jest kře
sťanství, které jí nemá, jistojistě zkaženo v samém základě, nebo
zavrhlo věc nejdůležitější a nejpodstatnější.
Vizme tedy, co praví Písmo. I do Starého „Zákona-dlužno
nahlédnouti, nebot jeho ustanovení jsou předobrazy Zákona Nového.
1. Významné je proroctví Malachiášovo. Prorok kárá židovské
kněze, že obětují Bohu“oběti poskvrněné, neduživé, špatné, vytý
kaje jim, že tak jej spíše znenctívají, nežli ctí. Po té oznamuje jim,
že Hospodin je zavrhne a ustanoví nové kněžstvo s novou obětí.
Slova památného proroctví jsou: Nemám zalíbení ve vás,_ raví
Hospodin zástupů, a darů nepřijmu z ruky vaší-. Nebo od výc odu
slunce až na západ veliké jest jméno mé a obětována býVá'jménu
mému obět čistá, nebo veliké jest jméno mé mezi národy: (Mal. 1,
10. n.) Tak prorok. „Od počátku církve byla slova ta vztahována
na mši sv.; na ni vztahují. je výslovně otcové, shromáždění na“
sněmu tridentském; A zajisté právem uvedu tři důvody.
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a) Slova prorokova týkají se Nového Zákona. Někdo by.moh'l
říciz-Snad-levitská bohoslužba, _od Mojžíše ustanovení; bude zru
šen'a a ustanovena místo ní jiná. Avšak námitka je nemožna. Dě-
jiny národa. israelského znají jen ojediné zrušení bohoslužby staro

zákonní, to, jež stalo se skrze Krista. Jiný by mohlnamítnouti:
Proč by slova ta měla býti messiánská? Snad týkají se jen kněž
stva. z doby prorokovy a oznamu'í mu, že je Bůh zavrhuje. Snad
brzy umron a. na jich místo při' ou .jiní. Ani to není možné. Co
praví Malachiáš ? Že nová boho octa bude všeobecná po vší zemi,
odvýchodu slunce až na západ: nejen v' Jerusalemě, „nýbrž—na
každém místě, nejen 11Židů, nýbrž mezi všemi národy, t. j. Ne

israelity. Nová bohopocta bude tedy universální, pro všecky. Prorok
ji takořka vidí, nebo praví, že nová obět „obětována bývá“. Ale
v Starém "Zákoně je všecko zvláštní, národní, jen pro Židy dané.
Jediná věc jest oznamována jako universální: království messián
ské. To právě podivuhodný rys messiánských proroctví, že opou
štějí úzké hranice národní a mluví o království Messiášově jako
o říši všeobecné, všenárodní, universální. Tato universálnost je tak
proti duchu Starého Zákona, lidu israelského, ano starých národů
vůbec, že ne neprávem soudíme: proroctví ta jsou nezbytně _vdech
nuta. Jest tudíž zcela jisto, že prorok nemíní ani nějakou staro
zákonní obět, na Jerusalem omezenou, ani oběti pohanské, jež byly
v očích—
Židů ohavnost, nýbrž na bohopoctu novou, čistou, univer

sální, kterou Bůh dokonale bude uctíván, krátce bohopoctu, již
zavede Messiáš. _

\

\

b) Prorok mluví o pravé obětib Řekli jsme, . že pravá obět
je hmotný dar Bohu daný. I mohl by .někdo namítnouti: Prorok
mluví ne o hmotných darech, nýbrž o vnitřním smýšlení, o oběti
ducha a srdce. Avšak námitka je-nemožna. Proč? Prorok staví
v protivu ne smýšlení levitských kněží a kněží nových, nýbrž.jich
obětní žertvy. Smysl je: vaše žertvy jsou vadné, nová žertva bude
bezvadná. Mluví tedy ověci zevní. Ktomu přidejte, že oběti staro—
zákonníbyly předobrazné neboli nástinné, a že tudíž výtka proro
kova praví: vaše oběti, jsouce vadny, nepředobraz'ují slušně bez
vadnou obět novou. I tu'týká se výtka žertvy. — Jiný důvod,
že jde o proroctví pravé oběti, je v slově, jehož prorok užívá pro—
obětovati; Je ovšem hebrejské (minchah). V Písmě přichází asi (u
stokráte, znamená vždy jen obět. a to až na jedinou výjimku, obět
nekrvavou. 'Česky znamená kaditi, t. j. páliti kadidlo. Poněvadž
při každé obětí se ho užívalo,_dostalo slovo kaditi, páliti kadidlo,
význam obětovati. My díme obětovati, přinésti obět; Israelité říkali,
šlo-li o obět nekrVavou, kaditi obět. Prorok tedy praví, že se při
nášeti bude pravá obět, jak jí Židé rozuměli, totiž jako hmotný
dar. Mnozí myslí, že prorok_ předpovídá také užívání kadidla při
nové oběti.

_,

c) Zbývá jen ještě otázka, jaké oběti novozákonní slova se

gkají?
Jsou je:
vůbec
jen dvě:
smrt Páně
a obět mšepro
sv.
tázka tedy
na kterou
z těchto
dvou na_kříži
obětí 'dlužnoslova
rokova vztahovati. Odpovídám: na “mši sv. Ne na smrt Páně.
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Proč? Poněvadž rorok mluví () nekrvavé oběti, která na celém 
světěa trvale se nás řinášeti. Po smrti Páně, při níž tekla kr'ev
Bohočlověka, krvavé oběti židovské byly zrušeny. Předobraz byl
vyplněn a proto zmizel. Vykoupení je dokonána, a- proto oběti,
jež \byly obrazem zasloužené smrti za hříchy, přestaly. Pohanské
oběti přestaly samy. Poněvadž přirozenost lidská'žádá, aby člově
čenstvo mělo nějakou obět, dal nám Spasitel mši sv. Je dokonalá
a bezvadná, jak prorok předpovídal, je vzácná jako obět kříže,
'nebo jest její nekrvavé opakóvání, je nekrvavá, nebo jedna smrt
Bohočlověka stačila na vykoupení všeho lidstva. I neslušelo se,
aby po vznešené oběti kříže krvavé oběti—ještětrvaly.
'
Opakujte si nyní v duchu slova Malachiášova o jedné, čisté
oběti, která Bohu bude obětována po- vší zemi, a vyznáte: zde
je řeč o oběti Nového Zákona, o- mši' sv.
Jiné neméně vzácné svědectví Starého Zákona je“proroctví
Melchisedechovo. Tři místa sv; Písma se na ně vztahují. Mojžíš.
v pravuje, že Melchisedech, král Salemský, byl zároveň knězem
ejvyššího, že požehnal Abrahamovi a vzal od něho desátky ze
všech věcí (1. Mojž. 14, 18.). David dí v jednom" ze svých žalmů:
Řekl Pán k Pánu mému: Ty jsi kněz na věky podle řádu Melchi
sedechova (Žal. 109, 1. n.). Sv. Pavel užívá těchto slov pravě, iže'

Krista povýšil na nejvyššího kněze ten, jenž řekl:

Syn můj jsi

ty . . . Ty jsi kněz na věky . . . (Žid. 5, 5. n.; 7, 1. n.). Z—těchto

třífvýroků učiníme takovýto důkaz. Celý Starý Zákon vykládal
slova žalmistova o budoucím Messiáši. V Novém Zákoně činí tak
nejen apoštolové, nýbrž Kristus sám. _(Mat. 22, 42.; Skut. '2, 34.;
Žid. 5, _6.a- j.) Sv. Otcové do jednoho vztahují slova na Krista.
Je tedy Melchisedech jako kněz a jeho obět ředobrazy kněžství
a oběti Pána Ježíše. Vizme obět. Co obětoval elchisedech? Chléb
a víno. Nepřinesl chléb a víno na posilněnou, jak-dí protestanté,
nebo jednak Abraham a jeho družina měli nadbytek 'pokrmu a již
se posilnili, jednak výslovné poukázání na krále jako kněze ne
mělo by smyslu, kdyby nešlo o obět. Je tedy Melchisedech před“
obraz právě v tom, že obětoval chleb a víno. A Kristus? Vyvolil
právě je za obětní dary. Od očátku naší liturgie říká se" při mši
svaté 'v kánonu: kteroužto obět přinesl tobě nejvyšší kněz tvůj
Melchisedech. Obět mše sv. je tu zvána touž obětí, jako obět Mel
chisedechova. Obět MelchisedechoVa je tedy předobraz mše sv. Po
něvadž byla pravou obětí, jest i tato, nebo jinak předobraz nebyl
by vyplněn.
Nyní Vizme Melchisedecha jako kněze. Zdaliž jste si všimli,
že Abraham dal desátek Melchisedechovi? Není-liž to „divná věc?
Abraham. vítěz a muž boží, -jenž sám. oběti konal Bohu, dává Mel
.chisedechovi desátek "zevšech věcí. Hned uvidíte, proč se to stalo.
Ten, kdo dává desátek, je menší, a ten, kdo jej béře, větší. Svatý
Pavel užívá této myšlenky, aby ukázal, _že kněžství podle řádu
Melchisedechova je větší, nežli kněžství levitské, starozákonní, je
ho'ž představitelem je Abraham. Není ovšem větší samo sebou, ano
je menší, nebot kněžství starozákonní bylo ze zvláštního ustano
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ven; božího. Proč je tedy dle sv. Pavla větší ? Poněvadž Melchi
sedech jako kněz předobrazoval Krista, nejvyššího kněze a zakla-j
datele kněžství novozákonního.
'
'
. 'Když _toto druhé svědectví uvážíte,. řeknete .zajisté opět—:
v Starém Zákoně je předpověděno, že ,v duchovním království
Kristově bude kněžstvo a ne'krvavá obět chleba a vína. Nebudou
vlněm jen kazatelé a pastýři, budou v něm kněží. Kněz .je knězem"
hlavně tím, že přináší obět.
Na těchto dvou proroctvích přestávám. Mohl bych uvésti
ještě jiné, na př. velikonočního Beránka. 'Že to byla obět, nemůže
nikdo na světě popříti. Předobrazoval ovšem Krista. Poněvadž
spojen byl s hostinou, měli všichni domácí účast na oběti beránka.
V tom je velikonoční beránek 'také_obrazem mše sv. Přijímání je
účast na oběti. Co je před řijímáním, totiž-proměňování, je tudíž
obět. Však pomíjím to vše. roroctví Malachiášovo a Melchisedech
jsou svědkové,-že nelze si přáti lepších. '
2. Podívejme .se raději ještě do Nového Zákona. Sama slova
ustanovení svědčí zřejmé, že Pán Ježíš při poslední večeři konal
obět a že konati obět přikázal apoštolům. O svém těle řekl: Toto
jest tělo mé,. které se za vás vydává, o své krvi řekl . . . která
se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů (Luk._22, 19 ; Mat.-26,_28.).
Rčení „tělo se vydává“, „krev se vylévá na odpuštění hříchů“-;.
znamenají ve BVfPísmě vždy pravou obět. Kolikrát jste slyšeli
výroky Páně a apoštolů, že Pán Ježíš vvdal sebe, svůj život za
nás, za naše hříchy (Mat. 20, 28. a j.; Řím. 4, 25. a j.). Slovy
těmi naznačuje se jeho obět na kříži. Slova ustanovení znamenají
roto také pravou obět. Slova sama znamenají obět. Pán Ježíš
konal náboženský obřad a děl“při tom, že krev svou vylévá za
hříchy, t. j. že hmotnou věc dáváBohu za ně jako výkupné. Každý
Israelita, který jen poněkud znal Písma, který účastnil se obětních
modliteb a obřadů, který viděl, jak krev žertev se vylévá na oltář,
nezbytně myslil by“ při slovech _Páně na obět. Obět krvavá záležela
totiž ne v zabití, nýbržve vylévání krve na oltář. Zabití bylo ne
zbytné, aby krev žertvy mohla býti zachycena. Proto „vylévati
krev“ bylo ustálené rčení pro _„obětovati“ krvavou obět.
Ostatně protestanté uznávají, že Pán Ježíš mluvil při po
' slední večeři o oběti, ale tvrdí, že mínil zítřejší obět kříže. Tvrzení
libovolné. Pán Ježíš řekl, že své tělo vydává a krev vylévá. Uží-.
vaje přítomné doby, ukázal, že nyní je vydává a Vylévá. Původní
jazyk řecký má přechodník přítomné doby, jehož pro děj budoucí
nelze vůbec užíti. Sv. Lukáš dí, že kalich se vyléVá. Rčení ne
zbytně se vztahuje naobsah kalichu. O krvi" na kříži prolité ani
nelze ho vůbec užíti; Ríci Pán Ježíš vylil 'na kříži kalich své krve,
ríemá smyslu. Slova, jimiž Pán Ježíš při poslední večeři ustanovil
sv. Eucharistii,- mluví tedy zřejmě o ní jako o oběti.
Namítnouti lze, že Vulgata, úřední latinský překlad, má:

totot jest tělo mé, které za vás vydáno bude. Podobně o

Starší. češký' překlad je zdělán podle ní. Ale námitka jeineopráv
něna. Od jakživa církev učila, že slova ustanovení znamenajLobět;
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mše sv. a ukazovala na původní slova řecká.. Tážeš se: ale proč
volila tvar budoucího času? Měla vážnoupříčinu. Eucharistie je
obrazem oběti na kříži. O tom jindy uslyšíme víc. Dnes jen po
dotýkám, že Pán Ježíš sám mši sv. ustanovil tak, aby představujíc
smrt Páně byla v nejužším s ojení s obětí na kříži.. Církev má
tuto věc za tak důležitou, že 0 těla ji lidu stále připomínati; proto
překlad Jeronýmův řijala. Eucharistie je tudíž obět a zároveň
připomíná obět na k ížii
.
Co Pán Ježíš ustanovil, dříve předpověděl. Vzpomeňte si,
jak mluvil se Samaritánkou u studně Jakobovy. (Jan 4, 20. n.)
Samarští vystavěli si na hoře Garizim chrám. To bylo proti židov
skému podání, dle něhož smělbýti jen jeden chrám, jerusalemský.
—Odtud nesmírná nenávist idů preti samarským. Samaritánka do—
tekla! se této věci, když se tázala, náleží-li se klaněti Bohu v_Je
rnsaleměnebo
nebo
na hořesměly
Garazim.
MínilaPánklaněním
Qběti“,
modlitebny
býti všude.
Ježíš jí o„(přinášen'í
pověděl,
že praví ctitelé boží nebudou se Bohu klaněti tam ani „tu, nýbrž
že se mu klaněti budou všude.v duchu a v pravdě. Smysl jest:
budou mu přinášeti obět novou a to všude. Slova Páně živě při-'
pomínají proroctví M_alachiášovo, které na počátku jsem uvedl.
Mše sv. je obět v duchu,. Obětuje se v ní věc hmotná, ale mno
hem duchovněji, nežli při obětech židovských. Mše svatá je obět

v pravdě,
poněvadž
užcenu;
není předobrazná,
jakocenu
obětiproto,
starozákonní,
ný
rž má vlastní
svou
staré oběti měly“
že před
obrazovaly smrt Páně. Mše sv. už nic nepředobrazuje, neboť v ní
Kristus skutečně se obětuje. '
_
. Protestanté namítají proti naší nauce slova sv. Pavla, že jen
jediná obět nás vykoupila, totiž smrt Páně na kříži a že Pán Ježíš
je knězem na věky. Marně vytáčky. Jinde dí sv. apoštol: Máme.
oltář, z něhož nemají mochísti, kteří slouží stánku (Žid. 13, 10.).
Kde je' oltář, je obět. Sv. Pavel ukazuje právě Židům vznešenOst
nevozákonního „oltáře, aby netoužili po dřívějších krvavých obě
tech. Korintské napomíná, aby varovali se obětí modlářských, po
ukazuje jim na oltář, z něhož křesťané účastní se stávají'Pána.
Míní přijímání obětní, t. j. při mši sv. Píše-li sv. Pavel, .že jen
jedna obět nás. vykoupila, má pravdu; tak- díme i my. Ale jest
svrchované žádoucí. aby jediná vyku itelská obět se nám stále
připomínala
její ovoce
bylo 'nám
osvojováno.
To se děje
'po
ivuhodně a skrze
mši svatou,
jež stáe
je nekrvav
m obrazem,
ano
víc, skutečným nekrvavým obnovováním oběti říže. Rovněž je
pravda. že Pán Ježíš \je kněz na věky. Ale z, toho přece nenásle
duje, že není jiných kněží. Kněží právě zastupují Krista při mši
' svaté, konají ji jeho jménem, takže vlastním obětníkem je On.
\.
Kněží _Starého Zákona nezastupovali Krista, nýbrž obětovali jmé
nem svým vlastním. Lze říci, že obětovali 'ménem Hospodinovým,
ale jen proto, poněvadž oběti ustanovil. H]lavním obětníkem, jako
Kristus, Hospodin nebyl a oni ho jako hlavního a vlastního,—obět;
níka nezastupovali. Proto právě staré oběti přestaly. Nyní je jen
jedna,obět, nekrvavé obnovování smrti Páně, jeden hlavní obětník
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Kristus, a mnoho kněží, již ho zastupu'í v téže jedné obětí 'na ti
sícerých místech a zastupovati budou do skonání světa._—. A tak
námitka ze sv. Pavla je. nemístná. Patnáote set let o' ní nevědělo,
patnáct set let uváděla bohověda katolická i pravoslavná sv. Pavla
jako svědka, že mše sv. je obět. A jest jí, aniž sebe 'smšlejší pře
krucování na tem co změní.
*

*

Š

sv. Starého i Nového
Zákona svědčí tudíž, že mše
'e 0bPísmo
ět.
'
]
Snadbylo pro Vás únavné sledovati důkazy, jež jsem uvedl,
ale nemohl jsem jich pominoutí. Uvažte, že milliony křesťanů jsou
bez oběti a dovolávají se Písma řkouce, že v něm 0 mši není ani
zmínky. I kdyby vPísmě ooběti mše sv. nebyla řeč, nic byztohol
nenásledovalo, nebo v Písmě není vše obsaženo. Ale vidíte, že
v Písmě o Eucharistii jako oběti je „řečjasná a výslovná. Vyni
kající bohoslovci protestantští, kteří vrátili se do katolické církve,
učinili tak nejednou právě proto, že'Eucharistii jako obětvPísmš
našli. Mimo to chceme poznati drahocennou obět mše sv. zevrubně,
avšak zevrubná znalost nějaké věci není možna bez ráce a ná
mahy. Mějte proto trpělivost. Vím ovšem, že zevrugná znalost
nejsv. oběti nedává k ní lásku. Ale tu vy máte. Horlivost, s jakou,
i všedního dne pospícháte do chrámu na mši“sv., dáváo ní krásné
a povzbuzující svědectví. Židé plnilivelmi horlivě zákon a'přinášeli
mnohé oběti v chrámě. Jak sluší nám horliti pro naši obět, když
Zákon Nový je nejen vyplnění Starého, nýbrž i_jeho nesmírné
zdokonalení. Necht láska, kterou máte ke mši sv., potrvá rostouc
ustavičně. To se stane, nebo- milost, jež ze zbožné účasti na mši
plyne, ji_udrží a rozmnoží. Přeji vám, aby sv. obět přinášela vám
hojné útěchy a osily duchovní, hojného pokoje a radosti. v“duši,
hojně také té m" osti, jež s Kristem spojuje, abyste stále byli v něm
a on ve vás. Amen.

Ill.

Mše sv. pravá obět (podání)
_ Obrátím vaši ozornost na památnou událost, která se- stala
před horou Sinai. dyž Mojžíš vypravoval, jakou úmluvu Hospodin
chce učiniti s národem a čeho proto žádá,“volal lid 'edním hlasem:
Všecka slova Hospodinova, kteráž mluvil, učiníme. napsal Mojžíš
všecky řeči boží, vzdělal oltář před horou, vyzval náčelníky, aby
konali oběti, vzal ze své oběti polovice krve, vlil ji do koflík'u,
díl ostatní vylil na oltář. Po té přečetl lidu úmluVu. Lid slíbil
opět, že"vše bude zachovávati. I pokropil Mojžíš lid krví z koflíku

?ekl:
Toto jest
krev (2.
úmluvy,
kterouž
!Hospodin
s vámi
všech'řečech
těchto.
Mojž. 24,
3. n.)učinil
To byla
rvní.úmluva
boží s lidstvem, zastoupeným tehdáž národem israels

.m.
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Nyní vstupte do večeřadla, 'v němž" slavnost velikonočního
beránka se chýlí ke konci. Spasitel béře kalich 's vínem a dí .
\Totoť jest krev má Nového Zákona, která se za vás vylévá. Slovo
zákon znamená totéž co úmluva. Dí tedy asitel: Totoť jest krev
má nové úmluvy, která se za vás vylévá. roč nové? Před Sinai
uzavřena byla úmluva první, předobraz'ná, 's lidem israelským. uči
.něná; zde je její wyplnění, úmluva nová„ uzavřená skrze Krista
a církev 's veškerým pokolením lidským. Tam byla to krev
obětní, kterou Mojžíš vylil na oltář a kterou lid pokro il—na důkaz,
'že na památné této oběti má nejen účast, nýbrž že 5 ze ní jako
velikou přísahu slibuje věrnost a stálost Hospodinu. Táži' se: čeho
'e třeba,. aby předobraz byl vyplněn, až nastane úmluva nová, do
onalá? Odpověď leží na dlani: i krev Nevého Zákona musí býti
krev—obětní. _Když tedy Spasitel, dotýkaje se „staré úmluvy Ho
spodina a lidem israelským, která posvěcena a z ečetěna byla krví
z obětí, praví, .že jeho krev je krev nové úm uvy .a se vylévá,
mluví zcela zřejmě o své krvi jako o krvi obětní. Spasitel konal
při poslední večeři oběť.

_

Vykládal jsem Vám předešle o svědectvích Starého a Nového
Zákona, že mše je pravá obět. Poukázal jsem na dvě slavná pro
roctví Starého Zákona, na proroctví Malachiášovo a Melchisede
chovo, poté rozebral jsem slova ,Páně, jimiž při poslední večeři
ustanovil nejsv. Eucharistii. \Svědectví ta jsou naprosto přesvěd
čivá. Dnes podíváme se do křesťanské minulosti a zeptáme se
našich předků, měli-li mši sv. za obět čili nic. Však na soud
„pozdějších věků nemusíme se tázati, nebo všecky kostely světa
se svými věžemi jako „rukama k řísaze 'pozdviženýma volají:
máme oltáře, na nichž koná se sv. o ět mše sv. Sestoupíme tedy
do nejzazší minulosti křesťanské, otevřeme nejstarší památky, které
z ní nám zbyly, pronikneme až k době apoštolské. A uvidíte, že
je.-li některá pravda doložena památkami dějinnými, je jimi dólo
žena nauka:

mše sv.- je obět.

Ježíši eucharistický,
pravdy náležitě pojali.

*

'

požehnej nám, abychom! význam této
*
'$ .
*

, Dojemným památníkem křesťanské víry z prvních století jsou
„zajisté katakomby, podzemní hřbitovy, kde křesťané ukládali ne
toliko. své zemřelé, nýbrž kde odbývali v dobách pronásledování
svá shromáždění. Místo mrtvých bylo Římanům svato, a proto
nebyli křesťané nikde tak jisti jako v katakombách. Byly náhodou
odkryty r.- 1578, tedy v době, kdy protestantismus, aby obhájil
svůj odpad od církve, šířil tisícerými ústy a pery pomluvu, že

katol. 'církev' uchýlila se od nauky prvotní církve. Na Eucharistii
jako obět útočil s prudkostí fanatiků. V kostelích, jež dostal do
moci, odstranil-oltáře a vše, co na mši pamatovala, rozbil. Vzpo
meňte si, jak" brzy na to 'řádil kalvinec Skultetus v chrámě sv. Víta.
Odkrytí katakomb je jiště dílo božské prozřetelnosti,
Co vidíme v nich? Oltáře. Oltářetý jsou buď přímo nad hroby
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mučedníků, anebo—jsou. k nim přistavěny; někdy sto'í o sobě.
V některé kryptě je oltářů několik. Co z toho jde?
de oltář,
tam obět. (Zid 3, 10.) Jiné oběti kromě oběti eucharistické k'ř'e—
stané neměli. .Slavil'i tedy Eucharistii jako obět. Důkaz ten“ je tak

krásný, že sám by stačil'na potvrzení pravdy, 'že mše-sv. je obět.
Však 'e potvrzena ještě "jinými památkami. Na stěnách katakomb
jsou o razy kněží. ,V kapli zvané „Kaple svátostí“ stojí u stolu
s chleby muž, žehnaje je, js_a oblečen v roucho, jaké v prvním
a druhém století nosili kněží. Je to tedy křesťanský kněz. Ale
kde je kněz, je obět, neboť knězem je ten, kdo _obětuje. Oltář
a kněz, aj, co chcete "ještě na důkaz,.
první křesťané slavili
Eucharistii jako obět? Však ještě nejsme u konec. V katakombách
je zobrazeno nejednou obětování Isáka Abrahamem. Isák byl vždy
brán jako předobraz Kristův a jeho obětování jako předobraz
oběti Pána Ježíše na kříži. Sám sv. Pavel dosti zřejmě _na to
poukazuje, nejstarší sv. Otcové jako Klement Rím., Ireneus a jiní
to potvrzují. Křesťané báli se v první době vyobrazovati potupnou
smrt'Kristovu na kříži, a proto ji představovali v obrazíoh. Poně
vadž tyto obrazy jsou v místech, kde křesťané se shromažďovali
k slavení Eucharistie, a poněvadž se nalézají ve spojení s obrazy,
které představují úkon eucharistický', je patrno, že obětování Isáka
neznamená jen krvavou obět kříže, nýbrž inekrvavou obět eucha—
ristickou; Skutečně církev při mši sv. v kánonu připomíná spolu
s obětí“ Abelovou a Melchisedechovou také obět Abrahamova.
Znalci poukazují právem i nato, že obět Abrahamova dobře značí
obět mše sv., obět nekrvavou, jelikož Isák krve své neprohl. ,
Ještě zvlášť zasluhuje zmínky kaple. odkrytá r. 1893, v_níž
znázorněno jest lámání chleba. Na obraze je uvedeno zázračné
nasycení lidí na poušti, které odjakživa bylo bráno jako předobraz
nasycení eucharistického. První místo na obraze zaujímá muž
s vousem, jenž láme chléb. U nohou má kalich a dvě misky , na
jedné z nich jsou dvě ryby, obraz Krista, na druhé pět chle'bů.
Jde patrně o úkon eucharistický. Lámání chleba bylo do II. stol.
hlavní pojmenování "pro slavení ' Eucharistie; je vzato z Písma
(Mat. 21, 26; 1. Kor. 10. 16. a j. a
Muž ten je patrně biskup,
' jenž tehdy jediný konal Eucharistii. Ostatních šest osob bezvou
sých, tedy méně důstojných a na místě méně význačném, znamená
ty, kteří neobětují, nýbrž oběti 'jsou jen přítomni. Že křestané
zvali slovem lámání chleba eucharistickou obět, dotvrzuje jeden
z nejstarších spisů, totiž jedna část jeho, jež byla složena ještě
před r. 100. Zove se „Nauka 12 apoštolů“. Křesťané se v něm
vyzývají, aby při nedělních shromážděních, nežli lámou chleba,
vyznávali své hříchy, a tak jejich obět byla čista. Tato čistá obět
je patrně účast "na oběti mše sv. jednak přítomností, jednak přijí
máním.
_Jsoú ještě jiná svědectví v katakómhách, ale vyžadují obšír
nějšího rezboru. Ta, jež jsem uvedl, stačí zajisté. meslete se do
doby, kdy křesťané shromažďovali se v podzemních chodbách
kolem Říma k bohoslužbě. Jsou mezi nimi' tací, kteří slyšeli kázat
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sv.. Petra a Pavla. Představte si 'e, muže aženy

veliké víry

a podivuhodného "nadšení, jak na ůkaz klanění křižují "ruce na
prsou a ramena uklánějí, an biskup vztahuje ruce na dary na
znamení, že .je proměňuje ko je eucharistickou obět a jak na ní
pak přijímáním účast berou. % rekové boží, kteří jste i života se
odvažovali, abyste, mohli býti při ní, budtež pozdravenil „Naplňte
nás úctou a láskou k oběti mše sv.,
'
2. To je první důkaz. Druhý podávají liturgie. Na východě
'říká se eucharistické oběti dosud' liturgie; u nás ujalo se latinské
missa, mše. Slovo liturgie vyskytuje se ve' skutcích apoštolských.
Sv. Lukáš užívá ho o úkonech proroků, jimiž Boha uctívali zvlášt.
ním způsobem, t. j. způsobem, který jen jemu náleží. Míněna je
patrně obět. A tak již samo jméno „liturgie“ ukazuje na obět.
Nejstarší liturgie, bohužel neúplná, obsažena je v knize „Nauka
apoštolů“; původ této části sahá do konce I. století. Liturgie zde
zaznamenaná je patrně od samých apoštolů. Pán Ježíš“ konal první
obět při požívání velikonočního beránka, tedy za různých obřadů.
Je, zcela přirozeno, že apoštolové nespokojili se pouhými 'slovy
ustanovení, nýbrž přidali k nim rozmanité modlitby a obřady. —
Poslední obět starozákonního beránka spojena byla s obětí novo
zákonníhp beránka; ona přestala, tato nastoupila. Bylo žádoucno
a samo sebou se rozumělo, aby děla se za obřadů, které by jí
dodávaly slavnostního rázu. Však bližších zpráv, jak si apoštolové
počínali, nemáme. Brzy ujala se tak zvaná disci lina arcani, t. j.
povinnost tajiti sv. věci. Ze všech nejvíce tajena yla Eucharistie,
poněvadž byla všem nejdražší, _pohanům nejnepochopitelnější,
a poněvadž nejsnadněji mohla býti znesvěcena, anebo zavdati pří
činu k pomluvám. Tato tajnostní kázeň vládla ještě 'za sv. Augu
stina. Však přes to máme dosti zpráv i o tomto tajemství.
_
Liturgie, o níž jsem se právě zmínil, shoduje se skoro úplně
s liturgií, kterou popisuje Klement Rímský, třetí papež a současník
sv. Petra, zemřelý asi r. 100. Proto zove se také někdy Klemen
tinská. Zé IV. století máme liturgii jerusalemskou. _Přičít'á se
sv. apoštolu Jakobu, jenž byl biskupem v Jerusalemě; proto zove
.se také _liturgie sv. Jakuba. Z liturgie jerusalemské vznikla ve
IVJ století liturgie sv. Basila- a Jana Zlat., kterých do dnešního

dne užívají Řekové, Rusové a jiné východní církve. Římská li
turgie přičítá se sv. apoštolům Petrovi a Pavlovi. Naše latinská
liturgie navazuje na sakramentář Glasia I. (1' 496) a Řehoře Vel.
(1- 604). V Miláně mají liturgii od sv. Ambrože .(1- 397) ; od římské

liší se nepatrně. Jsou i jiné liturgie, hlavně na východě. Ve všech
zove se eucharistický úkon „obět svatá, obět duchovní, obět pří
jemná, obět živá, obět nekrvavá, obět božská, obět hrozná a pod.“
To opakují stále a "s takovým důrazem, že nejsou-li tato svěde
ctví přesvědčující, lidská řeč nemá vůbec schopnosti, aby byla
svědkyní pravdy.
_
:
Otevřme některé liturgie ještě zvlášt. Nejstarší je ta, již uvádí
„Nauka 'a oštolů“. Kněz, jenž slavil eucharistii, se mimo jiné
modlil: „hlěcht přijme Bůh z rukou „mých . . . tuto obět, kterou
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"slabost má přináší na tomto oltáři.“ Když bylo vloženo kadidlo
na uhlí, modlil se „abychom s důvěrou, která "0 od tebe,- doko
—nalituto obět hroznou a božskou.“ Liturgie, dle níž konala se
Eucharistie v L_století, mluví tedyeo oltáři, .o oběti, užívá kadidla,
prosí Boha, aby obět přijal. To vše odpovídá pojmům a výrazům,

jaké
tehdážEucharistiijako
lidstvo, židé i pohané
mělipojmy
o Oběti.
Křestané-L
etí slavili
obět. Tyto
a výrazy
pro ně sto
m;,
značují ještě dnes obět ; *inám z nich dlužno souditi, že Eucha
ristie křesťanů z doby apoštolské ar poapoštolské byla obět. Kdo
toto popírá, ten může popřít vše. 'Ten může tvrditi, že -slovo otec
znamená dceru, slovo matka nějakou rybu mořskou. S' tím není
vůbec možná řeč.

Liturgie jerusalěmská, zvaná též liturgie sv. Cyrilla Jerusal.
anebo liturgie .sv. Jakoba, 'jak se nám dochovala, je ze IV. stol.
Duch, jenž z ní mluví,- je duch minulosti. Cyrill Jerusalemský
jako kněz vykládal ji někdy kolem r. 346 novokřtěncům. Vykládal
jim ji ne jako věc novou, nýbrž jako věc osvátnou, od církve
zachovávanou. Z toho tedy, že nám se zac ovala ze IV. století,
nenásleduje, že- není starší. Právem se sOudí, že je od sv. Jakuba
apoštola. Vizme některé modlitby z ní. Kněz říkal: „Stojíme před
tebou a obětujeme ti tuto obět svatou, duchovní a nekrvavou na
fodpuštění hříchů.“ Podobná'slova -0pakuji se častěji. Jsou zajisté
íjasná jako slunce; Ale na jednu modlitbu z liturgie jerusalemské
třeba poukázati' zvlášt. Při ní „konala se také vzpomínka za živé
a zemřelé. Dnes jí, říkáme „memento“, anat tímto slovem' začíná.
Znamená „Vzpomeifu Pane . . .“ Liturgie sv. Cyrilla Jer. uvádí
'v této vzpomínce za živé a mrtvé také důvod, proč se při mši sv.
koná. Kněz se modlí:\„Pamatujeme na- zemřelé . . . Máme za to,
že jest jim užitečné, když před touto svatou a hroznou obětí za
ně se modlíme . . . Krista 'za naše hříchy zabitého obětujeme,
abychom Boha se zemřelými usmířili.“ Zde je výslovně řečeno,
že Kristus na kříži krvavě obětovaný při eucharistii—se obětuje
nekrvavě. Zřetelněji- lidská řeč vysloviti obětní-povahu mše sv.
'již nemůže.
e litu 'e sv. Basila a Jana Zlat. znamená obět, netřeba.
'rozváděti.
éto liturgie užívají dosud mnohé východní církve,
které stejně jako my slaví obět mše sv: Má jiné obřady a me
dlitby, 'ale „podstatné části, jako čtení Písma. neboli evangelium,
obětování, proměňování a. přijímání jsou věcně tytéž jako -u nás. 

'Liturgie sv..Basila a Jana Zlat. byla

mnohokráte přeloženado

češtiny, hlavně ,"asi pro zvědavce, kteří chtěli viděti a cháp'ati
ruskou bohoslužbu v pravoslavném chrámu sv. Mikuláše v Praze.
V obojí této liturgiiřje stále řeč o oběti, o žertvách, _ooběti Melchi
sedechově jako předóbrazu této oběti, o-'Kristu, jenž tu obětuje
a je obětován, ó proměnění chleba a vína, 0 obětním beránku No
vého Zákona, o zabitém beránku na oltáři, o nové oběti Abraha
mově a pod. Podobné modlitby nalézají se v liturgii sv. Ambrože,
kterých dosud se užívá v Miláně. K vůli jednotě zaváděna byla
v katol. církvi “na západě poznenáhlu všude' liturgie římská.
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V nejstarším sakramentáři církve římské, z něhož vyvinula se
naše_ liturgie, čteme modlitby: „Shlédni, ó Pane, milostivě na
obět lidu svého, při níž na oltáři neprolévá _se krev nerozumnýc'h
zvířat . . ., nýbrž při které je obětí tělo a krev kněze samého
(t. j. Ježíše Krista).“ Nebo „obětujeme ustavičně obět chvály tvé,
jejímžto předobrazem b. 1 spravedlivý Abel, na niž beránek Zákona
ukazoval, .' kterou' pře obrazně slavil Abraham a Melchisedech,
kteréžto předobrazení Kristus vyplnil, pravý beránek, věčný vele——
kněz.“

"

_

,
Na těchto ukázkách přestávám. Všecky liturgie křesťanské,
'které máme, dávají svědectví: Eucharistie je obět. Kolikrátkoli
byla .slavena, a to se dělo nesčetněkráte, vždy byla obětí. Když
tyto liturgie čteme, jsme hluboce dojati. Vidíme živě křestany
prvních století, jak se shromažďují tu v katakombách, tu na hřbi
tovech, na povrchu, tu v soukromých domech, později již v chrá
mech, jak přináše'í .dary, jak proměňuje se chléb a víno, jak
všichni přistupují u stolu Páně. Všichni vědí: Kristus se za nás
nekrvavě tu obětuje, a my přítomností svou, zvláště pak přijímá
ním, máme na" oběti jeho účast. Jak by nás neměla dojmouti my
šlenka takového duchovního sjednocení, nepřetržitého ažk apošto
lům,.až k poslední večeři Páně, první oběti mše-sv.
3. Třetí svědectví, že mše sv. je Obět, podávají spisy sv. Otců.
Vybírají se svědectví z nejstarších, jaké máme. Takovými jsou
„Učení 12 apoštolů“, Klement Římský _(1'asi r. 100), 'sv. Ignác
muč. ( asi r. 107), _sv. Justin (*j-asi r. 167), Athanagoras asi
z téže oby, Irenej (*j—
asi 203), 'Turtulian (1- asi 240), Cyprian
(1- 258) a j. — Prof. Harnack, jeden z hlavních vědeckých bo—
jOVDíků proti katol. Církvi praví, že obětní povahu vnesl do

Eucharistie Cyprian, jehož jsem'jmenoval naposledy. Uvidíte hned,
že tomu není tak. Pravda je, _žeCyprian, zdůrazňuje obětní povahu
mše zvláštním způsobem. Stalo se to proto, že někteří užívali
k oběti vody bez vína. Vykládá jim, že tak by se. obět něstala,
jelikož kněz, jenž zastupuje Krista, musí užívati—týchž obětních
darů jako on. Z toho, že Cyprian obětní povahu mše-Zvlášt zdů
raznil, neplyne však, že ji teprve zavedl. Sv. Otcové vůbec nových
nauk nezaváděli. Sv. Otcové lpěli s úzkostlivou éčí na -tom, aby
bylo zachováno neporušené vše, co od otců přija i. Proti smělému
výmyslu Berlínského učence máme důkazy naprosto jisté.
. Asi 50 let před Cyprianem zemřel proslavený sv. otec Ireneus.
Ve svém velikém díle roti kacířům mluví také o Eucharistii.
Vykládá, _žePán Ježíš c těl, aby učeníci jeho přinášeli'Bohu prvo
tiny,.z jeho tvorstva (t. j. obětovali mu prvotiny), .ne ovšem jakoby
jich potřeboval, nýbrž na důkaz díků. _Pr_oto vzal chléb a víno,
nad chlebem řekl: „Totot je tělo.mé,“ víno prohlásil za svou krev.„
A sv. Irenej pokračuje doslomě: „Naučil nás nové oběti, oběti
Novéh'O'-Zákona, kteroužto obět církev od apoštolů obdrževši na
veškerém světě přináší onomu Bohu, který nám okrm poskytuje.“
Ještě bych mohl uvésti další jeho slova, ale uvesená stačí. Angli
kán Aru. Grabe (1- 1711) vyznal upřímně:
Jisté je,.že sv. Irenej,
.
Rádce duchovní.

30
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ano. všichni otcové, kteří žili s apoštol nebo brzy po nich, po:
kládali Eucharistii: za obět Nového Z kona, že tato nauka byla
vírou všech církví, přijatou od apoštolů. Tak upřímný anglikán.
Právě" tato pravda je příčinou, že anglikáni ěetně se vrací do
katol. církve anebo zavádějí opět mši sv. Jak vidíte, měla—
mše sv.
obětní povahu .už za Irenea. Měla ji vždy. „Učení 12 apoštolů“
už jsem uvedl, mluvě () liturgiích. Opakuji'jen, že,-vyzývá křesťany,
aby vyznali před lámáním chleba své hříchy, aby jich —obětbyla
čistá. Sv. Ignác M. nazývá mši sv. často obětí, dí, že je jeden oltář,
jako' je jeden" biskup s kněžstvem a jáhny. Sv. Justin vykládá,
že Bůh zavrhl. starozákónní oběti a ustanovil obět v chlebu svá
tostném a v kalichu odobně svátostném, že tuto obět přinášejí
na každém místě; Vša dosti. Podotýkám 'en, že tito otcové roz- *
lišují velmi „zřetelně vnitřní. obět srdce od oběti zevní na oltáři,
modlitbu _odmše sv. _Mši sv. líčí jako obět zevní, pravou. — Není
tedy'pravda,_ že slovo obět znamená .u sv. otců a v liturgiích
obět srdce, zbožnost, přijímání.
*

*

'slc

Tři důkazy jsem Vám podal z odání, že- mše sv. je obět:
z katakomb, z liturgii a .ze sv. otců. sou takové, že nesnesou od
poru. Luther a reformátoři to věděli. .Vesvém bojovném spise prot-i
mši napsal Luther, že byl od ďábla oučen,žemše sv. je modlářství,
V jiném spise rohlašuje svě ectví sv. otců, která mu král
Jindřich VIII. uved , za nic, pravě, že'jen Písmo má platnost.
8 Písmem- však zacházel jak chtěl. Co nechtěl, v P'ísmě nebylo,
čeho si přál, toho tam našel. — Ale i svědectví otců mají váhu.
Vidíme-"li z jich spisů,. že první křesťané slavili liturgii aže ji
slavili jako obět, je 'isto, „že je tomu naučili apoštolové. Mše sv.
je od apoštolů. Je cirahý poklad. Važme si jí, jako si jí vážili
apoštolové, první křesťané a církev vůbec. Před oltářem jsme
všichni spojeni. Tu se krásně ukazuje, že jsme mystickým tělem
'Kristovým. T_uJežíš stále ža nás _"seOtci v obět podává.. Tu
vzdáváme nejvyšší úctu Bohu. Tu je také 'zdroj posvěcení, posily
a útěchy. .Obětujme Šs/Kriatem Bohu také sebe, ;zasvěcujíce mu
svůj život. Bůh řijme naši obět, nebo bude spojena s obětí, jež
nemůže se mu nelibití, I požehná, nám, aby život náš byl v pravdě
obět Bohu líbeznáL1Amen.
IV;

Mše svi & její vztah k oběti kříž-e
Dosud' jsem. vám přednesl dvě, pravdy: co je pravá obětla že
mše sv. je;pravou obětí. Tuto druhou ,ravdudokázal jsem 'z Písma
a z.podání. .Snad „v.ásnapadlo, že
hé dvě přednášky nebyly.
Odpovědí na přednášku prvou.

Očekávali jste,.- že _vylíěiv, co .ná
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leží k pravé oběti, "ukáži: hle, to vše mše, sv'. má; je hmotným
darem, daným Bohu nějakým zničením.
'
Skutečně jsem neukázal ještě, že:ve mši sv. je vše, co náleží
.k pojmu oběti. |Nemohl jsem tak učiniti hned. .Dříve bylo mi
ukázati, že Pán Ježíš ustanovil, Eucharistii jako obět' a že církev
ji 'od časů apoštolských .až do dnešního dne za obět měla a má.
_Je zajisté nezbytne. věděti ,nejprve, jak Pán Ježíš Eucharistii- usta—
.novil a jak .ji míti chtěl. Když- víme, že ji ustanovil jako obět,
jest- nám hledati, .v čem její obětní povaha záleží. Tu b_éřemena
pomoc nauku, co pravá obět musí míti atážeme se: každá obět
má tyto rysy; kde jsou při mši sv.? Musí při ní býti, nebot

Spasitel býti
ji jako
obět ustanovil.
určit přesně
rysš,=
.nemusí
snadné.
Právě mšeVyhledat
sv. dáváa příklad
takovétyto
nesna
nosti. Víme, že Kristus mši sv. ustanovil jako 'obět, nebylo a není
jediného katol. bohoslovce, který o této věci učil jinak, víme, co
náleží k pravé oběti, nicméně určití, v kterých rysech mše'sv.

záleží její-obětnípovaha, je nesnadno; aspoň mezi bohoslovci je
o tom veliká různost mínění. To, v čem záleží obětní povaha
mše sv. zovou podstatu mše sv. .
'
Naše „otázka je tedy: co je' podstata mše sv.? Avšak mše sv.
je obět"zcela zvláštní. Tato její zvláštnost záleží v tom, že má
zvláštní vztah „k oběti kříže. Tento vztah' jest jí podstatný. Proto
nestačí vyhledati všeobecné obětní. rysy, nýbrž i tento poměr musí
býti náležitě vytčen. Vidíte, že k podstatě mše náležejí dvě věci:
její poměr k oběti kříže, a —rysypravé oběti.

'

Dnes zabývati se budemeotázkou prvou. Určíme poměr mezi
mší sv. a obětí na kříži. Přesvatý veleknězi, který na kříži jsi se
obětoval krvavě a denně tuto obět nekrvavě opakuješ na oltářích,
učiň, aby toto rozjímání rozmnožilo naši úctu a lásku k obětem
oběma.

*

*

*
I

Mše sv. je obět vztažná. Vlastně všecky oběti světa jsou
vztažné. Proč? Všecky oběti předobrazovaly obět kříže. Všecky
oběti, vyjma oběti před prvotním hříchem, ač přinášel-li Adam
v ráji jaké, měly. kající rys v jadřujíce: tuto žertvu dáváme ti,
'Bože, na usmíření za své hříchy..Jsouce tak projevem kající viny,
zobrazovaly obět „kříže, skrze niž—usmířil Pán Ježíš vinu, lučiniv
za nás spravedlnosti boží zadost. Všecka milost, kterou—,sipohané
a, židé svými obětmi vyzískali, plynula z obětí kříže. Proto vlastně
'jen obět kříže je obět naprostá, nemající už jiného vztahu. Mše sv.

má k oběti kříže vztah zvláštní, jakého neměly a nemají žádné
jiné oběti. Sněm tridentský dí, že Pán Ježíš zanechal; církvi obět,
aby skrze ni krva'vá- obět, přinesená jednou na kříži, stále byla
představována a' její památka až do konce zůstala. O ět dí, že
týž Kristus obětuje se' při .mši sv., jenž obětoval se na říži, a že
jen z'působ obětování je jiný. 'Ze slov sněmu patrno, že'poměr
mše sv, k oběti na—kříži je zcela zvláštní a tak- veliký, že náleží
k podstatě-mše sv. Vyšetřme jej.
'?
.
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Při oběti “na kříži a při mši sv. je týž- obětník a ,táž žertva.
Týž obětník. Hlavní osoba, jež při mši sv. obětuje, je Kristus—;
kněz ho jen. zastupuje. Kristusje kněz na věky podle řádu Melchi
-sedechova. Zastává svůj úřad tím, že obětu'e skrze .viditelné
kněžstvo. Sv. otcové a liturgie to vyjadřují, dyž zovou Krista
:'knězemna věky, jediným knězem, veleknězem: Sněm lateránský IV,
dí, že je jedna církev, v ní jeden kněz a jedna Obět, Ježíš Kristus.
Jak tomu máme, rozuměti? Je-li proto Kristus hlavním obětníkem,
že mši sv. ustanovil? Anebo že skrze ni dává milost? Ovšem
- i- proto ; ale to nestačí. Starozákonní oběti byly ustanoveny také
'od Boha a Israelita přijímal při nich mnohé milosti, ale nikdo ne
praví, že Bůh při nich byl obětníkem. Ani toho vůbec říci nelze.
Čeho je tedy třeba? Je třeba, aby se obět konala jménem toho,

jemuž se opřipisuje.
koná mšiKdyž
sv. jménem
Pána'Ježíše,
proto
hlavním
ětníkem Kněz
je Kristus.
pán řekne
sluhovi: aVezmi
vtento peníz a dej jej chudému jako almužnu, dává sluha almužnu
jménem Pána. Kdo ji tu vlastně dává, sluha či pán? Zajisté pán.
Když kněz se za někoho modlí jménem církve, modlí se za něho
církev. Že _Kristus byl obětníkem na kříži, je samozřejmo. Dím
jen: jiní -ho sice umučili, ale on'své utrpení a svou smrt podal
Otci v dar za naši spásu. On' tedy obětovalý Při mši sv. jím je,
oněvadž ustanovil, aby kněz činil eucharistickou obět jeho jménem.
_ něz činí totéž, co činil Kristus

při _poslední večeři.

íká při

proměňování: 'totot je tělo mé, které se za vás vydává, krev má,
která se za vás vylévá.- Poněvadž proměňuje dary v tělo a krev
' Pána Ježíše, jsou jeho ústa jako ústa Kristova, jeho vůle jako
vůle Páně. Krátce kněz obětuje jménem .Pána Ježíše. To stačí.
Bohoslovci učí namnoze, že Pán Ježíš při každé mši sv. zvlášť
také ještě spolupůsobí k oběti, provázeje roměňující nebOli'kon'
sekrační slova knězova svým souhlasem. Jako důvody uvádějí, že
řeč sv. otců a liturgických modliteb .tomu odpovídá, jelikož v nich
Kristus vystupuje vždy jako součinitel. Také se prý sluší, aby
když Kristus je živou žertvou, také nějak jako obětník součinil.
Poté praví, že převeliká důstojnost mše sv. žádá, aby také obětní
úkon byl přiměřeně důstojný. To se stane, dokládají, když i Kri
stus projevem vůle při ní působí. Jako přirovnání uvádějí, že al
mužna daná samým ánem nebo za jeho přítomnosti a pokynu je
vzácnější, že úcta, od) samého krále nebo za jeho přítomnosti a na
jeho pokyn prokázaná je větší, nežli když stane se jen od sluhy,
třebas jménem pánovým. Též se uvádí, že sám obětoval při po
slední večeři,. i že je vhodne, aby slova svých zástu ců- i nyní
provázel svým souhlasem. Je-li těmito důvody náhled) o součin
nosti Páně při oběti dostatečně obhájen, je ovšem Pán Ježíš hlav
ním obětníkem tím více.

,

-v '

Táž žertva. Co se dává při mši sv. Bohu v dar? .Chleba
a víno? Nikoliv.» Podává se mu tělo: a krev _PánaJežíše; Ani
způsoby se neobětují, nýbrž Kristus „podzpůsobamiohleba a vína.
Chléb a víno náležejí k oběti jen potud, že od nich obět začíná,
že mizejí, aby učinily místo tělu a krvi Páně, že způsoby zůstá
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vají jako znak, kde Kristus zvlášťpodle těla a zvlášt podle krve
je přítomen. Sv. otcové a liturgie všecky mluví .jen 'o beránku,
o Kristu, o jeho těle a krvi, jež se obětují Bohu. ŘíkMe ovšem-.
často, že se obětuje chléb a víno, ale tu užíváme to, .co vidíme,
pro: to, co nevidíme, způsoby' ro obsah. Někdy tak mluvíme
foto, že před proměněním je offěrtorium, obětování chleba a vína“
ohu. Toto obětování je pouhé zasvěcení určitého chleba a vína
pro obět, nikoliv vlastní obět. Tím jen naznačujeme, který chléb
a 'kúré víno jsou určeny pro bohoslužebný úkon oběti, jenž pak
následuje. To je asi tak, jako kdybychom si určité. peníze oddělili
k almužně. Ještě nejsou almužnou, nýbrž jsou jen na almužnu po
s'věce'ny.

,

,

.

Při mši sv. je tudíž týž- obětník a táž žertva. Sněm tridentský
praví, že při mši sv. se obětuje týž Kristusz- který se obětoval
na kříži a dodává, že jedině způsob obětování je jiný. Vytkli jsme _
totožnost“ osoby, vytkněme si tento rozdíl. Ačkoliv je tu týž obět—
ník a táž žertva, liší se obět mše sv. a obět kříže podstatně, _
avšak jen co do způsobu. Ani nemůže býti jinak. Kde je týž
obětník a táž žertva, může podstatný rozdíl obou obětí zále'žeti
jen v různém způsobu, jak se obětují. Tento způsob je podstatně
jiný; Vizme.
.
Na kříži Pán Ježíš mohl trpěti a- umříti, ataké trpěl a umřel.
Při mši sv. Kristus netrpí ani neumírá. Kristus nemůže už nyní
nijakým způsobem trpěti, nerci—liumříti. Kristus je. nyní na věky
nesmrtelný, slavný a blažený. Na-kříži obětoval se Kristus krvavě,
při mši obětuje se' nekrvavěf "Na kříži obětoval se viditelně, při
mši se obětuje neviditelné; Obět kříže byla naprostá, nebo—liabso
lutní, nemajíc k žádné jiné oběti vztahu, mše sv. je obět“vztažná,
majíc—podstatný vztah k smrti Páně. Obět kříže byla vykupitelská
a všeobecná. Skrze ni vykoupeno bylo lidstvo, z -ní plyne všecka
milost, která od pádu lidí do konce světa byla a bude udělena.
Ovšem uděluje se po smrti Páně" milost jinak, nežli" dříve. Smrt
Páně je tedy pro všecko lidstvo. Mše sv. není vykupitelská, nýbrž
osvojuje ovoce vykoupení, je hlavně pro věřící, pro Nový Zákon,
a je jeho podstatná část, nebot Bůh Ustanovil, aby nadále jen
touto pbětí byl ctěn. Při mši sv. obětuje & je obětováno s Kristem
také jakýmsi způsobem jeho mystické tělo, církev. To jsou hlavní
rozdíly. Je-patrno, že způsob, \jak-Kristus se obětoval na kříži,
je podstatně jiný, nežli způsob, jak obětuje se při mši sv.

Opakujme: týž obětník a táž žertva, ale jinýzpůsobbb'ěto
vání. Že mše sv. má vztah k oběti_na kříži, je patrno. Ale ještě
uvidíme, jak 'mše sv. skutečně obět na kříži představuje, repre
sentuje, jak vztah tento zevně se jeví.
Vzpomeňte na oběti Starého Zákona, Oběti ty předobrazovaly
obět kříže. Zvířata obětní byla zabíjena a krev jejich na oltáři
obětována. Tím každá obět věcně znázorňovala budoucí smrt „Páně.
Staré oběti nebyly tudíž. jen' proto předobrazy, že proroci“ je- za ně

'rohlásili,
nýbrž'byly
věcně, skutečně,
jakproto,
se děly.
odobně mše
-sv. není jimi
památkou
na smrt. zlpůsobem,
áně jedině
že
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Pán. Ježíš řekl: to čiňte na 'mou památku,'nýbrž proto, že věcně
a“skutečně představuje smrt Páně. To je vlastní příčina, že je
památkou,- smrti na kříži. Pán Ježíš ji ustanovil-tak, ab sama
sebou, tím, co je, ředstavovala, znázorňovala, připomín a smrt
Páně. Pán Ježiš mo ] ji ustanoviti jinak, bez tohoto rysu, a 'byla
by obětí; ale on'ji ustanovil tak, aby -navšecky věk připomínala.
jeho smrt na kříži. Kdyby kněz při mši sv. udělal ta ovou chybu,
že by tento vztah její k smrti Páně se ztratil, jeho mše nebyla
by platna, nejsouc vůbec mší svatou.
O tom, jak mše sv. představuje smrt Páně, promluvím ještě
zevrubně. Dnes jen stručně na to poukáži.
Na kříži vydal Pán Ježíš -své tělo a krev skutečně,- nebo byl
skutečně zabit, a Otci je za nás. dal jako výkupné. Při poslední
večeři řekl, že své tělo vydává" a svou 'krev vylévá. Je tu tedy
. zcela zřetelně vyslovený vztah. Tam vydal, zde vydává, tam vylil,
' zde vylévá. Avšak způsob je jiný; Při mši Pán Ježíš nevydává
těla k smrti ani nevýlévá skutečně krve své, nýbrž obrazně, boho
slovci říkají' mystický. Na kříži byla skutečně smrt, při mši se
jen zobrazuje, tam byl Kristus skutečně zabit, zde je zabit my
sticky. Kde je tento obraz? Kde mystická smrt? Záleží v rozdě
lených způsobách chleba a vína. Jimi se naznačuje, jakoby tělo
'a krev byly od sebe rozděleny. Kde tělo od krve je odděleno. je
skutečně 'smrt. V Eucharistii nejsou rozděleny, nebo .v hostii je
celý Kristus a pod způsobou vína též. Ale poněvadž způsoby
chleba a vína jsou' rozděleny zdá se; jakoby i tělo a krev Páně
byly rozděleny. Tato rozdělenost představuje nebo zobrazuje. smrt
Páně. 'Na kříži byl tedy Kristus zabit, tam jeho krev od těla se
skutečně oddělila, při mši rozdělené způsoby představují „smrt
Páně, při mši je Kristůs zabit v obraze rozdělených způsob, my
sticky; Tak má podstatný vztah k smrti Páně. Kněz, jenž by
proměnil při mši' sv. jen chléb, nekonal by obět, neboť by chyběl
vztah k smrti; hostina sama není obrazem mrtvého těla Páně,
i nel-zeříci, že setu tělo vydává. Bv. Pavel dí: Kolikrátkoli bu
dete cbléb tento jísti a kalich piti, smrt Páně budete zvěstovati
(1. Kor. 11, 2-6). Proč? Proto snad, že Pán Ježíš ustanovil Eucha
ristii v-noci před svou smrtí ? Nikoliv. Proto ji „připomínáme,
poněvadž mše sv. sama sebou, 'svými oddělenými způsobami ji
představuje. Nejde“ o citovou vzpomínku na smrt- Páně při mši sv.,

jdedoěje.skutečný obraz této smrti, 0 mystické zabití, ' jež se při
ní
Tak mluví sv. otcové. Sv. Cyprian píše, že chybí-li víno,
nedě'e se obět. Tenkráte sloužili někteří bez vína, 'majíce je za
věc ' říšnou. Jako důvod uvádí jim sv. otec, že mše bez chleba
a vína nepředstavuje utrpení Páně. Bv. otcové stále opakují a zdů
razňují, že Kristus při mši sv..se za nás vydává v obět. Užívají
slova, které je 'vzato z obětí krvavých (immolatur) a znamená
obětovati, vydati se zabitím, ovšem mystickým. Tím vyjadřují, _že
mše sv. je a musí býti obraz smrti Páně na kříži. Jindy píší, že
mše sv. obnovuje smrt Páně, ovšem nekrvavě, an Kristus již ne
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umírá. Sv. Tomáš vykládá, že obraz smrti Páně záleží v promě
nění-obou podstat,_,chleba a vína, nikoliv jedné. Suarez rozvádí,
že k podstatě mše sv. náleží, aby představovala smrt Páně, ale že
proměnění
jen se
chleba
jí nepředstavuje,
jelikož není obrazem mrtvého
těla, těla, jež
vydává
s '
I když pouhým rozuntem o věci uvažujeme, dojdeme k témuž
výsledku. „Smrt Páně na kříži nás vykoupila a zjednala všecky
prostředky spásy. Ovoce smrti Páně osvojuje se nám. velikou
měrou při mši sv., jež jako obět chvály, díku, prosby a smíření
je hlavní bohoslužebný úkon církve; v ní připravuje se nám také
duchovní pokrm. Tam i zde týž obětník a táž žertva. Když se
nám tedy při mši sv. osvojuje ovoce smrti Páně, je přiměřeno,
aby jako obět měla rys oběti kříže, aby ji připomínala, jsouc jejím
obrazem. Tímto obrazem je, poněvadž dvojí oddělenou způsobou
představuje oddělení těla od krve.

/

*

*

*

. Vyložil jsem .vám, že při mši a při obětí na kříži je týž obět

ník a táž žertva a že mše sv. musí míti podstatný .vztah k smrti
Páně. Má jej tím,- že je jejím obrazem, any rozdělené způsoby
představují oddělení těla. od krve. Tak ji Pán Ježíš ustanovil,
taková musí býti. Už- z toho vidíte, že mše sv. je pravá obět,
anat je zobrazením pravé ob'ěti, smrti Páně. Však o tom jindy
ještě zvlášt.
V' Anglii byly dlouho kruté tresty na katol. obřady. Bohatý
Angličan, horlivý katolík, byl prozrazen, že byl na mši sv., »a od
souzen k pokutě 1000 korun. Odsouzený Opatřil si nejkrásnější
měnu portugalskou, na které byl vyražen kříž, a zaplatil jí trest.
Úředník se mu s počátku smál, ale *vida krásné peníze, podivil
se a tázal, proč jimi platí. ,Katólík odpověděl: Za hanbu bych si
pokládal,
kdybych
dal obyčejný
za milost,
že jsem skrytému.
byl hoden
býti na mši
sv. a pokloniti
se peníz
ánu Ježíši
ve svátosti
Považte, že na měně je vyražen kříž. Mezi obětí mše sv. a křížem
je veliká příbuznost, nebot ten, jenž se za nás obětoval na kříži,
obětuje se ještě po všechny dni ři mši sv. Tak kříž a obět
mše sv. jsou památkou neskonalé á'sky našeho Spasitele. Odpo—
věděl dobře.
Na každém „oltáři vidíte kříž.

mši Kristus
vydal se ve
Spasitel -dal
rým Bůh je
připomínala

Tento kříž \vám praví, že při
se obětuje jako na kříži, ale jiným způsobem. Tam
skutečnou smrt, zde vydává se ve smrt mystickou.
nám obět, poněvadž obět je nejvlastnější způsob, kte
uctíván. .Ale on ji ustanovil tak, aby každá mše nám
a zobrazovalavykupitelekou jeho obět na kříži-.Mše sv.

je úkon radostný. I Kristus myslí zajisté na stu

smrt nyní ne

s bolestí, nýbrž s radostí. Přetrpšné bědy, zvláště ty, jež jsme
vzali na sebe z povolání anebo z lásky pro jiné, těší a povznášejí.
Vzpomínejme. si při mši sv. na smrt Páně. Radujme se z ní, po
divujíce se lásce Pána Ježíše k nám, děkujíce mu za ni a sami
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také se mu obětujíce k věrné službě až do smrti, Věru, veliká
věc 'est obět mše, sv—.Když kněz vyzdvihuje. hostii a kalich, tu
jako y Kristus, k nám mluvil: Tak jsem vás miloval, že život
jsem za vás. dal. A zase podáyám se za vás otci svému,-abych
ovoce její vám osvojoval, vzdávaje Bohu nejdokonalejšíobět chvály,
díků, prosby a smíření,'a připravuje vám pokrm duchovní-. Otevřme
tomuto hlasu srdce své a spěchejme rádi k nekrvavé Kalvarii,
která zemi a nebe spojuje, 'Boha přivádí k nám a nás k němu
pozvedá, aby tento svazek stával se“vždy vroucnější a pro nás
požehnanější. Amen.

v,

Obětní povaha mše sv.
Mluvil jsem předešlo o podstatě mše sv. Podstata mše svaté
je vše, co musí míti, ' aby byla obětí, kterou ji „Pán Ježíš učinil.
Pravil jsem, že kpodstatě mše sv. náležejí dvě věci: aby měla
vztah k oběti na kříži a aby měla povahu skutečné oběti. Tak ji
Spasitel ustanovil.
.

Minule jsem vykládal vztah mše sv.- ksmrti Páně. Řekl jsem,
že při obou jest týž ob_ětník a táž žertva, Pán Ježíš-. Avšak tím
není, ještě dán vztah mše- sv. k obětí na kříži jako smrti. Právě
v tom je při obou podstatný rozdíl. Na kříži Pán Ježíš umřel,'při
mši sv..neumírá. Nicméně vztah k smrti musí při mši býti. 'Vy
ložil-jsem, ..žesmrtje zobrazena oddělenými způsobami chleba a vína.
Tím, že je Pán Ježíš přítomen pod oddělenými způsobami, zdá se
nám, jakoby i tělo a krev byly odděleny. Nejsou ovšem odděleny,
ale oddělené způsoby představují jich oddělenost. Tím představují

smrt Páně, nebot oddělenítěla a krve znamená smrt. Bohoslovci
praví, že Kristus při mši sv. umírá obrazně, mystický.
Zbývá druhá otázka. Mše sv. muší míti povahu pravé oběti.
Již dříve jsem ukázal, že toho žádá sv. Písmo Starého i Nového
Zákona, a. že v církvi od počátku slaVena byla mše sv. jako obět.
I jest otázka: kde hledati dlužno při 'ní obětní povahu? Která
část mše sv-. ji má ?. Při mši to není zřejmo. Při starozákonních
obětích zvíře se zabíjelo a pálilo, jeho krev lila na oltář. Zde je
tedy viděti i hmotný dar i jeho obětování' Bohu zničením. Také
na kříži povaha oběti byla zřejmá. Život Pána-Ježíše .byl zničen
a On jej podal Otci. Co je při mši sv. obět? Obětní hmotný 'dar
tu je. Jest jím Kristus. Je ovšem neviditelný, ale věříme, že tu
je. Než kde je nějaké zničení, kterým se Otci odává?
Na tuto otázku dlužno nám od ovědětí. Odpovím na ní na
dvakráte. Dnes ukáží, že obětnípova a'mše-sva záleží v proměnění
neboli konsekraci chleba a vína. Příště pojednám o tom, 'jak-v pro-'
měnění je, mystické zničení žertvy.
_ Krista, drahého velekněze, který denně se za .nás Otci obě
tuje, prosím-, aby nám dal vniknouti do velebného tajemství mše
svaté a aby hlubší porozumění rozmnožilo také naši lásku k němu

;
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Naše otázka tedy jest: V které části mše sv. dlužno hledati
obětní povahu její, proč je obětí. Odpovídáme :'—
—vproměnění.

Jest starodávné přísloví, že pravda objasňuje se opakem.
Uveďme _siproto také různá mínění, od našeho odlišná; dají n'ám
více světla, abychom své mínění lépe pocho ili.,
.
Někteří pravili, že podstata eucharistic é oběti záleží v- mo
dlitbách kterými se po proměnění neboli po konsekraci tělo a krev
Páně prinášejí Bohu. Jiní, že povaha oběti záleží .v lámání hostie
a smíšení obou způsob. Při mši s,v. se totiž kousek konsekrované
hostie pustí _předpřijímáním do kalichu. Jiní opět, že vlastní ob'ět
při mši záleží v offertorium, t. j. v části mše sv.'zvané obětování,“
při němž chléb a víno Bohu zasvěcují se v dar. Zase jiní, že při
jímání knězovo předstaVuje smrt Kristovu, 'elikož při něm z'pů—.
soby'se ničí, 'a že tedy v“tomto přijímání lužn'o hledati obětní
ovahu mše sv. Někteří počítali k podstatě mše sv.- také přijímání
idu. Proti všem těmto náhledům stavíme náhled, dnes asi vše
obecně pojímaný: obětní povaha mše sv. záleží v dvojím promě
ňování. Nejprve vyvrátíme odchylná mínění, a pak odůvodníme
mínění

své.

_,

.

_

Obět nezáleží v modlitbách při preměňování nebo po“něm.
Proč? Poněvadž ve sv. Písmě není o nich ani stopy. Kdyby v nich
záležel'a obětnípovaha mše sv., byl -by Pán Ježíš při poslední ve..
čeři nezbytně .je říkal a a oštolové nám je zachovali; Ale nestalo
se. Proto 'v nich nemůže ýti podstata mše sv. Modlitby ty nená
ležejí vůbec k odstatě oběti, nejsou obětní. Proč? Poněvadž jich
neml'uví obětní Kristus. Modlitby ty říkají kněží ne jménem
Krista, jako místní ci jeho, nýbrž jménem církve, jménem svým,
jménem věřících, a y obět byla jim k prospěchu. Také se jimi nic
s dary neděje.' K oběti náleží, aby s žertvou stala se nějaká změna,
my jsme řekli, aby nějak byla zničena. Ale modlitby nic .takového
s žertvou nečiní. Nejsou tedy obětní.
' Obětní povaha mše sv. nezáleží v lámání .hostie a 'v smísení
způsob. Pravda je, že lámání může býti obrazem zabití., Zlomení
hůlky nad hlavou obžalovaného bylo nejednou znamením odsouzení-.
Ale lámání hostie při mši jako znamení smrti Páně seinehodí. Při
mši láme se jen způsoba. Poněvadž Kristus je- přítomen celý vcelé
hostii a zároveň v každé její části, působí“zlomení hostie jen tolik,
že jeho nezměněná přítomnost je nyní ve dvou oddělených částech._
Dříve byla jedna způsoba jako viditelné znamení neviditelného
Krista, nyní jsou tu dvě části téže způsoby jako viditelná znamení
neviditelného Krista. O smrti Páně není v tom připomenuto nic.
Kdy bylo by lomení hostie obrazem zničení? Kdyby žertvou byla
způsoba. Zlomení hostie mohlo by znamenati, že ji—iričíme, jako
když rozlomínm sochu, roztrhneme papír, dáváme najevo, .že je
ničíme, zahazujeme. Ale hostie, způsoba chleba, není při mši svaté
žertvou. Žertvou .je Kristus-. Mimo to způsoba. vína se' neláme.
Bylo by nedůsledné a nedokonalé, zobrazovati smrt Páně jen jednou

A proto,
ustanovil—liKristus
lámáníz něho
chleba?
Nikoliv.
Lámal
czpůsobou.
léb jedině
aby mohl každému
podati.
Kdyby
byl

—474—_
býval při poslední večeři jen jediný apoštol, byl by mu podal chléb '
celý, nezlomený. — Smísení způsob není od Krista ustanoveno,
nýbrž je obřad zavedený. od církve. Myslete si, že ' před lámáním

padne
knězi
do kalicha
a zlomení
její je
nemožné.
by
tím hostie
jeho mše
obětní
povahy?
Nikterakž.
Jeho
mše sv.Pozbšla
je

konalá, pouze jednoho od církve přidaného obřadu'nelze mu splniti.
Přijímání věřících. Že v něm nemůže záležeti obětní povaha
mše, je patrno. Kolik mšísv. se slouží, při nichž nikdo nepřístu
puje kstolu Páně! Jsou „snad všecky neplatny? Pak by jich církev
netrpěla. Ale církev naopak pohrózila na sněmu tridentském klatbou
každému, kdo by řekl, že-mše, při nichž jen kněz přijímá, jsou ne
dovoleny a mají se odstraniti.
'
A což offertorium neboli obětování? V něm nemůže býti
obětní povaha mšesv. už proto, že ři něm není,vůbec\ještě žádné
žertvy. Při offertorium není Pán ' ežíš na oltáři ještě přítomen.
Mše sv. však není obětí chleba a vína, nýbrž obětí těla a krve
Páně.
statě oŽádný
ěti. ' úkon před proměněním nemůže vůbec náležeti k'\pod—

Z odchylných mínění zbývá už jen při'ímání kněze. Mínění
toto bylo zastáváno mnohými vynikajícími ohoslovci. Avšak ne
všichni pojímali je stejně. Jedni říkali, že jedině přijháním zobra
zuje se smrt Páně;.jiní, že zobrazena je v proměnění, ale že v při
jímání se tento obraz dovršuje; uvádějí jako přirovnání, že promě
ňování odpovídá zabití obětního zvířete při krvavých obětech.
a přijímání jeho spálení na oltáři. Než nám toto mínění se neza—
mlouvá dle žádného výkladu. Z jakých důvodů? Z mnohých. "Předně
nelze dokázati, že Pán' Ježíš při poslední večeři jedl z proměněného
chleba a pil z [kalichm Ano, to zdá se protimyslné. K—čemu-bylo
se mu spojovati se sebou samým? Vždyt každý sám se sebou je
už spojen. Posvěcení také nepotřeboval, nebo měl všecku milost,
které byl schopen. Vykoupen nemohl býti, nebo byl Syn beží.
Avšak co Kristus při poslední večeři sám neučinil, přinášeje obět,
nenáleží k její podstatě._ Za druhé znamená přijímání zničení Způ—

sbby. Kdyby toto zničení způsoby znamenalo smrt Páně a tudíž
obět, děla by se mše sv. ne na oltáři, a1e_v útrobách knězových.
Než kdo jakživ slyšel takovou řeč? Od počátku se říká, že Kristus
obětuje se na oltáři. Proto musí to, v čem záleží obět, díti' se na
něm. .Za třetí víme, že přijímání slouží knašemu duchovnímu pro-.
spěchu. Než co je obět? Obět'je dar Bohu-daný. Jak tedy může
býti přijímání obětí, když v"něm Kristus se dává'nám? Nemůže
jí býti. Přijímání mohlo by býti přirovnáno jedině k pohřbu Pána
- Ježíše. Při pohřbu bylo mrtvé tělo Páně položeno do hrobu, při
mši sv. přijímá kněz Krista, „jenž se- obětoVal. Je tu tedy po
dobnost. Ale ani toto přirovnání není dokonalé, jelikož tělo ?Páně
zůstalo v hrobě neporušeno, kdežto způsoba v přijímání se pom—
šuje trávením. Namítnouti lze slova sv. Pavla: Kolikráte jísti bu
dete chléb tento, smrt Páně .budete připomínati. Avšak slova zna
menají, že kdo přijímá, _mátím účast na Oběti mše sv., která před
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stavuje smrt 'Páně, 'nikoliv však, že přijímání je obrazem oběti na
kříži. Jaký význam přijímání kněze má, povím později.
2. Nyní. odůvodním naše mínění, že obětovní povaha mše .sv.
záleží v dvojím proměnění.
.
.
Pohledme, co Pán Ježíš učinil“při poslední večeři. Proměnil
chléb a víno, a_lenepřijal jich sám. Učinil tak slovy :“Totot jest
tělo mé, totot jest krev má. To byl jeho obětní, úkon. Kněz ři
mši sv. ho zastupuje, jednaje jménem .'eho. V čem záleží je o
obětní úkon? Jedině v tom, co učinil
'stus, v proměnění. Po
něvadž Pán 'Ježíš népřijímal, nelze říci, že- přijímání jeho zástupce
'náleží ' k podstatě oltářní"oběti. To jest hlavní náš důkaz. Přidejme
k němu jiný. Může-li nekněz přijímati, při mši v některých obřadech
spolupůsobiti? Může. Může-li proměňovati? Nemůže. Jedině kněz
na kněžství posvěcený má moc proměňovati. Co z toho plyne? Že
proměňóvati a obětovati je totéž, anebo že kdo proměňuje, také obě
tuje. Pojmy ty nekryjí se sice úplně, Je možno, že kněz promění
chléb a víno nikoli, dostav místo něho vody. On proměnil, ale ne-'
obětoval. Avšak to je případ naprosto výjimečný. Proměňovati ne
smí leč při mši sv., a při mši sv. dlužno proměňovati způsoby obě.
Když tedy kněz dostal moc proměňovati, dostal tím moc obětovati
mši sv. Dodejme, že naše mínění je naukcu sv. Otců. Ireneus vy
pravuje děj poslední večeře, jak. Pán Ježíš vzal chléb, a víno, jak

pronesl nad nimi známá slova, a pak'dodává: tak učinil novou'
.obět, obět Nového Zákona, kteroužto církev od apoštolů přijavši
po veškerém světě vzdává Bohu. V čem vidí tudíž Ireneus, jeden
z nejvážnějších sv. Otců z II. století, obětní povahu mše svaté?
V proměnění chleba a vína. Sv. Jan Zl. píše, že hlas (totot jest —
tělo mé . . .)jednou ronesený vkostelích nad oltářem působí, od
oné až do nynější do y, dokonalou ' obět.—„Sv. Řehoř Nys. píše:
Když Pán Ježíš dal tělo své učedníkům za. pokrm a krev za ná—
poj, tehdy zřejmě prohlásil, že obět beránka jest vykonána. Tehdy,
když apoštolové přijímali, byla dle sv. —Otcejiž vykonána.
Naše nauka plyne také ze slov tridentského sněmu,
Bohoslovci se táží, byla-li by mše sv., ři níž kněz by pro
měnil jen jednu způsobu, obětí. Někteří z těc , kteří mají oobětní
povaze mše sv. náhledy od nás nepřijaté, tak praví. Avšak bludné.
Jen dvojí od sebe oddělená způsoba zobrazuje mysticky smrt Páně,
k níž mše sv. musí míti podstatný vztah, a proto obět bez obojího
proměnění není možná.'Ostatně nemá otázka významu, jelikož ani
„'papež nemůže dovoliti mši jen pod 'ednou. Kdykoliv kněz omylem
tak sloužil: je povinen mši sv. opa ovati. Slovo:“„to čiňte na mou
památku“ bylo Kristem vyřknuto o obojím proměnění, Když mše
svatá v_Písmě zove se lámání chleba, neplyne z toho, že křestané
sloužili bez kalichu. To by mohl někdo ze slova Eucharistie od-
voditi, lže mše sv. byla pouhé díkůvzdání.
' Pravil jsem, že přijímání kněze při-mši má svou důležitost.
Že nenáleží k podstatě oběti, jsem řekl, Co je_tedy? Někteří praví,

že je integralní částí mše sv.; integralní část je taková část, bez
níž věc sice je,-čím je, ale není úplná. 'Ruka je integralní částí
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lidského těla. Člověk bez ruky, ano i bez obou je možný, ale není
ú lný, dokonalý. Jiní praví, že přijímání není nežli zevní ukončení
0 čti-. Tak tomu asi je; Tělo a krev_Páně mají, jsouce pod způ
sobami chleba a vína, póvahu pokrmu, k pokrmu pak .náleží, aby
byl požit-, .Nepožije-li se, také dobře. Církev pokládá přijímání
kněze za tak důležité, že- kdyby kněz před přijímáním náhle umřel,
jiný/musí mši sv. přijímáním ukončiti..
.
. Z toho vidíte, že mše sv', na'Veliký pátek není obětí. Hostie
je z předešlého dne. Víno se neproměňuje, poněvadž, jak dí sv.
Tomáš Akv., toho dne tekla. skutečně krev Páně. Hostie se při-'
jímá, aby církev. nezůstala bez užitku, jeqž plyne ze smrti Páně.
Rovněž chápete, že mše sv. byla by pravou obětí, kdyby při
ní nebylo leč proměnění, jediná podstatná její část; přijímání kněze
by musilo býti sice též, ale ne „jako podstatná _část, nýbrž jako
potřebné ukončení oběti.
Myslete na loď, jež se brzy potopí. Je._tu kněz, má vše, aby
mohl. sloužiti mši a dáti lidu přijímání, po němž nešťastníci touží.
Tu mohl by omeziti mši sv. na nejnutnější, na proměnění a své
přijímání, aby mohl podati také lidu.
, Ale neméně chápete pravdu slov sněmu tridentského řkoucího,
že tak svatá věcnemůže býti bez důstojných modliteb -a obřadů.
Již apoštolové provázeli jimi eucharistickou obět. Pojednáme o nich
POZděil'.

.
*

*

_Ú
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Podstatná část mše sv. 'e tedy dvojí proměňování. Toto pro
měnění činí z ní obět. Sv._ ehoř Naz. píšeszeprodlévej modliti
se za mne . . . když rozlučuješ nekrvavou ranou, u'žíva'jeslova jako
meče; tělo a krev Páně. Slova roměnění zovou se u sv. Otců.
často duchovním mečem. Když te y přestanou varhany, když kněz
nakloněn říká svatá slova a vyzdvihuje nad hlavu nejprve svatou
hostii a po té kalich, když věřící zbožně klanějí se Kristu, jenž
se stal pod způsobkmi přítomen, tu vzpomeňte si: nyní, ,milý Spa
siteli, se .Zanás obětuješ, nyní mysticky Opakuješ, co skutečně jsi
učinil na kříži, nyní připomínáš mi vykupitelskou smrt svou a na-'
bízíš její ovoce. Tu neprodlévejme _modliti se za sebe, za své milé,
za duše v očistci. Tu rc'emez' Pane Ježíši, nyní se obětuješ Otci
svému, abys lidem otevřel poklad svých vykupitelských zásluh—.
Obětuj se iza mne i za všecky, které ti odporučuji. Spojují se
stebou. Skutečně obětuje se celá církev spolu, nebo je mystickým
tělem Páně,' zvlášt pak ti, kteří oběti- jsou přítomni-.: Az oběti
plyne jim do duše milost, která otevírá ji víře, pomáhá k svatému
životu,. sílí v pokušení, těší v strastech. A duše se zvelebuje, po
znenáhla, ale jistě. S ohnutímvzpomínám na zbožný lid svého
rodiště, který podnikal) dalekou cestu, aby nejen v neděli, ale
často,_ velmi často byl přítomen mši sv. Však byl to také lid
žvedený, poctivý, svědomitý, obětavý. Těžkého hříchu mohl- by
hledati s lucernou po celých dědinách. Dnes tato horlivost na
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mnoze zmizela. Musite ji buditi, nejdříve u sebe,
u jiných.
o milost
ob
Neehat zase Jležíš, velekněz náš, je horlivě ctěn a je Eak
rodí pokleslou společnost. Amen.

Neděle druhá po sv.- Dúchu.
»Clověk jeden učinil večeři velkou.:
(Luk. 14. IS.) '

O velkolepých hostinách a hodech vypravují dějiny. Než
ony všechny zůstávají v zadu za těmi, o nichž nám vypravuje
kniha Ester. Tam se vypráví, kterak perský král Asverus,
s kterým se v profanních dějinách jako. s králem Xerxem setká.
váme, v třetímroce svého vladařstvíťvelkolepou hostinu dával
všem svým knížatům a služebníků—m,mocnářům u Peršanů a pa
novníkům u Medů a vladařům nad krajinami po mnoho dnů,
totiž po stoosmdesáte dnů, aby ukázal bohatství, slávu království
svého'a čest a nádheru své moci. A připraviv Asverus mocným
své nesmírné říše, která objímala od Indie až kAethiopii 127 pro
vincií, tuto hostinu, pozval též všechen lid, který bydlel v Susan,
městě královském, od největšího až k nejmenšímu, a dal připra
viti po“ sedm 'dní hody ve dvoraně zahrady a háje, jenž vypě-—

stován byl umělecky královskou rukou; Byly tam čalounyfbílé,
zelené a' z pestra modrého, zavěšené na provazích kmentových
a šarlátových u kroužků stříbrných, na sloupích mramorových;
pohovky zlaté a stříbrné na podlaze porfyrové a mramorové
a smaragdové, přepodivnými malbami ozdobené. Pozvaní pili
z nádob a pohárů zlatých, a pokrmy slouženy byly v nádobách
jiných a jiných, i vína královského v hojnosti, jakž slušelo na
královskou výsost. (Ester ], 1—7._)
Tak krásné líčení podává nám kniha Ester o velkolepé ho
stině, kterou král Asverus knížatům své říše, pak všemu lidu ve
svém královském městě dával.
Než ještě větší a vznešenější jest hostina ona, na kterou
nám poukazuje dnešní evangelium slovy: »Člověk jeden učinil
hostinu velikou a pozval na ni mnoho.c ]estit to přesvatá hostina,
kterou Ježíš Kristus ustanoviL večer,—dříve než podstoupil. hořké
své umučení a smrt, a kterou své církvi zůstavil. jest to Nejsvě
tější Svátost

oltářní.

_

'

_

Z kterékoliv strany uvažujeme tuto hostinu, jest nekonečně
větší, než ona, kterou vystrojil král Peršanů. Ona jest větší
1. vzhledem na vznešenost osoby, která ji připravila,
II. větší vzhledem“ k pokrmu, který se podává,
III. větší vzhledem k hostům, kteří pozvánijsou,
IV. větší vzhledem k době, po kterou trvá, .a konečně
V. větší co do účinků, které v nás působí.
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K uctění Nejsvětější Svátosti oltářní budiž to dnes- před—
mětem našeho rozjímání.
1. Velký a mocný byl král Asverus, jenž zmíněnou svrchu
hostinu připravil. Vládl nad“jednou z největších říší, kterou kdy
viděl svět. Kvetoucí, kraje s ohromným bohatstvím byly jemu
podrobeny. Milliony holdovaly mu. Než v porovnání s oním,
který nám hostinu onu připravil ve svaté cirkvi, jest velký král
perský _méně, než nejchudší žebráček oproti obrovi Goliášovi.
I král onen Peršanů byl jen hrstka hlíny, a po uplynutí několika
let bylo veta po jeho moci. O .tom, jenž nám připravil nejsvě
tějšl SvátOSt,pěje církev: »Nesmrtelnému, neviditelnému králi časů,
jedinému Bohu, budiž čest a sláva : (I. Tim. 1, 17.) Ten, jenž \.
tuto hostinu podává, jest král nade všemi králi a Pán všech zá
stupů. On. jest onen vládce, jehož nesesadi s trůnu žádný věk,
jeho království přežije staletí a staletí, ono nezná žádného konce;
nebot on panuje věčně. Uvažujeme-li tudíž dárce, tu převyšuje
hostina, kterou nám dává Kristus Pán, tím více hostinu Asverovu,
čím více převyšuje Vykupitel krále perského.
'
2. Uvažujme pokrm, který se podává na obou tabulích. Pře
bohatě byli pohostěni knížata a lid v Susem. S opravdu krá
lovskou štědrosti, s přepychem byla připravena hostina ta. Než
oč vznešenější a větší věci podává'nám Kristus. »Já jsem chléb
života; chléb, který já dám, ješt tělo mé za život světac (jan 6,
48. a 52) — oVezměte a jezte, tot jest tělo mé.: (Mat. 26, 26.)
Tato slova našeho 'Pána a Spasitele ukazují nám s dostatek, jak
vzácný pokrm, jak královskou připravil nám on tabuli. Vpravdě,
veškera bohatství svégbožské lásky vylil tady za nás. Svou neko
nečnou moudrost, moc a dobrotu vyčerpal takřka v_tomto daru.
A vpravdě! Neobklopují nás všudy divy nekonečné, nevyčerpatelné
moudrosti boží? Kolik divů nejeví jednoduchá květinka, nejne
patrnější červíčekř Nuž, pomni nyní na milliony přerůznýcb bylin
a zvířat! Popatř. zda list na stromě shledáš, jenž by byl úplně
roven druhému. Jak přepodivně nejeví se ta moudrost boží, jež
nikde še nevyčerpala? Jaká moudrost neukazuje se ve stvořeni
člověka, krále viditelného světa! Ale co jsou divy viditelné proti
neviditelným divům v dušícb, v živých bytostech světa ducho
véhol Nad to výše div vtělení, spojení božské a lidské přiroze
nosti v jedné osobě! A tento vtělený Syn 'boží podává se nám
s tělem a krví, se svým božstvím a člověčenstvím k, požívání, za
pokrm. Co by byla mohla ona moudrost ještě vznešenějšího vy—
_mysliti pro nás? A nekonečná tato moudrost a božská všemo
houcnost postavila _se do služby nekonečné lásky, aby tělem
Bohočlověka živila naše duše. Lze si tady mysliti něco vzneše
nějšiho a většího?
3. Velikou byla hostina krále perského vzhledem ' na po—
zvané hosty. Uroz'ení, knížata, hodnostáři, místodržitelové tak
ohromné říše bylizajisté velmi .četní, a bez odporu bylo jich na
psíce, k tomu přistoupilo ještě veškeré obyvatelstvo královského
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sídelního města Susan. Ze se tu nejednalo o několik set, jest
patrno. Susan bylo proslulé město staré říšeperské. Zajisté tudíž
tisíce a tisíce obyvatelstva podil bralo na této hostině. Nu'že'však,
co jest tento počet, a dejme tomu, že by byl býval sebe hojnější,
v porovnání s počtem oněch, jež Kristus, Pán pozval a ještě stále
zve k svému stolu? Kolik millionů žije na zemi? Oni všichni jsou
pozváni. Pro všecky ustanovil Pán tuto Svátost, všem má býti pří
stupný stůl. Všecky obyvatele své říše nebyl by mohl pohostiti
tak hravě král Peršanů přes své bohatství a svou moc, kdyby
i byl Chtěl. jeho zásobárny a jeho peněžité prostředky byly by
bývaly "vyčerpány spíše, než by byl mohl takový úmysl uskuteč
niti. A kdyby byl takový pokus učinil, byl by tak mnohý .při
rozdělování býval zkrácen. Nikoliv tak tu. U tohoto stolu nedo
stane žádný příliš málo, každý bývá hojně nasycen a posílen
u tohoto stolu. Sumit unus, sumunt mille; quantum isti, tantum
ille; nec sumplus consumitur. Když přece však tak mnozí zůstá
vají pryč od 'této hostiny, tož není toho vinen nedostatek pozvání,
ani nedostatek pokrmu. Všichni jsou pozvani.
—4. Velikou byla hostina krále perského vzhledem na.fdobu
svého trvání. 180 dní trvala hostina pro knížata, sedm plných
dní pro veškeren lid královského sídelního města. Knížata nynější
doby nemohla by něco takového 'vykonati. Když velký počet
k nějaké hostině pozván a nádherně pohostěn byl, tož se velebí
takový skutek jako veliká štědrost. Obyvatelé celého města po
sedm dní pohostiti tak Skvělým způsobem, jak kniha Ester vy
práví, hraničí s" říši.hájek, a pochybovali bychom o pravdě této
zprávy, kdyby Písmo svaté ji neobsahovala, které nám jen pravdu
podávati může. Než co jest období sedmi dnů, anebo též 180 dnů,
v porovnání -k 'době, po kterou stůl posvátné večeře Páně při
praven zůstati má? »Hle,c_ pravil Pán, když na nebe vstupoval,
»já jsem s vámipo všecky dny až do skonánl světa.: (Mat. 28, 20.)
A toto zaslíbení splnil při ustanovení nejsvětější SvárOSti. Zde zů
stává _mezi námi, dokud svět trvá, by byl pokrmem naší duše.
Už uplynulo 'Skoro devatenáct století a' ponořilo se do moře věč
nosti, a ještě stále trvá Spasitel v tomto tajemství mezi námi
a podává se nám za pokrm. jak. velkolepá myšlenka! jak my
poživáme Tělo Páně při_svatém přijímání, přijímali naši předkové
je, když tytofsvatyně povstaly před staletími. Týž Spasitel, který
vstupuje do našich srdci, zavítal do srdcí prvnich apoštolů, prvnich
křesťanů, mučedníkůprvních stoleti, a nadchnul je, že vzdorovali
všem. mukám smrti a s radostí-prolévati krev'svou za toho, jenž
chtěl pod způsobami chleba býti pokrmem jejich duši. Nejen
vstupujeme my katolíci na-celém okrsku 'světa a skrze tuto svátost
v živé. obcování lásky — jako s katolíky Zaponska a oněch
v Australii, v Americe, jako ve vnitřní "Africe, s oněmi, kteří
v dálném severu jako na jižních ostrovech Ohnivé Země bydlí, --
nýbrž my jsme též ve spojení s milliony těch křesťanů, kteří už
dávno ze světa“ odešli, kteří požíváním této svátosti- se posvěti'li,
ano i s oněmi, kteří v příštích stoletích u víře lásky požívati
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budou tento chléb života. 0, co jest to velikého a krásného
v církvi katolické, jež má toto přepodivné tajemství!
5. Konečně Zaslouží tato hostina, aby nazývána byla přede
vším velikou pro účinky, které působí. Nejbohatší hostina a nej—
vzácnější stůl živí pouze tělo, a to jen na krátký čas. Hosté
Asverovi byli ftéž jen tělesně nasycení, a brzopotřebovali dalšího
pokrmu, aby mohli život 'zachovávati. I manna na poušti, kterou
padati nechal zázračným způsobem Hospodin lsraelitům při puto
vání jejich na poušti, živila jen tělo jejich a nemohla smrti za'
držeti, »Otcové vaši jedli mannu na poušti a zemřeli,c.dí Spasitel
sám. (lan 6, 49.) Tato hostina však, jež nám v nejsvětější Svátosti
připravena jest, živí duše. »Totot jest; ujišťuje Ježíš Kristus,
>chléb, který sestoupil s nebe, nikoliv jako manna, kterou otcové
vaši jedli a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude na včky.< (jan
6,-f59.) »Kdo jí'mé—tělo a pije mou krev, má život věčný, a já
-ho vzkřísím v den nejposlednější.: (lan 6, 55.) Živí tudíž tato ho
stina“ naši duši, sílí ji na poušti života, zaručuje jí“ život věčný
v Bohu a s Bohem, ano tento pokrm vkládá do smrtelného těla
zárodek nesmrtelnosti, budoucího. slavného vzkříšení.“
Nuže, jest nějaká hostina, která tak velikou .se nazývati za
sluhuje jako nejsvětější Svátost oltářní? Protož jásejme a volejme
dnes, kdy ještě stavnostní průvody Božího Těla na mnoha místech
se- konají, s"církví svatou: »O přesvatá hostina, o níž'přijímáme
Krista samého) obnovujeme památku .jeho hořkého utrpení, duše
_senaplňuje milostmi a záruka budoucího oslavení se nám dáváu.l
Amen.

Dr. Antonín Ondroušek.

Neděle třetí po sv. Duchu.
Slavnost božského srdce Páně.
Srdce Ježíšovo, plné dobroty a lásky,
smiluj se nad námi!

Který člověk z vás maje sto ovec a' ztrativ jednu z nich,
nenechává devadesáti devíti na poušti a nejde po té, která se
byla ztratila, až jinalezneř' nalezna, vloží na ramena svá, ra—
duje se. Anebo která žena, ma'jíc deset peněz, ztratí-li jeden peníz,
zdali nerozžíhá svíce a nemete domu a nehledá pilně, dokud ne
nalezne?
V těchto podobenstvích dnešního sv..evangelia zobrazuje
Kristus Pán sama sebe. Hledala, nás to božské srdce jeho, jako
h_ledá pastýř zbloudilou ovečku a jako hledá“žena ztracený peníz _
a nalezlo nás*probodeno na dřevě kříže. Jak dobrotivo, jak la
skavo, milosrdno jes't božské srdce Pána.,našeho. Kdo by nechtěl
ono srdce, které nás tak velice milovalo, a dosud miluje, kdo
byr'neměl je milovati, k němu se utíkati a v ně se důvěřovati?
Módlíváme se v litanii: Srdce Ježíšovo plné dobroty a lásky,
smiluj se nad námi!
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]. Božské srdce Páně pramenem milostí. Bůh neodpíráni
komu svých milostí, ale jisto jest, že kdo chce milosti od Boha
obdržeti, musí po ní toužiti, ji hledati aza ni prositi. Záleží tudíž
mnoho na tom, bychom hledali milosti tam, kde ji nalézti možno,
prositi, kde nejdříve vyslyšení dojdeme, tlouci, kde nám nej
ochotněji otevřeno bude. Kde dojdeme nejsnáze cíle svého? Za
jisté tam, kde milost pro nás byla zasloužena, odkud stále jako
z mocného pramene vytéká — v nejsvětějším srdci našeho. Spa
sitele. Neboť naše spasení vzalo původ svůj jedině v-nejsvětějším
srdci poslušnosti k Otci, obětováním se za. nás a bylo zpečetěno
krví právě .tohoto srdc'e. Odkud nejvyšší milost vytryskla, odtud
možno čerpati i dalších milostí, tam dojde každá prosba vysly
šení, pdněvadž se tam Spasiteli k srdci mluví; tam se každému
otevrou brány — ano,- již jsou otevřeny, poněvadž z něho milosti —
vytékajf. »Skrze mne vejde-lí kdo, spasen bude a vejde i vyjde
a pastvy nalezne.: (Jan 10, 9.)
2. Božské srdce Páně pramenem pokoje. Jak drahocenný je
pokoj a mír v rodině. Větší jest ceny nad zlato. V chudé 'chýšce
žije se mnohdy mnohem spokojeněji, než-li v domě bohatství
.a přepychu. Kdyby i nouze a nemoc navštívila chatu, jest přece
jen štastna, dokud v ní vládne —mír a sjednocenost. Prchne-li
pokoj a mír z rodiny, veta je po štěstí, radosti a blahobytu. Kde
nalézti prostředku k zachování míru a pokoje? V božském srdci
toho krále pokoje. při jehož narození pěli andělé: >Pokoj lidem
dobré vůle,: toho krále, který udržuje stálý. mír mezi nebem
a- zemí, jenž po svém zmrtvýchvstání s.pozdravem pokoje vkročil
mezi shromážděné apoštoly. Srdce Ježíšova je sídlem pokory.
lásky, poslušnosti, sebezapírání, vlídnosti, obětavosti. Otevřme
jen srdce svá těmto strážcům pbkoje a mír uhostí se v obydlí
našem. >Učte se ode mne, nebot jsem tichý a pokorný srdcem
a naleznete pokoje duším svým.: (Mat. 11, 29.)
3. Božské srdce Páně útěchou v utrpení._ Jak hojné útěchy
poskytl Pán Ježíš rodině Lazarově. Vždy a ve všem. býval jejim
rádcem; proto když Lazar 'onemocněl, poslala —Mariaa Marta
posla !: Pánu Ježíši se' vzkazem: »Ten, kterého miluješ je ne
mocen.: 'A co činí Pán? Srdce jeho dlí každým/okamžikem
u těžce zkoušené rodiny, tam zalétají stále jeho myšlenky. Dru
hého dne po tomto poselství, když Lazar již zemřel, obrací
kroky své do Bethanie. Jeho láska nemůže obou sester zůstaviti
bez pomoci, bez útěchy. Sotva vkročil do domu, zní mu vstříc
jemná výčitka: »Pane, kdybys byl býval zde, nebyl by Lazar
zemřel.: A jak odpovídá Pánř »“Vstane zase bratr _tvůj.c, Když
ale dívka tato_slova útěchy na všeobecné zmrtvýchvstání vztaho—
_vala, dí jí Pán: »Já jsem vzkříšení i život-, _kdo věří ve mne, byt

také zemřel, živ bude.: Při tom pláče-Pán, sdílí zármutek a žal
s trpícími a vrací jim zemřelého bratra. Jak velikou útěchu při
nesl tedy“ Pán do domu zármutkul

_

_

ivot náš je jako plavba po moři. Není stále ta plavba tichá,
velmi často povstávají v životě našem bouře, které duši naši za
Rádce duchovní.

"
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p_lavují.zármutkem. Ani—senenadáme odkud a zármutek přikvapí.
A bývá někdy těžký ten zármutek. Kde hledati útěchu P—Kde
jinde, než Lu Spasitele. Přikázal větru a- moři a stalo se utišení
veliké.

,—-

_



,Zná někdo boles't, které, by srdce božské zmírniti nedovedloř
I pro nás bude v něm slovo útěchy a pomOci; jen vytrvejme ve
své lásce a oddanosti a dočkáme se odměny.
4. Božské srdce Páně pramenem požehnání. Kde Bůh pože—
hnání svého odepře, nic se nedaří-. Kdo z nás by požehnání
božího nepotřeboval? Proč praví Písmo sv.-.o Josefu egyptském,
že byl muž, »kterému se všechno "dařilořc Poněvadž byl Pán
s ním._ Tak se i tobě, křestane, všechno dařiti bude, když Pán
bude nad tebou bdíti. Srdce Páně ovládá celý svět, vše jest
v jeho moci, vše, jest vůli jeho podrobeno.
_
Jakveliký-účinek jevilo požehnání Páně již zde na zemi!
Požehnal Pán pět ječných chlebů a dvě ryby a hle! Pět tisíc
lidí bylo nasyceno. Apoštolové vyšli na lov, lovili celou noc, ale
marně. Přišel Pán a hle, lodičky nestačily pojmouti tak velikého
množství ryb. Při všem je třeba požehnání božího. jak jinak ho
dosáhneme, než uctíváním božského srdce Páně. (»RůžeDoma XXI)
5. Božské srdce Páněpramenem milosrdenství. Božské srdce
neodvrací se od bídných, nýbrž zve“je .k sobě, aby nalezli smilo
vání. Je to totéž srdce, které dlíc na zemi bylo plno lásky a milo
srdenství, totéž srdce pastýřské, které ztracenou ovci hledá tak
dlouho, až ji opět nalezne a přivede .do ovčince.
Matka jedna "mělajediného syna a vychovávala jej s největší
péčí. Ale syn, když dorostl, upadl mezi zlé společníky a zkazil
' se. Stal se pravým obavou. I proti matce vedl si hanebně a zlo
činn'ě; spílal jí, okrádal ji, často ji týral i,do krve zbil a konečně
hrozil. že ji zabije' — a bylo se věru toho obávati, protože byl
'v pravdě skutku takového schopen." Zatím však dopustil se ještě
jiného, zločinu, pro který byl odsouzen do těžkého žaláře na
dlouhou .dobu. Jednoho dne klepala na bránu věznice jakási žena
.— byla to matka onoho zločince — a- prosila, aby ji“ uvedli
k řediteli věznice a toho prosila snažně, aby jí dovolil zločince
onoho navštíviti. »Jsem jeho matka,: pravila. Jak,: divil se
řediteli věznice, »toho lotra že'chcete navštívit? Což jste již za'-
pomněla, co vám natropil zlého ?: »Nezapomněla jsem,< odpo;
věděla žena, »ale je to přece můj syn-„: _ vA nevíte už,: pravil
opět ředitel věznice, ože vás okradl _otak veliké peníze?: »Vím
to,: _řekla opět:.žena,c »ale je to přece můj syni: »Axn'evíte už,:
tázal se dále ředitel, »jak vás ty'ral a do krve zbil P-c »Vím,< od
pověděla žena, _:ale je to přece můj syn.: To byla v pravdě
krásná láskahtak dovede- milovati jen _srdce matčina. „Ale, nej
milejší, u srdce Páně je ještě neskonale větší láska -- k hříšní-.
kům. »Většlho milování. nemá žádný nad to,c praví sám Spasitel,
»by kdo život svůj položil za přáter své.: '(j'a'n 15, '13.) „Bůh,
syn_boží, obětuje se za hříšného- člověka. To je milosrdenství, to

je láska!

_

'
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jsi-li tedy, křestane, hříchy obtížen, neprchej před božským
srdcem', ale utec se- k němu s láskou a—důvěrou. Kdyby snad.

celý svět tebou pohrdal, neučiní tak božská láska,“jen když se
'srdcem zkroušeným km se obrátiš'.

,

Vzpomeň _na-neskonalou dobrotu Páně, kterak odpustil hříš—
nici.Marii Magdaleně. Uva'ž, jak _mnoho to znamená, lotru na
kříži dáti v poslední hodině milost, aby se obrátil a potěšiti jei
slovy: >Amen, pravím tobě, ještě dnes budeš se mnou v ráji.:
Jednou kázal kněz o missiích o posledním soudu dojemnými
a mocnými slovy, "jak úzko bude lidem, až zaslechnou hrozná
slova Spasitelova: »Odejděte ode mne zlořečení.< Tam není, do
dal ještě, žádných svátostí, žádného svatých obcování, žádného
andělafstrážného, ani lásky Matky boží a žádného božského srdce.
Na ta slova ozvalo se“hlasité vzlykání, tak že kněz nemohl po
kračovati. Tak hluboce to všichni cítili, co znamenají slova:
>Žádné božské srdce.; Po kázání odešel kazatel do zpovědnice.
První přistoupil muž,“ který již dlouhá léta. nebyl u správy boží
a vedl 'život pohoršlivý. Vyznal se ze svých hříchů a když se—bo
kazatel ptal, co ho po tolika letech přivedlo ku zpovědnici, od
pověděl: Slyšel jsem .vaše kázání 0 posledním soudu. Všechno
mi bylo lhostejno, jak jste ale pronesl slova: aŽádné božské
srdce: —- jako by mi někdo srdce probodl, býti bez srdce Ježí
šova, to'jest věčné zoufalství.: Ano, bez ježíše všechno ztraceno.
6. Božské srdce . Páně útočištěm ve Smrti. Když sv. apošto
lové ze svých cest se“ vrátili a Spasiteli vypravovali, co dobrého
vykonali a žei zlí duchové jim poddání jsou, řekl jim Pán: »Ne
těšte se tak z toho, že i zlí duchové vám poddání jsou, více se
těšte z toho, že jména vaše zaznamenána jsou v knize život.a.c
Jestliže měli učedníci Páně těšiti se ztoho, že jména jejich zaznai
menána jsou v knize života, zda máme my chladnými zůstati
nad tím, že Pán jména naše 'v srdci svém- ponechá si na věky?
A co značí v srdci Páně býti zaznamenánu? Co jiného, než jeho
lásku. jeho ochranu?
_
Bylo-li nám božské srdce Páně-.přítelem po celý život, zajisté
neodepře nám ochrany a posily v hodině poslední. Opustit v nouzi
dovedou jen lidé, ale ne Srdce, které _nám věrno zůstalo, až k smrti
kříže. Když božské srdce po boku nám státi bude v hodinu smrti,
čeho jest se tu obávatiř »O jak sladce se umírác, praví bl. Mar
keta, ».když srdce naše zasvěceno tomu, který nás bude isouditic.
,Bla'noslavení, kteří v 'Pánu umírají.
'
Slýcbáváte tolikrát při oběti mše svaté, .lkterak kněz bud'
polobl'asitěseímodlí aneb ve zpívané nahlas zapěje: »Sursum
cordac, načež"ve. jménu lidu se odpovídá: »Habemus ad domí-'
nicumc t. j, »Vzhůra srdce: a na to: '»Ano, již jsou u Hospo
din'ac' Když slova tato kdysi vykládal svým věřícím sv; Augustin,
pravil: »Cítím se býti upamatována na slova'Pána ]ežíše:' »Kde
poklad váš, tam bude .i srdce vaše..: lověk nemůže_ani jinak,
nežli mysliti na svůj poklad a se srdcem tam se nésti, kde po
klady svoje má. jsou-li poklady člověka hluboko zakopányuv zemi,
*
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tu_se nese hloub a hlouběji srdce jeho, do země; jsou-li 'pak ulo
ženy v nebi, tam se vznáší i- srdce jeho. Kdo 'si tudíž přeje, by
se neslo srdce jeho vzhůru, přičiň se, postarei se o to, by tam
a výhradně tam byli“poklad'ové srdce jeho. Proto bydleme za
živa již, dokud totiž na' tomto světě jsme, srdcem_ svým u Ježíše
Krista. Amen.
_
haut; Čec/t.

Neděle: čtvrtá po sv. Duchu.. Slavnost
sv. Jana Křtitele.
»Nazveš jméno jeho Jan. I budeš míti
radost a veselí, a mnozí se znarozeni
jeho radovati budou.:
(Luk, 1, 14.)

Drazí křestanél Veliký, nesčíslný jest počet svatých a světic
božích. A jejich důstojnost, jejich blaženostvnebesích není stejná.
Syn boží řekl, že aodplatí jednomu každému podle skutkůvjehoc
(Mat. 16, 27.). A jindy pravil: »Kdo se více ponlží,- ten jest větší
v království nebeském: (Mat. 18, 4.). Tedy čím více dobrého kdo
zde na zemi vykonal nebo čím více zlého vytrpěl, tím větší jest
blaženost jeho v nebesích. Sv. apoštol vyjadřuje'to "slovy: »Kdo
skoupě _rozsívá, skoupě i žíti bude; a kdo ro'zsívá v požehnání,
z požehnání i žíti bude.: (II. Kor. 9, 6.) A jinde praví: _ojinájest jasnost
slunce, jiná jasnost měsíce, a jiná jasnost hvězd. A hvězda od hvězdy'
se dělí (různí) jasností: (I. Kor. 15, 41.). Jako tedy světla nebeská
nemají stejné jasnosti, taki svatí v nebi nepožívají stejné blaženosti.
Vy,-drazímoji, víte, že největší blaženosti vnebi požívá blah.
Panna Maria. Ona pro svou důstojtíost jako Matka boží jest první
po Bohu. >Ty jsi po Bohu ta nejprvnějšíy zpíváte ve známé
písni. Ona jest královna všech Svatých. A po blah.“ Marii Panně:
dle všeobecného mínění nejpřednější mezi svatým'i jest sv. Ian
Křtitel. Toto přední místo, tuto chválu 'dává jemu sám Bůh
'a posel boží. Když anděl Gabriel zvěstOval narození sv. Jana,
pravil otci jeho Zachariášovi: »Neboj se, Zachariáši, nebot vysly
šána jest modlitba tvá;-Alžhěta, manželka tvá, porodí tobě syna,.
a nazveš jméno jeho ]an. I budeš míti radost . . . Budet zajisté
veliký před Pánem a naplněn bude Duchem svatým ještěvživotě
matky své: (Luk. ], 13—15). A Syn boží Ježíš Kristus sám řekl
o sv. Janu: »Amen pravím vám, mezi syny. lidskými nepovstal
větší nad jan'a Křtitele: (Mat. 11, 11). Kde- tedy sám Bůh ně
koho chválí, tam přestává všecka chvála lidská; Proto. v litanii
ke všem Svatým po nejsv. Trojici, po Marii Panně a andělích
mezi Svatými církev sv. hned na prvním místě jmenuje a vzývá
sv. Jana Křtitele. Podobně v modlitbách při mši sv. bývá sv. Jan
„mezi svatými jmenóván “na prvém místě. — Kdežto ostatní svatí
došli odpuštění hříchu dědičného teprvé po svém narození na křtu
svatém, sv. Jan'očištěn byl od téhož hříchu již před svým naro—
zením, jsa již v životě—matky své naplněn Duchem sv., čímž po
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někud připodobněn jest Neposkvrněné Matce boží, která bez po
skvrny hříchu dědičného byla počata. 'Sv. Jan se“tedy již jako
svatý narodil. Z_té příčiny slaví "církev sv. u něho netoliko den
smrti jeho (stětí—29. srpna), ale-i den. jeho narození, jako slaví
narození Páně a Panny Marie. A tato památka jeho narození
slaví se při mši sv. a v církevních hodinkách po osm dní, po
celý oktáv.

_ i

, K sv. janu Křtiteli měli křestané\od jakživa úctu i důvěru.
Lze to viděti z toho, kolik chrámů a oltářů jest mu zasvěcena.
Jenom v naší diecési budějovické napočetl jsem 40 koštelů far—
ních a hřbitovních, které jsou zasvěceny sv. Janu. V pražské arci
diecesi jest 41, v královéhradecké 30, v litoměřické 20 farních
kostelů, které dnes světí den sv. Jana. Kolik potom jest jich.
v celém Rakousku, kolik na celém světěl
Také vaši zbožní předkové. když před dávnými lety vystavěli
tento chrám, zvólili si sv.Jana Křt. za svého ochránce a' přímluvce,
za svého patrona. Tím dali na jevo nejen zvláštní úctu a důvěru
k němu, ale tím-také ukázali, že si sv. Jana berou za“svůj vzor,
za příklad pro svůj život. A jak jste slyšeli, vyhrali si vzor krásný,
příklad vskutku vznešený. Sv. jan jako vášpatron věru náležitě
plní svůj úkol v nebi, chrání zdejší farní osadu a přimlouvá se
za ni 'u Boha. Na vás však jest, drazí moji, abyste jeho vzoru
a příkladu následovali. A ptáte _se snad, v čem ho následovati
máte P-S'y'štel Sv. Jan po celý život od svého útlého mládí až
do své smrti sv. víru vyznával, podle ní a pro 'ni žil, pro ní také
umřel. Kterak i my' ho následovati můžeme a máme, o tom bu
deme dnes rozjímati ke cti 'a chvále boží, i ke cti a chvále sv.
patrona našeho. Budeme uvažovati o tom, že víra naše má býti
l. živá, 2. stálá.

'

Pojednání,

'

Víra naše jest živá, jsme-li tak živi, „jak toho „víra žádá. Ne
má tedy víra naše zůstávati toliko v mysli, v srdci, nýbrž má se
i v životě p_řiměřenýmiskutky _jeviti. Tak to žádá výslovně sám
božský Spasitel řka: »Ne ten, kdo mi říká Pane, Pane . . . . ale
kdo činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest-, ten vejde do
království nebeského: (Mat. 7, 21).. A sv. apoštol Jakub píše:
»Budtež činit'eléslova a ne posluchači toliko, oklamávajíce sami
sebec (l, 22.). Sv. apoštol Pavel k Řím. (1, 17.) píše: _sSprave
dlivý živ jest z víry.: Nikdo tedy nemůže u Boha býti spravedli
vým, leč „ten, kdo žije tak, jak to víra předpisuje. Kdo věří, ale
nežije tak, jak víra přikazuje, má víru mrtvou, jak praví ve svém
listě Sv. jakub (2, 26.): »Jako tělo bez ducha mrtvé jest, tak
i víra bez skutků jest mrtvá.: A taková mrtvá víra nezachrání
člověka před věčnou záhubou, jak praví týž sv. apoštol: .sCo pro
spěje, br'atří moji, praví—likdo osobě, že má víru, nemá-li skutků ?.
Zdaliž jej bude moci víra spas'itiřc (2,_14.). Miláček Páně sv. Jan
píše: »Kdo praví,_ že Boha zná a přikázání jeho neostříhá, lhář
jest a není v- něm pravdy: (1. Jan" 2, 4.).
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Zivo'u víru-měl sv.'..Ja'n Křtitel, jenž hned .-'.od.ůtléhoimládí
vedenbyl k Bohu a_vychováván“podle náboženství. .Zbožní ro
dičové Zachariáš ..a Alžběta.-slovem i-r'příkladm svým Avštěpovali

synáčku: svému láskuk modlitběa ke službě bo'ží. _Vedletoho
zamiloval si Jan půst a zachovával věrně všecka boží přikázání.
Aby Bohu lépe -a nerušeně sloužiti mohl, uchýlil se na poušť.
A vy víte, jak přísný a svatý život tam vedl. Znáte hrubý jeho
oblek ze srstivelblqudí, jeho kožený pás kolem těla; znáte ijeho
pokrm: kořínky různých bylin, med divokých věci a sušené ko-i
bylky. Jako- Nazirejský, t._j. jako člověk Bohu zasvěcený nepil
nikdy vína. nebo jiného opojného nápoje. .Při tom však nebyl,
žádným _slabocbem, třtinou větrem se klátící, ani mužem schon
lostivělýmx --—nýbrž mužem povahy pevné, nezdolné. jenž svým

mocným slovem a hromovým hlasem vybízel posluchače své ku
pokání, řka, že. přiblížilo se království boží, že Messiáš přišel.
Ještě dnes ukazuje se ve sv. zemi ono místo, kde sv. Jan
přebýval. Jest to jeskyně v údol řeky Jordánu, vyhloubená do
skály na straně východní . . . Je toíúdolí pusté, 'drsná samota.
Člověk cítí se tu stísněným oběma stráněmi údolí, které, zdá se,
iakoby se chtěly spojiti. A toto pusté a drsné údolí s Okolím
vybízelo sv, Jana, by k nebesům upíral svůj zrak a modlil se.
Drazí křesťané! Podobně máme se modliti i my. S myslí
sebranou, vzdáleni hluku světského, prosti vší roztržitosti, aby
naše rnyšl'énky .bny obráceny k Bohu a Synu“ jeho Ježíši 'Kristu.
»Před modlitbou“ připrav duši svou a nebud jako člověk, kterýž
pokouší Boha; (Sir. 18,_23.). A Spasitel řekl: )Když se budeš
modliti, vejdi do pokojíka svého, zavři dveře a modlí se Otci
svému skrytě (t. j. nehledej při tom lidské pochvaly) a O;ec tvůj,
kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě: (Mat. 6, 6.). ..
taStná“domácnost, štastná rodina, ve které všichni členové
její se modlí, .kde s modlitbou 'den počínají i končí, kde konají
modlitbu ranní a večerní, _předjídlem i po jídle, modlitbu páteční
na památku smrti Spasitele našeho, kde konají i jiné modlitby
a pobožnosti, na př. .v sobotu av postě sv. růženec a j. Milo
jest pohlédnouti do takqvé rodiny, kde rodičové dětem dobrým.
příkladem předcházejí, kde otec, jako hlava a kněz rodiny, sám
napřed poklekne a ostatní za .ním. -.Ajako modlitbu, mají konatr"
i ostatní povinnosti,;jež—jim náboženství ukládá. Ve'které rodině
otec a matka nestydíse zasvou víru, tam všichni. živi jsou vlásce
a, ve sv. pokoji, tam snáší rád jeden slabosti druhého, jeden dru—
hého vzármurku těší, vneštěstí pomáhá, vnemociposloužL V „ta
kové rodině vychovávají se zdárné děti,-které své rodiče ctí, mi
lují, jich poslouchají, za jejich blaho a štěstí se modlí, .jim ve
světě radost a čest dělají, v potřebách jim pomáhají, ve.stáří
podporují. Ve které rodině jest pevná a živá víra, „tam s tí se
den Páně, tam se bez potřeby ve svátek nepracuje, tam clíodí
všichni naposty,
službytam
boží,
přijímají
častěji
sv. svátosti,
církevní
dostává
žebrák
»almužnu,
tam zachovávají
nen slyšeti
klení, rouhání, zlořečení, řeči nemravných, tam není lži, klamu
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a podvodu,- ale upřímnost, svornost, láska a spokojenost; tam
není bídy a nedostatku, ale požehnání boží. Zkrátka: kde Bůh
hospodaří — tam se dobře daří.
Kdo koná povinnosti náboženské, koná i povinnosti svého
stavu věrně, svědomitě, poctivě, nedbá na žádného“ a jde »svou
cestou ku předu pevně a mužně; Víra, která plá v jeho srdci,
jest mu vůdčí hvězdou v bouřích tohoto života. V neštěstí ne
'zoufá, vbídě nenaříká, vsoužení neklesá. Svědomí jeho jest klidno.
Člověk takový jest trpělivým, odevzdaným do vůle boží-, nadše—
ným a obět'avýrn pro Boha a pro svatou věc. Vezměte _muvíru
:! vzali jste mu všecko. Bez víry, náboženství, jest člověk jako
ryba bez vody, pták bez křídla, plavec bez vesla. Jest nejbídnějším
tvorem, v .jehož srdci věčně 'hlodá červ nepokOjného svědomí.
Kde není živé víry a náboženské horlivosti-, tam jest ne'tečnost
a lenivost k víře, tam chrámy se prázdní, staročeská osvědčená
zbožnost a poctivost mizí, v rodinách není lásky a věrnosti mezi
manželi, rodiči a dětmi, ale za to hádky, —nesvára ustavičny' boj

tam není požehnání božího. Člověk bez víry neví, odkud přišel,
proč je na světě a kam jde, v srdci jeho je pusto, život jej mrzí,
a on nevěda, jak učiniti konec takovému rozervanému životu, sahá
' k sebevražd

.

'_

Křestanél Chcete tráviti dny života svého v. pokoji a klidu?
Chcete, aby vás provázelo požehnání boží? Važte si vždycky sv.
víry a p'lňte povinnosti náboženské tak horlivě, jako je plnil váš
patron sv. ]an Křtitell
„
.
' 2. Víra naše má býti nejen živá, ale istálá. Stálá jest, jsme-li
ochotni, raději všecko, i život dáti, než abychom od víry odpadli
nebo ji zapřeli. Než bychom se náboženskému přesvědčení svému
a náboženským povinnostem zpronevěřili, raději trpíme posměch,
\potupu, „časnou škodu, pronásledování a třeba iismrt. Takovou
stálou víru měl sv. ]an Křtitel. Nezalekl se ani mocných tohoto
světa." Když Herodes Antipas, toho času místodržitel v Galilei,
zapudil od sebe vlastní manželku a pojal manželku bratra svého,
svou švakrovou Herodiadu, sv. Jan k tomu nemlčel, byť věděl,;
že mu za to trpěti bude.- S přísnou tváří přichází k místodržiteli
a se vší rozhodností volá': »Nesluší tobě míti manželku bratra
tvého lc (Mat. 14, 4.) Místodržitel mlčky snáší tuto důtku', věda,
že za sv. Janem stojí celý národ. Ale bezbožná Herodias, aby se
'pomstila, přemluví Herodaýby dal sv.Jana do žaláře, že „prý ká
záním jeho pobuřuje se lid. A tak dostane, se světec do vězení
na pevnost Macheron uprostřed hor Moabských. Ale tento žalář
jest pro hříšnhu ženu—málo, ona chce smrt Janovu. Aby se jí
dočkala, použije lsti. Místodržitel mešká právě se svými dvořany
v pevnosti, kde sv.']an jest uvězněn, a- ve svůj svátek dává ho
stínu velmožům a předním ve vojsku. Mezi hostinou v_ejdedo jí
delny dcera Herodiady, matkou navedená, a tam podle obyčeje
východního na oslavu svátku tančí. Její tanec tak se líbí Hero
dovi, že v dobré náladě řekneš oŽádej sobě, zač chceš, &.dám“
tobě, byť to byla polovice mého království.: A to ji slibuje spří—
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sahou. Dívka vyjde ven' a ptá se matky: :oZač budu prositiřc —
A matka bez meškání odpovídá: :_Za'hlavu Jana Křtitele—.:Na to
dívka s chvátáním vejde do jídelny, přistoupí ku králi-a prosí:
»Chci, abys mi dal hned na míse hlavu jana K.: I zarmontí se
Herodes, boje se krveprolití. Domnívaje se však, "že musí splniti
svůj nerozvážný slib, který před spoluhodov'níky učinil, posílá do
žaláře kata, který sv. Jana stíná a hlavu jeho dívce"na míse při
náší. Sv. Jeronym vypravuje, že Herodias obdrževši hlavu s_v.
_jana, jehlicí proklála jazyk, který vytýkal jí zločiny její, a roz
kázala tělo světcovo vhoditi do příkopu pevnosti Macheronské.
Ale učedníci ]anovi přišli, tělo jeho vzali a uctivě do hrobu pó
chovali. _. Tak zhynul největší světec, neohrožený bojovník za
víru a ctnost, „který se nebál říci pravdu do očí samému králi
a pokárati ho za jeho nepravost.
Hle, drazí křesťané, jak dává nám tu sv. ]an krásný příklad,
abychom i my víru svou neohroženě a statečně vyznávali, ji ni
kde nezapíral'i, za ni se před nikým nestyděli, bez ohledu, čeho
"se.nám za to dostane.
Bohužel, mnoho jest katol. křesťanů, duševních to slabochů,
kteří se bojí veřejně na jevo dáti své náboženské přesvědčení
a plniti povinnosti. 'jež jim náboženství ukládá. Bojí se, veřejně
přiznati barvu. »Co by tomu lidé řekliřc »Lidé by mne vidělilc
»Iiní lidé také tak dělají?: Takové výmluvy slýcháváme často.
Přijde neděle, svátek. »Měl bys jíti dnes na_služby boží. Pomni,
abys den sváteční světillc A někdo vám řekne: »Ale nechod,
jiní také nejdou a taky jsou živi, nejsou proto zlými, pro jednou'
není tak zlec a pod. — _a vy poslechnete. Jste ve Společnosti,
při zábavě v hostinci. Byl by čas, abysteuž domů šli, protože
vás druhý den čeká práce. Ale jediná poznámka: »Co pak ty
se bojíš ženy,. rodičů, pána .. . .: stačí, že se v hostinci zdržíte
déle a upadnete do hříchu, kterému se říká nestřídmost. Děláte
si nedovolenou známost, zapřádáte hříšný poměr. Svědomí vám
říká: přetrhni ten poměr, udělej tomu konec. Ale několik licho
tivých slov o lásce, která prý jest od Boha, stačí, aby člověk
svolil ke hříchu, který Bůh v 6. přikázání zapovídá. — Ach, co
všecko dělají mnozí křesťané z lidských 'ohledůl Co dělají kvůli
prostému, častokráte darebnému člověku! »Měl bych jíti 'k zpo
vědic, ale Co by řekli tomu lidé, když už jsem nebyl tolik'letř'
Několik slov člověka, kterého. jste před tím jakživi neviděli a ne
znali, stačí, aby zviklala se ve vás víra a úcta k církvi, kterou
Syn boží založil. za niž sv. mučedníci na smrt kráčeli, v níž vás
„otec a matka, úctyhodný .kněz dlouhá leta vyučovali. — »Měl
bych tohohle špatného spolku zanechat, těchhle špatných novin
neměl bych číst a odebírat, ale co by řekli kamarádi? — Neměl
bych jíti do této zábavy, ale lidé by si toho povšimli a řekli by:
Copak je to, že tu není ten a ten? — Měl bych se dáti do ka
tolického spolku. Ale ty zpátečníku, pobožnůstkáři, klerikále —
říkali by mi lidé, smáli by se mi —-ne,-raději-se k_tomu.nedám..c
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Nešťastné ohledy-lidské, co již zlého nadělalyl Stále a stále hledí
se jenom na' lidi a nikoli na Boha.
.
Drazí přátelé! Pamatujte, že je to katol. křesťana nedůstojné,
styděti se před světem za stu víru a zapírati ji. Co byste řekli
o vojín'u, jenž uslyšev z dálky několik ran od nepřítele, padá
ustrašen k' zemi nebo utíká z bojiště? »To je zbabělecl'c řekli
byste a opovrhli byste jím. A co jiného jsou ty řeči a ohledy
lidské než planý zvuk, kterého se leká jen křesťan — zbabělec?
Statečný'křestan nedbá posměchu a hlasu lidí spustlých, nebojí
se ani utrpení, on zůstává pevný jako skála, o kterou'se rozrážejí
útoky a rány nepřátel. On má na mysli slova, která řekl sv. Petr
před veleradou židovskou: »Více sluší poslouchati Boha“než lidi.:
(Sk. ap. 5, 29.) On pamatuje na slova Kristova: >Nebojte Se těch,
kteří zabíjejí tělo, ale duše zabíti nemohou; než bojte se raději
toho, kterýž může na duši i na těle věčnětrestati.: Člověk, který
pro samé ohledy neví, co _,má dělati, ten pořáde váhá, kolísá
\
a konečně nedělá ničehoý- A myslíte, že se tak lidem zavděčí P„.'
Nikoli. Na konec téměř každý jím opovrhuje. Lidé mu nedůvěřují,
nectl ho, neváží si ho. Vyplní se na něm přísloví trochu pozmě—
něné: »Kdo se- za svou víru stydí, hoden potupy všech lidí.
Tovární dělník, dobře placený, ucházel se o selskou dívku,
a ta mu odpověděla: »Mám' vás ráda. ale nevezmu si vás, pro
tože jsem slyšela, že prý jste nevěrec. Raději zůstanu svobodnou,
než bych se stala ženou člověka, který se posmívá naboženstvh
Tak mluví a jedná uvědomělý křesťan, který má víru živou
a stálou.

.

,

Přátelé! ]e-li i mezi vámi někdo, kdo se někdy za Boha,
za své“náboženství styděl a z lichého studu lidského svých nábo
ženských povinností neplnil, ten at ode dneška napraví svou
chybu, dokud je čas.- Nedbejte na řeči lidské, když _se-jedná o vaší
nesmrtelnou duši, o vaší budoucí věčnou —'-buď blaženOSt anebo
záhubu. Což vás jednou z vašich skutků budou souditi lidé? Po—
mohou snad yám, jestliže na-věčnosti zahyneteř Anebo-budou
vás moci odsoudit, jestliže vás Bůh spasí a zachrání na soudu?
Což nevidíte, že svět, třeba se ctnosti a zbožnosti někdy po
smíval, na konec přece jen ji musí uznati a ctíti: Nevidíte, že"
ten, kdo se dnes, modlitbě a zpovědi směje, až si bude jednati
služebníka, bude si vybírati člověka věrného a poctivého, který
se modlí a zpovídá? A ten, kdo si dnes ze ctnosti a nevinnosti
smích tropí, až si bude hledati dívku, kterou by k oltáři vedl
a které by svou domácnost a rodinu svěřil, jistě si to rozmyslí,
aby si vzal tu nejrozpustilejší a nejlehkomyslnější z celé osady?
A my bychom se měli ostýchati konati zbožnost a ctnost, která
konečně'i u světa musí dojíti cti a uznání? My bychom se měli
říditi kolísavými náhledy světa a pro lidské ohledy neplniti po
vinností náboženských? Nikdy nel To by bylo nerozumné, po
šetilé! Pamatuij, že lidé umírají, ale Bůh neumírá! Nechť nám
ustavičně září před očima skvělý příklad sv. Jana, kterého si vaši
předkové zvolili za patrona své osady; toho jana, jenž samému
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králi troufal. si do' očí říci: »Nesluší se tobělc Zůst'aňme po celý
život věrni praporu sv.. kříže, a't jsme hodnými potomky zbož—
ných a nadšených'předků, kteří se vždy a všude: ku své víře
hlásili. »V tomto znamení zvítězíšlc ]en kříž Páně, víra svatá. byly
a budou ochranou českého-lidu & povedou jej ina dále ku blahu,
štěstí a vítězství-! Amen.
Frant. Zeman-.

_Slavnost sv. Petra a Pavla.
(Milujme církev.)
>Ty jsi Petr, to 'est skála, a na té
skále vzděláni cír ev svou, a brány
pekelné jí nepřemohoulc (Mat. 16, IS.)

Drazí přátelé!

\

_

'

Tisíce poutníků přichází dnes do věčného města Říma
a všichni spěchají k velebnému chrámu sv. Petra. A kdybychom
se tázali. co je tam táhne, slyšeli bychom- z jejich úSt jedinou.
odpověd: hrob sv. Petra. Ale není to, drazí přátelé, onen ka
menný hrob, _ve kterém odpočívají kosti velikého apoštola. Je to
spíše živá víra v toho, který-pravil: .:Ty jsi Petr, to jest skála,
a na-té skále vzdělám církev svou, a brány pekelné jí nepřea.
mohou lc A právě u hrobu knížete apoštolského -vid_ípoutníci tak
jasné, jak se dosud plní prorocká slova Kristóva, a vrací se domů
potěšeni a nadšeni pro sv'. víru katolickou.
_
Drazí přátelé! My nemůžeme dnes jíti do 'věčného města
a .klečeti na hrobě knížete apoštolů. Ale jedno máme si odnésti
z chrámu Páně: nadšení a svatou lásku k .církvi katolické. Otéto
lásce chci k vám dnes promluvitj' A ty, božský Spasiteli, který
jsi nám přinesl víru s nebe, nadcbni nás svou sv. láskou, abychom
v každém pokušení proti víře volali se sv. Petremf »Pane, ke
komu-"půjdemeř Ty máš slova- života věčného, a my jsme uvěřili,
že ty jsi Kristus, Syn Božílc
Nužerdrazí přátelé, proč máme milovati- církev katolickou?
Tuto otázku předložili jednou slavnému lineckému biskupovi Ru-_
digierovi; A svatý biskup odpověděl! »Protože máme milovati
Pána Ježíšem 'Ano, nemůže milovati Pána Ježíše, kdo nemiluje
jeho sv. cirkve. Rozhodněte sami,- přátelé: Miluje vás člověk,
který vaše dílo podkopává, ničí_a boří? Nemilujel'A kdyby vám
tisíckráte pravil, že vás má "rád, nevěřili byste mu.-' A právě tak
jedná i Pán Ježíš. _Pokládá za svého nepřítele každého, kdo je
nepřítelem jeho církve. Když Šavel pronásledoval věřící, zjevil se
mu Pán Ježíš a pravil mu: » _avle,' Šavle, proč se mi protivíšř
Proč mne pronásleduješřc — Všimněte si, že Kristus Pán nepraví :
proč pronásleduješ- mou církev, ,nýbrž: proč pronásleduješ mne?
A již za svého života řekl svým sv. apoštolům: »Kdo vás slyší,
mne slyší, a—kdovámi pohrdá mnou pohrdá.- Proto marná vý
mluva: »Nejsem proti církvi, ale od kněží se poučovati nedám lt
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Nemylme se, Bůh nebývá posmívánl A tento "Bůh-řekl-apoštolům

a'kněžím zcela jasně: sto
hrdá, mnou pohrdá.:

vás slyší, mne slyší, a kdovámi po

:Proto milujme církev, abychom tak doká—

zali, 'že milujeme Pána Ježíše.

'

.,

Jsou však ještě jiné. důvody„ které nám tuto lásku přímo
vnucují. je to především, vděčnost k církvi svaté, která se o_-nás
stará .po celý 'náš život. ještě jsme se ani nenarodili, a církev již
na _násmyslila a prosila Boha, aby nás nenechal: umříti bez křtu
svatého. A když jsme se narodili, vedla nás do chrámu a tam
křestní vodou učinila nás dítkami Božími. Od té doby smíme vo
lati k Bohu »Otče nášc, a nebe je naším dědictvím. Církev nás
vedla ]poprvé k sv. přijímání, církev ses námi „radovala a s námi
truchlila. A když budeme jednou“ležeti na“smrtelném lůžku, církev
to bude, která ústy svých kněží den co den volati bude za nás
k Bohu: »Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane, a 'světlo věčné ať
jim Svítllc

_

'

\

Nuže, přátelé, milujme svou církev proto, poněvadž tak nej
lépe-dokážeme svou lásku k Pánu Ježíši! Milujme církev i proto,
že se o nás tolik stará! Milujme ji konečně, poněvadž odpor
k církvi je neklamnou známkou zkaženého srdcel Či snadvtomu
n'evěříteř O tom se snadno přesvědčíte. Pozoruite jen,'ja'k člověk
se stává ponenáhlu nepřítelem církve svaté. Dokud byl malým,
nevinným dítkem, ó jak se těšil na“svou matku církev katolickou!
S iakou radostí chvátal ,na její náboženské slavnosti! S jakou'uče
livostí přijímal její mateřské radyl A zarmoutitituto dobrou ma
tičku zdálo by se mu hříchem do nebe volajícíml
Však co to? Jeho láska zvolna'mizí, jeho nadšení pro kostel
chladne, jeho srdce stává se' lhostejným; a jeho lhostejnost pře
chází brzy ve zjevné nepřátelství. Pohrdá tou matkou, kterou
dříve tak vroucně'miloval, stydí se za to)-kterou dříve se chlubil,
a kamenem hází po ruce, kterou dříve líbáyal.,
_
"
Snad ho upozorníte, jak velice rmoutí' takový nevděk ma-—
teřské srdce církve svaté. Váše slova jím nepohnou. ještě se
usměje, že vy dosud církvi věříte. Shad mu připomenete, že
církev to byla, která mu oslazovala mládí svými náboženskými
slavnostmi. ' Snad ho upozorníte, 's jakým štěstím v srdci klečel
u prvního sv. přijímání, a jak hořelo jeho srdce, když kněz mu
pravil, že přijímá do srdce Ježíška. Vaše slova jím neotřesoul —
Snad mu. připomenete, že církev to bude, která- nejčastěji klečeti
bude na jeho hrobě a která denně volati bude za něho k nebi:
»Odpočinutí .věčné dej mu, 6 Pane, a světlo věčné at mu svítí !; —
To všechno mu připomenete„a jeho srdce zůstane chladné.
.
Odkud ta změna, drazí přátelé? 0, to se dá velmi snadno
vyložíti.. .V nestřeženém okamžiku zatoužil takový člověk po za
kázané rozkoší a již již vztahoval po ní ruku — ale v tom sta
nulapře'd ním velebná postava jeho matky. Církve sv. a hlasem
plným lásky, ale také plným rozhodností, volala: »Dítě, nese-r
smilníšlc - Jindy opět závistivým okem popatřil na štěstí bliž
ního a již se chystal, aby si jeho majetek nesprávně přivlastnil —
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ale opět stanula před ním jeho matka církev sv. a výstražně
volalaz- »Dítě, nepokradeš'lc' Jindy byl uražen od nepřítele, a již
vztahóval ruku, aby se pomstil — ale opět zadržela jej církev sv.
a _volala: »Synu, nezabiješlc
*A právě 'toto 'napomínání odcizilo ho jeho matCe, církvi
Svaté. jemu se zprotivila poslušnost, jeho vášně byly až příliš roz
poutány —-eprotoopustil svou církev a stal se jejím nepřítelem..
Slyšíte—li,přátelé,-že někdo mluví proti církvi, pátrejte, a přesvěd—
číte se, že mluvím pravdu. Vždy je při tom nějaká vášeň, která

ho zaslepila a od církve odtrhla.
\
Nuže, drazí, přátelé! Chcete milovati Opravdu Pána ježíšeř
Milujte jeho svatou církev! Chcete se odvděčiti Bohu za veliká
dobrodiní, která vám prokázal? Milujte jeho svatou církev! Chcete
ukázati, že vaše srdce je dosud nezkažené a nevinné? Milujte
jeho sv. církev! .
'
Ale proč vám to vlastně dokazuji? Vždyť jsem přesvědčen,
že vyvšichni jste věrnými katolíky a milujete svou církev svatou!
Rádi byste jen věděli, jak můžete nejlépe dokázati jí svou lásku.
A o tom v dílu druhém.
Je mnoho způsobů, jak můžeme svou lásku k církvi svaté
ukázati. je to především úcta a poslušnost k sv. Otci. Sám Pán
Ježíš naznačil nám tento způsob, když pravil ke svým apoštolům:
»Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.
A jindy řekl: »jestliže pak ani církve neposlechne, budiž tobě
jako pohan a veřejný hříšníklc Rozmyslete si, přátelé, dobře tato
slova Pána Ježíše! Colfoli činíme církvi a sv. Otci, činíme samému
Pánu ježíši. Posmíváš-li .se církvi, posmíváš se také Pánu ]ežíši.
Miluješ-li církev, miluješ samého Pána ježíše. Podporuješ-li
Sv. Otce, dáváš almužnu samému Pánu ]ežíši. Co jste učinili
jednomu z těchto mých nejmenších, mně jste učinili!
..
Ale co vidíme kolem sebe dnes, drazí přátelé? Zdá se,
jakoby mnozí katoličtí křesťané neměli na tom dosti, že sv. Otec
je od svých nepřátel tolik pronásledován. Jim nestačí, že byl
o svůj majetek oloupen, že je. vězněn, tupen a pósmíván od dru- _
bých. Sami hází kamenem -po tom, ke kterému pravil'Kristus
Pán: >-Ty.jsi Petr, to jest skála, .a na té skále vzdělám církev
svou, a brány pekelné jí nepřemohoulc.
Za druhé, nestydme se za to, že jsme katolíky! Či máme
se styděti za to, že jsme uvěřili božskému Spasiteli?_Rozhodněte
sami, drazí přátelé! Na jedné straně praví vám někdo: »Nic jim
nevěřte! Po smrti není nic!: '— Usty peklo popírá, ale vsrdci —
v. srdci 'se třese, že snad přece jen peklo je. To na jednéStraně.
A na druhé straně stojí čistý, svatý a pravdomluvný Pán ježíš
a praví: »Kdo uvěří a_pokřtěn bude, spasen bude; kdo neuvěří,
bude zatracenlc — Nuže, přátelé, komu máme uvěřiti? , vy to
víte dobře, a já čtu na vašich tvářích slova sv. Petra: »Pane, .ke
komu půjdeme? Ty máš slova života věčného, a my jsme uvěřili
a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boží.: A božský Spasitel potěšen
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vaším vyznáním volá k vám“blaha slova: »Kdomne vyzná před
lidmi, toho-vyznam i já před Otcem mým, který jest v nebesíchíc
Můžeme tedy ukázati svou úctu k církvi, když- jiposlou
cháme, když se za ni nestydíme, a konečně, když se jí veřejně
zastaneme. Mluví-li se proti církvi a kněžím, nebojme sel Ježíš je
s námi, a jestli Bůh s námi, kdo proti nám? Snad se nám zdá
nepřátel mnoho? Nemlčme & nébojrne sel Kristus nás ujišťuje,
že nás nepřemohoul Ty jsi Petr, to jest skála, a na té skále
vzdělám církev svou) a brány pekelné jí nepřemoboul
'
Na konec obracím se k tobě, náš drahý sv. Otče! K tobě
do Říma letí dnes náš. duch. O tobě platila prorocká slova bož
ského Spasitele: Ty jsi Petr, to jest skála, a 'na té skále vzdělám
církev svou,.a brány pekelnéjí nepřemohoul lsi oloupen o svůj
majetek, a přece 'obohacuješ celý svět! ]si vězněn ve Vatikáně,
a přece jsi skála, které nic neodolal My věrní, katoličtí Čechové
zvedáme k nebi své pravice a přísaháme tobě svou poslušnost,
úctu a věrností Kéž tě Bůh zachová a blahoslaveným t_ěučiní na
zemi a nevydá tě v ruce nepřátel tvých. I kdyby tě všichni opu
stili, my se tě nezřekneml Každý z nás odchází dnes s pevným
předsevzetím .:
'
'
Tvůj svatý' prapor vyvolil jsem sobě,
jej nezradím, to přísahal jsem toběíAmen.
Dr. P.. josef Miklík, C. SS. R.
%

SlaVnost knížat apoštolských sv. Petra
a Pavla.
Napsal Josef Kopl, farář ve Svojanově.

Církev Kristova královstvím lásky a pokoje.
»KrálovStvi mě není z tohoto světa.c
'

(Jan. 18, 36.)

- Při prameni řeky Jordánu leží __ves,jménem .Baňas. Za času

Krista Pána stálo tam město Caesarea Filippova. V krásné a úrodné
krajině té Pán Ježíš chtěl se sv. apoštoly pobýti v soukromí, aby
je .poučil o dvou hlavních ipravdácb: o svém božství a_o prven
ství Petrověv církvi. jak jste slyšeli "ve dnešním sv. evangeliu,
Pán Ježíš tázal se_apoštolů: >Kým praví lidé býti Syna člověka?:
I řekli jemu: Jedni Janem Křtitelem, jiní Eliášem, jiní- Jeremiá
ěem neb jedním z proroků. Dí jim Ježíš: »Vy pak kýmmně býti
pravíteřc Odpověděv Šimon Petr, řekl: »Ty .jsi Kristus, Syn Boha
živého.: Kristus blahořečil Petrovi za výrok ten a slíbil mu, že
“ bude skalou, na níž zbuduje svou církev, a vrchním správcem
svého duchovního králóvství, církve svaté.. Slávu duchovního krá
lovství, jež Messiáš založí na zemi, Starý zákon líčí tak často, že
'po'zemsky smýšlející Židé za 'časů Kristových očekávali _Messiáše.
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jako světského krále, jenž osvobodí je_z moci Římanů, obnoví
pozemské království Davidovo. a učiní -Zidy prvním národem.- na
světě.. Zapomněli na próroctví o—Me'ssiáši chudém, pokorném,
láskyplném a mírumilovném; zapomněli na proroctví a před
obrazy naznačující, že Messiáš založí království lásky a pokoje,
a očekávali ho jako mocného krále, který v čele silného vojska'
nad nepřáteli národa židovského \zvítězí a je podrobí, tak aby' se
jim mohli pomstíti a jejich zlato a stříbro pro sebe ukořistiti.
ježíš však nevystoupil jako dobyvatel-asvětský-král, nehlásalzáští,
nýbrž lásku k nepřátelům; nevylučoval pohanů ze svého králov
ství, nýbrž všecky stejně laskavě k sobě zval. Kristus sám, 'a to
ve chvíli svého nejhlubšího ponížení, odpovídá Pilátovi, když se
ho táže: Tedy králem jsi ty? —-»Ano, já jsem král.: (Jan 18, 37.)
Vysvětluje však, že nepřišel založit království světského, nýbrž
duchovního; praví: »Království mě není z tohoto světa.< Vtomto
- království, ve své církvi, Pán Ješíš ustanovil Petra nejvyšší hlavou.
Oslavujíce dnes památku knížat apoštolských sv. Petra a Pavla,
kteří téhož dne položili. život za Krista, promluvíme ku poctě je

jicho tom,'že církev Kristova opravdu je králov
„s-tvímlásky a pokoje.

Pojednání.
.L

-1. Před svým nanebevstoupením Pán Ježíš zjevil se sv. apo
štolům a řekl jim: n]douce do veškerého světa, kažte evangelium
všemu stvořenílc (Mar. 16, 15) Jaké-evangelium sv. apoštolové
měli hlásatiř Evangelium lásky: »Milovati budeš Pána Bohasvého
z celého srdce 'svého a z"celé duše s'vé a ze vší mysli své. Milo
vati budeš bližního svého jako sebe saméholc (Mat. 22, 37, 39.)
»Všecko, cokoli chcete, aby- vám činili lidé, ivy čiňte jimlc (Mat:

7, 12.) »Slyšeli jste, že bylo řečeno (starým): Okoi za oko azub
za“zub. Já však pravím vám, abyste neodpírali zlému.. . Slyšeli
jste, že bylo řečeno (starým): Milovati budeš bližního svého, a
nenáviděti budeš nepřítele svého. Ale já pravím vám: Milujte ne
přátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za
ty, kteří pronásledují a pomlouvají vás, abyste byli syny Otce
svého, jenž jest v nebesích.-c (Mat. 5, 38—45) Tyto zákony lásky
církev Kristova vždycky hlásala 'a také se jimi řídila. Ve všech
dobách snažila se život jednotlivců i celých národů prodchnouti
duchem. křesťanské lásky, naplniti všechny stavy vědomím kře
sťanských povinností, omezovati vášně a potírati názory, choutky
a zvyky pohanské. Čím více víra Kristova pronikla některý ná
rod, tím více se také soudní zřízení národa toho shodovalo. se
zásadami křesťanskými, a tím větší pokrok činila také vzdělanost
a osvěta. Jak vysvítá z Písml sv. (II. Mojž. 21, 23—25.), platil
u Židů »zákon odvetyc, aby totiž život za život, oko za oko, zub
za zub, ruka za ruku,-noha za nohu, rána za ránu-dány byly.

/
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Zákon ten měl býti židovským soudcům měřítkem, podle něhož
měli oceňovati'spáchané urážky a škody. Mimo soud ' id neměl
práva jednati o své ujmě podle tohoto předpisu. Zákon ten pa
noval u všech národů pohanských; odveta však nebyla u nich
na soudu měřítkem k ocenění, spáchané škody 'a urážky, nýbrž
"každý sám na základě 'odvety _svémocně domáhal. se. svého práva-.

Přitom stávalo se obyčejně, že uražený nebo poškozený, stržen
jsa svou“ náruživostí, vyhledával“ nejen svého práva,_ný,brž i po

msty;“ pomsta pak plodila opět pomstu u protivníka, a tak se
stávalo, že jediný zločin býval pramenem nesčetných jiných zlo
činů a útrap pro celé rodiny po dlouhá léta, a často následovalo
z jednoho zločinu mimo veliké surovostiivyhlazení celých rodin.
»Stala-li se vražda, nebránilo staré právopříbuzným, aby se vrahu
nemstili vlastní svou mocí. Pomsta krevní v případě vraždy mí
vala průchod u všech starých národů. Krutému vladařeni.pomsty
krevní hleděla církev učiniti přítrž,c- pra-vi český právní historik
Dr. Hermenegild J_ireček.(Slovanské. právo v Čechách a na Mo
ravě, II.). Ustavičnému podněcování k nepřátelství a k pomstě
církev sv. Snažila se učiniti přítrž. tím'způsohem, že neúnavně hlá
sala evangelium lásky, podle kterého údové království Kristova,
církve svi, mají býti hoto'vi raději větší ještě bezpráví snášeti, nežli
zlé zlým spláceti, a že se starala o to, aby věřící místo krevní
msty vyhledávali svého práva u veřejného soudu.“ Jak veliké zá
sluhy o-zlepšení mravů získala si tím církev Kristova!
2. Když se ve středověku počaly vzmáhati mezi věřícími ró
zepře, vzniklé z krevní msty-a provázeny byly i násilím a-neko
nečnými soudy, tu vystoupila církev' sv. samafvybízejíc k lásce
blíženské a k zanechání. všech svárů aspoň v posvátné dny tý
denní, od čtvrtka až do neděle, kdy měl býti zachován klid
zbraní a pokoj. K tomu církev sv. vyžadovala na místě—přísahy
slavného slibu. Církevní synody, zvláště ve Francii, za'vádějíce
tento »Boží mírc, rozšířily jej ve století XI. na celý advent a
půst; později »Boží mír: byl prohlášen ještě na delší dobu, ato
pro celou _církev, a stanoveny _byly přísné tresty církevní na ty,
kteří by se proti-míru tomu provinili. Mimo to papež Alexandr III.
r. 1179-na sněmě Lateránském III. vydal zákon, podle kterého
mnohé třídy lidí měli se těšit-i stálému _míru. »Božím míremc za
_mezilo se mnoho krveprolití a zušlechtila se mstivá povaha lidi
tehdejších. Protestantskýí 'theolog- D 0 rn e r, oceňuje záslužnou
činnost-církve, napsal :. »Cirkev středověká prokázala“ lidstvu ve
.liké služby tím, že ujala se surových národů, vzdělávajíc jejich
mládež ve školách, přivykajíc dospělé pořádku a kázni; _při tom
však“ svými církevními zákony naváděla křesťanské národy,/k zá
kónitému pořádku a všem vštěpovala ideu sjednoceného'vxKristu

lidstva.:

3. Církev KristOva snažila se: též ve všech dobách vymýtiti
souboj neboli duel|. Příčinou soubojů bývají.obyčejně urážky na
cti, uražená ješitnost, nedůtklivost, marnivost, pýcha, stavovský
předsudek, žárlivost a pod. Církev sv. poukazovala vždycky na
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pošetilost, zhoubnost a hříšnost souboje a ustanovila veliký trest
na souboj'níky a na všecky, kteří k souboji napomáhají. Jest totiž
vyobcován z církve ten, kdo na souboj vyzývá nebo jej přijímá,
i ten, kdo jakkoli k souboji napomáhá nebo zúmyslně je přítomen
souboji. Proto katolík má vyzvání na souboj odmítnouti, třebas
věděl, že bude proto považován'neprávem za zbabělce a že ztratí
své postavení. Souboje nelze ospravedlniti poukazem na sebe
obranu v čas války, neboť souboj není nutnou sebeobranou. Na
uhájení cti jsou ustanoveny světské. soudy; tam se tedy utažený
může obrátiti. Kdo však chce si dobýti velikých zásluh u Boha,
nechť se mstí podle učení a příkladu Ježíše Krista, a necht bez
práví trpělivě snáší. Tím se osvědčí největším hrdinou. Církev sv.
vždycky ukazovala na. vznešený příklad Ježíše Krista, který se
ještě na kříži za své nepřátele modlil, a připomínala všem lidem
jeho napomenutí: »Odpouštějte a bude vám odpuštěnOc; (Luk.
6, 37.) »nebot jestli odpustíte lidem hříchy jejich, odpustí i' vám
Otec "nebeský hříchy vaše; pakli neodpustíte lidem, ani Otec váš
neodpustí vám hříchů vašich.: (Mat-. 6, 14—15), Ku křesťanské
lásce církev Kristova povzbuzovala za všech časů lidi slovy sv.
ap. Pavla: »Nikomu neodplácejte zlého za zlél Možno—li,pokud
jest na vás, mějte _pokoj se všemi lidmi; nemstěte se sami, mi
láčkové, nýbrž dejte místo hněvu (božímu), nebot jest psáno:
»Mně náleží pomsta, já odplatím, praví Hospodin.; Avšak »lační—li
nepřítel tvůj, nakrm jej; žízní-li, dej mu píti;'nebot to číně, uhlí.
žhavé shrneš na hlavu jeho.. Nedej se přemoci zlému, nýbrž
přemáh'ej zlé dobrýmlc (Řím. 12, 17-21.)
II.

1._Církev Kristova snažila se ve všech dobách odstraniti ne
návist a nepřátelství mezi jednotlivými národy; Schvalovala ušle
chtilé závodění národů ve vědě a umění, v průmyslu a v ob:
chodě; oceňovala charakteristické zvláštnosti každého národa, ale
zavrhovala vždy národnostní nenávist a vždy hlásala, že láska,
- k národu nesmí vylučovati lásky ke všem lidem. Proto se stejnou
láskou objímala vždy všechny národy, se stejnoupéčí vysílala ke
všem národům hlasatele božské pravdy a milosti, touž blaženost
slibovala jménem Kristovým všem, kteří byli dobré vůle. Ke všemwh
, národům stále volá slovy sv. ap. Pavla: »Odložte od, sebe hněv,
prchlivost, zlobu, utrhání, potupné řeči z úst svých; nelžetejedni
druhým, nebot jste svlékli se sebe člověka starého s jeho skutky
a oblékli jste nového (člověka), jenž se obnovuje ku poznání po
dle obrazu Stvořitele svého; tu není Řek a Zid, obřízka a ne-
obřízka, cizozemec, Skytha, otrok, svobodník, nýbrž vším a ve.
všech jest Kristus.: (Kol. 3, 8—11.')
2. Církev Kristova činila za všech časů vynikajícím způso
bem všecko, co bylo v její móci, aby zachránila lidstva od po
hrom a strasti válečných. Když'nebyla s to, aby válce zabránila,
snažila se, seč byla, aby hrůzy válečné byly zmírněny a co nej-_
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dříve skončeny. Když král_Attila vtrh_l v V; století v čele'-divo-'
, kých Hunnů do Evropy a již v Italii všecko pálil a plenil, papež
Lev I. vydal se do tábora nepřátelského ;: prosbami a dary při
m'ěl Attilu, že ušetřil města "Říma a válečnou výpravu. do střední
Italie zastavil.-Týmže způsobem zachránil Říma od Vandalů, kteří
vpadli do Italie se svým králem Genserichem. Dějiny nás učí,"že
římští papežové ve všech dobách byli prostředníky ve sporech
mezi národy a mnohým válkám tak zabránili. Dlouho by trvalo,
nežli bych vám vylíčil, jaké veliké zásluhy o světový mír zjednala
se církev sv. z'a_v'šech papežů; uvedu proto jen několik případů:
_ Inocenc III. (1198—1216), nejslavnější papež středověku,
sprostředkoval mír mezi anglickým králem Janem Bezzemkem a
'francouzskýmkrálem Filipem Augustem. Mikuláš III. (1277-1280)
smířil Španělsko a Francii, nepřátelské strany Welfův a Ghibel
linů ve Florencii, německého císaře Rudolfa Habsburského a ne—
apolského krále Karla z Anjou. — Jan XXII. (1316—1334) spro
středkoval mír mezi anglickým. králem Eduardem II. a skotským
králem Robertem. — Lev XIII. (1878—1903) urovnal spory mezi
Německem a Portugalskem-, a mezi republikou Haiti a San Do
mingo. — Pius X. (1903—1914) zabránil válce mezi jihoameri
ckými republikami Argentinou a Chili. — A co činí'církev Kri
stova v nynější světové válce? ——]ako daleko viditelná, skála
strmí z vln rozbouřenéhO' světaza uprostřed bajů a vzájemného
záští národů hlásá neúnavně náuku Kristovu olásce-k Bohu a
k bližnímu, snažíc se ze všech sil zastaviti světovou potopu hrůz
válečných. Sv. Otec Benedikt XV., plný jsa soucitu pro hroznou
bídu a žal lidské společnosti, wystupuje jako kníže pokoje, volaje
ku zodpovědným státníkůmz' »Požehnán budiž onen, jenž nejdříve
pozdvihne ratolest olivovou a podá pravici nepříteli, nabídna mu
rozumné podmínky míru!: V duchu svého vznešeného úřadu
sv. Otec ujímá se každé—příležitosti,aby ve prospěch trpícíbolid
.stva působil ke skoncování krvavého zápasu. Nemoha vrátiti lid
stvu toužebně očekávaného míru, usiluje neúnavně o to, aby vá
lečné hrůzy byly obmezeny.-Veliké zásluhy sv. Otec Benedikt XV.
si získal o výměnu boje neschopných zajatců válečných, jakož
i o výměnu zajatců občanských, Blahodárná je činnost, kterou
sv. Otec rozvinul, aby zmírnil trudný' stav nemocných zajatců,
kteří leželi v lazaretech válčících zemí. Jakl mnoho jich strádalo
vleklými chorobami, vyžadujícími zvýšené péče a zvláštního oše
tření, bez něhož by byli neodvratně život ztratili! Kéž mocní _to
hoto světaneodmítají pomoci, kterou sv. .Otec jim neustále na
bízí-l Kéž pochopí, že bezpečnost _a pokoj jich samých, i bezpeč—

nost a pokoj veřejný závisí na věrném zachování přikázání božích
a církevních! Kéž lidštvo uzná, že jen v návratu k víře a zása
dám křestanským zakládá se blaho věku našeho i věků budou—
cích, a že teprve tehdy bude vládnouti trvalý mír a pokoj, až
víra křesťanská stane .se'k'vasem, který by pronikal lidskou spo
lečnost ve všech jejích záležitostech, a to nejen soukromých, nýbrž
i veřejných—l
Rádce duchovní.

'
32

_493 _
3..Drazí křesťané! Cirkev Kristova, pečujíc neustále o časné,
a-věčné blaho lidstva, šířila ve všech dobách svým učením ajed—
náním lásku a pokoj a činila. vždy všecko, co bylo v její moci,
aby mír mezi národy 'udržela a ztracený mír obnovila; jest opravdu
duchovním královstvím lásky a pokoje. Važme si církve Kristovy;
mějme stále v paměti její božský původ a požehnanou působ
nosti Vzbud'rne ve dnešní památný den mučednické smrti knížat
apoštolských sv. Petra a Pavla pevné předsevzetí, že v lásce a
věrnosti k_církvi sv. a k sv. Otci nedáme se zvyklati hlasy ne
přátel, kteří církev sv. a nejvyšší její hlavu rádi hanobí a tupí.
Osvědčujme se zdárnými syny a'dcerami cirkve sv. v životě sou
kromém—i veřejném; _řidme se jenom zásadami katolickými, za
—chovávejme její přikázání a užívejme všech prostředků spásy,
které církev Kristova nám podává. Budeme-li pevně státi na skále '
Petrově, zůstaneme-li věrně ve spojení s pravou církví Kristovou
a_budeme-li se říditi její náukou, můžeme býti jisti, že vlnobití
rozbouřeného světa nám neuškodí, a, že klíče moci duchovní ote
vrou nám bránu nebes-, kde již nebude žalu a sváru, nýbrž ife
výslovná radost, láska a pokoj věčný. Abychom pout hříchů byli
zbaveni a podle vůle boží a církve sv. žili, prosme dnes sv.Petra

a Pavla, volajíce k nim slovy hymnu (ad laudes):

Slyš, Petře, ty svatý, proseb hlas,
a'rozvaž pouta, ve která hřích vrhl nás;
neb tobě od Pána moc dána veliká,
jež nebe/.zavírá a opět odmyká.
Ty, slavný učiteli, Pavle, mrav náš sprav,
ved srdce naše nebes blabý ve přístav;
at, co zde věříme, tam oku zaplane,
kde láska jako slunce věčně zůstane!

O primici.
Rybář lidí.
Neboj se, od toho času budeš lidi lo
viti.:

_

Luk. 5, 10.

Na jezeře Genezaretském, nedaleko břehu, ležel zakotven
rybářský člun. Na povýšené lavici seděl v lodičce Spasitel a kázal
zástupům, kteří v hustých davech stáli na břehu a_pozorně po
slouchali. U nohou Mistrových seděl majitel lodice, rybář Šimon
Petr z Betsaidy. Mozolné, tvrdé ruce měl nábožně sepjaté v klíně,
a ačkoliv oči jeho byly mdlé od noční námahy, zářily přece
svatým 'nadšením a visely upjatě na ústech božského Kazatele.
Spasitel skončilřeč svou a pravil k Šimonovi: :_Zajeď na
hlubinu a rozestřete sítě své k loveni.: Šimon odvětil smutně:
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»Mistře, po celou noc pracovavše, nic jsme nechytili; ale k slovu
tvému rozestru sít.: _A Pán požehnal té práci. Sit se trhala
množstvím ryb, a lodička Petrova i druhá, _Zebedeova, naplněny
rybami, _div se nepotopily. Vida Šimon zázrak ten, padl Ježíši
k nohám a archív »Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk
hříšný I'd Ale Ježíš pravil k Šimonovi: »Neboj se, od toho času
budeš 'lidi loviti.: A rybáři přivezli lodi k' zemi, opustili všecko
a šli za ním. (Luk. 5, 1—11.)
*

*

Ú

Drazí křesťané! Mladého rybáře lidí přivedli jsme dnes právě
k Spasiteli. Skládáním rukou biskupových stal se ve středu knězem
Božím, posvěceným rybářem lidí, a dnes chce započíti vznešený
úřad svůj a zasvětiti božskou obětí, kterou poprvé přinášeti má.
A potom půjde do práce získávati duší Kristu. -A musí uči
niti jako rybář z Betsaidy, Šimon Petr, a jeho druhové na je
zeře Genezaretském: »přivezli lodi k zemi, opustili všecko a šli
za ním.:
' .
Ve' sbornici galilejské seděl Spasitel a učil: '»A když ještě
mluvil k zástupům, aj, matka i bratři (příbuzní jeho) stáli venku,
žádajíce s ním mluviti. lřekl mu kdosi: 'rHle, matka tvá i bratři
tvoji stojí venku, hledajíce tebe.c On pak odpovídaje tomu, který—ž
mu to byl pověděl, řekl; »Kdo jest matka má, a kdo jsou bratři
mojiřc A _vztáhnuv ruce na své.-učeníky, řekl: »Aj, matka má
a bratři moji. Nebot kdokoli činí vůli Otce mého vnebesích, ten.
jeSt mi bratrem i sestrou i matkou.: (Mat. 12, 46—50)
Spasitel, božský Rybář, předchází knězi příkladem: uvítal
sice laskavě matku svou po řeči skončené, zachoval ji vždy svou
lásku synovskou, vždyt ještě na kříži v mukách a úzkostech
smrtelných na ni pamatoval, o ni se staral, ochraně sv. Jana ji
'poručil: ale konaje úřad apoštolský, v díle. spásy duší dal duším
přednost před Matkou a příbuznými.
'
Mistra-musí následovati učeník. Zůstává sice kněz i na dále
synem svých rodičů, bratrem bratří "a sester, přítelem příbuzných,
ano láska k příbuzným bývá kněžstvím posvěcena. zušlechtěna,
zvýšena. Má býti od nynějška kazatelem lásky k bližnímu. a zvláště
lásky k příbuzným, o níž píše apoštol národů: »Jestliže pak kdo
o své, a zvláště -o domácí, péče nemá, zapřel víru a jest horší
než nevěřící.. (I. Tim. 5, S.) Kněz musí zůstati věrným synem
svých rodičů. Ont rodiče ze všech dětí stál nej více starostí &obětí;
a co mnoho obětí stojí, to milují lidé obzvláště: proto visí staří
rodiče obzvláštní láskou na synu knězi: a, on jim odplácí hojně
lásku jejich: především modlitbou a sv. obětí u oltáře, ale i v po.
třebách tělesných. »Chudým zvěstuje se evangelium: (Mat. 5, II.),
pravil Spasitel, z chudého lidu ponejvíce vycházejí hlasatelé evan
gelia, kněží. Chudoba rodičů je ._svelikými obětmi uvedla do sva
tyně; a kněží synové jsou jim za to vděčni a jsou podporou
jejich starých dnů. Mnozí rodičové tráví večer života u syna kněze
Ú
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v' pokoji a lásce, z jeho ruky přijímají „chléb pozemský, chléb
vděčnosti, ale i_'čast_ochléb života 'u oltáře, a “nasmrtelné'posteli
na pom! do-'v'ěčnosti,—_
'a syn zatlačí jim posvěcenou

chvějící se

rukou ve smrti zhaslé oči. A také bratři a sestry a_ostatní'při
buzní dobře vědí, že ve svých starostech a potřebáěh nejjistěji
útěchy a "pomoci najdou u bratra, přítele'kněze.
"
A přece už kněz vlastně svých příbuzných není. A když
novosvěcenec přijde na svoje první místo a poprvé vystoupí na
kazatelnu před'shromážděnou obec, tu opakuje se událost ze sbor
nice galilejské, a s Mistrem svým musí doznati mladý kněz: »Míval
jsem otce, míval jsem. matku, bratry, sestry, už_jich nemám:
mým otcem, mou matkou. bratry a sestrami jste od'nynějška vy,
moje ovečky v Kristu.: Miluje sice své příbuzné, ale větší láska,
—|ehosíly, jeho zdraví, jeho život náležejí od nynějška duším svě
řeným. Mezi lidem cizím nastupuje kněz svou kněžskou dráhu,
a leckteří z něho- jsou mu opravdu cizí: jeho lásku a horlivost
splácejí chladností, nevděkem, zlobou.. Není ještě pevný jako skála
a otrlý v kněžském utrpení: a když večer kleká na klekátku
a vzpomíná na .lásku svých v domově a na tvrdásrdce svých
farníků, bývá mu tak bolno u Srdce, a tu a'tam i horká slza
skápne na zbodené' nohy. Spasitelovy před ním. „ přece musí
tento lid milovati nade všecko na světě, pro něj"pracovati, pro.
něj" se ,obětovati.

__

_'

'

_.To jest rybář duší Nového Zákona, katolický kněz; Muženi
obětí jest, jako apoštol Kristův _přichází mezi lid, _za takového
má býti pokládán a považován. Lide katolický, nedej s_itupiti
kněží s_vých nevěreckým tiskem, jedovatými jazyky! Ze stav
kněžský není nic obyčejného, lehkého, pohodlného, viděti z toho,
že nás kněží tak málo. . Naše úplně katolická osada s 2200 duší
vidí dnes po 18 letech teprv zase jednou kněze 'ze svého středu
u oltáře. Tak řídka jsou povolání kněžská, protože je to stay
těžkých, nadlidských obětí. Proto čest knězi, služebníku 'Ukřižof
vaného!

'

_

“

Když sv. Pavel cestoval do Galacie, hlásat ,Ukřižovaného,
měl veliké obavy, jak ho ti lidé přijmou. Byl malé, neúhle'dné
postavy, oči jeho trpěly zápalem,- obličej jeho byl oteklý a zoha
vený, bál se, že _jím.pohrdnou. Zmýlil se. O tom uvítání napsal“
potom v liště ke Galatským (4, 13-14.):_' »Víte pak, že s mdlobou
těla kázal jsem vám evangelium, a pokušením vaším na'těle mém;
aIe' nepovrhli jste mnou, aniž pohr'dli: ,ale jako anděla Bežího'
přijali jste mne,"jako Krista ježíše.: Lide katolický, jako anděla
Božího a jako KriSta Ježíše samého važfši kněží svých: to za po
třebné pokládám tobě říci dnes-.v tomto slavnostním okamžiku,.
kdy mladý kněz ze středu tvého chystá se vystoupiti 'na tajemnou
Golgotu, aby sv. obětí _započalobětavý život kněžský.
A Vy, velebný paneprimiciante, přistupte nyní k oltáři Bo
žímu k první sv. oběti: bude to vaše nejkrásnější hodina tohoto
slavného dne, a "bude to ode dneška vaše nejkrásnější, nejra'dost—
nější a nejblaženější půlhodina Vašich kněžských dnů. Zač se
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dnes modliti máte, praví Vám otcovský dům, rodná obec a ny
nější krvavá válka., Ale modlete se také za 'sebe, Jako Váš dn—
chovní správce a vůdce dávám Vám'_pro celý' kněžský život jako
poslední napomenutí slovo sv. Pavla: t_CaritasChristi ur'get nos _
láska Kristovapudí nás.: Modlete se dnes za velikou lásku, ke
svým „budoucím ovečkámz' zak l_ásku, která všecko obětuje, za

lásku, které neoslabí žádný nevděk, které nezlo'mí žádná zloba,
které neporazí žádný kříž: taková láska všecko přemůže! Amen.
for. Ocetek.

V den výstavy vel. svátosti.
Vyznávejme Kristal
,
Vysoká, štíhlá věž jednoho kostela na Aljašce, ledové zemi
severoamerické, „vybíhá u veliký kříž, který bývá za noci elek
tricky osvětlcn a v okolí na 20 km je viditelný. Světlo to už
mnohému zbloudilému zlatokopu zachránilo život a Eskymáci
.v malebné řeči své nazývají je „bílou hvězdou, která zbloudilým
život zachraňuje.:
_
Ve světě náboženském svítí takových hvězd nesčetné množství
a ukazují těm, kdož hledají pravého pokoje duše, cestu ke štěstí
'.jedině pravému. _Atou hvězdou jest Betlém, dům chleba, svato
stánek na oltáři s tělem Boha člověka, Spasitele Ježíše Krista,
který jest světlo“světa. Betléme, dome chleba, 'tebe nalézám-dnes
po všem světě—.
Kde se k nebi zvedá kostel nebo kaple, a, třebas
je to jen bídná chata černošská ze slámy a hlíny, tu jest Betlém,
každá kaple jest hvězdou v černé noci.
*
_
.
Bezčetné kostely, kaple a svatostánky hlásají nám výmluvně
nesmírnou lásku Boží k lidem. Nespokojuje se slávou nebes,_roz
koší mu jest .přebývati' m'ezi' bídnými, hříšnými syny lidskými.
Proto jest naší povinností, tuto božskou „lásku spláceti vroucí
láskou lidskou, upřímně a _mužněk němu se znáti, jeho radostně
vyznávati zvláště v největším tajemství jeho lásky, v nejsv.,Svá
.tosti.

.

'

.

V. XVI stol. pronikl protestantismus z Německa také .do
Francie. F rancouzití protestanté nazývali se Hugenotti Rozzuřin
se krvavé války mezi katolíky a Hugenoty. Za těch válek konán
v jedné věrné katolickéobci průvod Božího Těla. Cesta průvodu
'vedla vedle lešíka, který obklopoval Statek, jehož obyvatelé od
padli k protestantství; _V_hájku, stál _v houští člověk s_ puškou
a mířil na _kněze, který nesl vel. svátost. Katolík jeden ho spatřil

.amys'lil, že mužten

nemířína knězegnýbrž na vel. svátost, proti

níž kacíři obzvláště zuřili, aby. ji zneuctil před očima zbožných
katolíků. V zápalu živé víry a svaté lásky _vrhl se mezizločince'
a vel. svátost právě v okamžiku, kdy třeskla rána. Koule sklála
\hrdinného katolíka k zemi, že padl k nohám farář-ovým. Ač smr—
.telně raněn, mučedník přece ještě žil. Kněz hluboce dojat vyňal
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s.v.-hostů 2 monstrance a podal ji umírajícímu hrdinovi za víru_
řka: »Synu můj, ty's hoden, zde na místě přijati tělo Pána, jemuž
se tu veřejně klaníme : (Bl. f.—K.)
Ne“ krve naší-, ne života našeho žádá dnes Kristus Pán od
nás, žádá „jen l_áský, úcty, a věrnosti. A žádá přísně, pod ztrátou
'v'ěčné spásy, nedělní mše sv.. a velikonočního sv. přijímání, adů
tklivě sobě přeje,' abychom si vážili sv. oběti a i ve dni všední
dle možností jí. obcovali, ab chom ho uctívali horlivě v tajemství
jeho lásky a často přicházeli k jeho sv. stolu.
Toho si žádá a přeje nebeský král, a je to největší čest. která
může prokázána býti bídnému člověku: a přece jsou m'nozí křesťané
tak netečni a. chladni', _že se neznají k svému Bohu a Spasiteli,
nedělní mše sv. jest jim břemenem, velikonoční zpověď a přijí
mání mučírnou, a na úctu Krista svátostního pohlížejí jako na
slabost a hanbu.
Francouzský maršál Turenne býval kdysi vojákem bez víry,
později stal se však upřímným katolíkem 'a hlubokým ctitelem
vel. svátosti. O jedno
svátku klečel v kostele uprcňtřed jiných
věřících a' připravovl se na sv. přijímání. Když hlas zvonku
u oltáře oznamoval, že nastává sv. přijímání, vstal důstojník v po
božnost pohroužený a s očima sklopenýma a rukama zbožně se

piatýma bral se ke stolu Páně. Sluha generálův, který svého
pána nezpozoroval, šel před ním ke mřížce oltářní, byl však jedním
mladým pánem upozorněn, že maršál jde za ním. Uleknutý sluha
se hned zastavil a _ch't'ělsvého pána pustiti" napřed. Turenne. byl
tak v pobožnost zabrán, že ani neznamenal, co sluha chce Sluha
se uctivě přiblížil a zašeptal: »Prosím. milostpane, račte laskavě
přede mnou ke stolu Páně.: »Milý brachu,: odvětil maršál
s úsměvem, »milostpán zůstal za dveřma. Zde je jenom jeden
Pán, ten, kterého oba přijímáme, jdi jenom napředc' (Bl. f. K.)
K tomuto Pánu, kBohu hrozné velebnosti, ale i k Bohu
nesmírně lásky přišli jste dnes, moji drazí farníci, v tak hojném
počtu, třebas je obyčejný den všední, 'abysteho uctili jako krále,
mnozí, aby ho přijali“do srdce svého. Osvědčíte mu lásku a hor
livost svou i po celý ostatní den, aby iletošní --denslavně výstavy
„vel. svátosti Spasiteli i celé farnosti byl pravým, radostným dnem
cti a lásky! Amen.
70s. Galek.

Neděle pátá" po sv. Duchu.
Hřích není maličkost.
_Stupníci trestů obsahuje dnešní řeč Páně v evangeliu. A ne
přestává na vraždě,-o, které každý ivlažný křesťan dl: jest hřích,
ale jmenuje řadu hříchů,',..které mnohý z křesťanů za maličkost
má, a určuje trest, jakého hoden jest. A tři soudy jmenuje Pán:
kdo se- hněvá —_hoden jest soudu. „Soudu 'to v každé obci ze 7
starších mužů složeného a seděl v bráně měSta, aby soudil pří
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chozí smenšími rozepřemi. Kdo by řekl: raka, padouchu, ničemo
—' hoden bude vysoké rady, která soudila jen "velké přečiny
a zasedati měla v oddělení chrámovém pod předsednictvím nejv.
kněze. A konečně Pán jmenuje třetí soud a" to jest boží: kdo by
řekl: blázne —'-'to jest- dle tehdejšího způsobu mluvy: ty nevěrče,'
mo'dloslužebníku, ten hoden bude pekelného ohně.
Ovšem Pán zde myslí ony zúmyslné projevy opovržení ku_
bližnímu, aby mu škodil a jej hněval. Stupňuje zde vinu jejich
podle výšky soudu, jakého jest hoden. Zcela v odporu—s'Pánem
Ježíšem jest náhled vlažných: to jest maličkost. Takých maličkostí
jšóu plná ústa, plné ruce a bodají více než trní a bodlák. \Tato
zásada: hřích jest maličkostí jest jednou ze zhoubných nádho'nčích
satanových. Kristus Pán tak nesoudil, ani my tak lehkomyslně
o svých skutcích souditi nesmíme, nemámeali .se přepočíst'.

Pojednání.
l. Podívejme se na skutky, které velmi mnohý za maličkost
klade, jaký hněv boží svóla'ly na sebe. Tak Písmo sv.- nám vy
práví o' bezbožném Onanovi, jenž se necudně dotýkal těla svého,
a Bůh ranil jej smrtí „na témž místě, v touž dobu, kdy páchal
hřích. Před' Bohem není maličkostí, co člověk za maličkost chce
míti. Ale trest boží — oheň věčný byl odměnou hříchu.
' 2. David klesl těžce. Ale Davidův hřích mnozí lidé S—lehko
myslností opakují, jakoby ve skutku maličkostí byl. Soud boží
jinak 'soudí. Pro veliké zásluhy. Davidovy Bůh mu dává dar ka
jicnosti, že poznává špatnost svou a dělápokjuií tuhé dobrovolné
'a přiznává se“ke hříchu svému. Ale/za ten jeden skutek hříchu
mračno- bídy a zla se přivalilo na Davida. Pomyslete jen, kolik
zlého a křížů připravil jen Absolon otci svému. Byl pak Absolon
metlou pro Davida za hřích jeho.
Co Bůh trestá velice, nemůže tak lehce maličkostí býti, ale
Spíše se náš rozum v soudu svém mýlí. Jediný Davidův hřích
trestem smrti v jeho rodině, krvesmilstvím, bratrovraždou, vzpou
rou syna Absolona a již před tím se David kál a Bůh mu vinu
odpustil, jen časné tresty jemu uložil.
_
smutně proslulá města jsou Sodoma a' Gomorh'a, za ma
ličkosti považovali hříchy své, ale jaký trest stihl je, že do dnes
velikého trestu božího lze viděti stopy.
Jako se mýlíme ohledně skutků našich, které .se týkají Pána
Boha, tak se mýlíme ohledně skutků svých, jimiž zarmucujeme
svého bližního. Za maličkost klademe, z čehož bližní velký má
zármutek, a za velkou urážku považujeme, když bližní udělá nám,
co my jemu jsme udělali a za maličkost kladli. My zkrátka sou
díme velmi stranicky skutky své jak ohledně Pána Boha, tak
bližního. Jak by člověk“zuřil a mstu hledal, kdyby spolubratr jeho
jednal vzhledem k osobě jeho, jako k Pánu Bohu!
Tu .pravdu znázornili už Turci následovně. Přemoudřelý muž
přišel škádliti zbožného derviše a proto mu předložil otázky:
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l. proč se říká, že Bůh jest všude přltomon,- vždyt já. jej nevidím,
ukaž mi Ho; 2. a proč člověk jest za břichy'své trestán, vždyt
přece nemůže. nic proti vůli boží dělat, nemá svobodné vůle .;
2. jak může satan býti trestán ohněm pekelným, když satan sám
jest—zohně _aoheň bhni nemůže ublížit? Tak zlobinřemoudřelý
derviše a čekal na _odpověd. Derviš však mu dal odpověď velmi
poučnou, jedinkou, kterou všechny jeho námitky vyvrátil. Shýbnuv
se vzal tvrdou hroudu ze země a nepromluviv slova, uhodil jej
hroudou do hlavy a odešel. Však posměvač žaloval derviše u soudu,
že mu bolest způsobil, že ho_zlomyslně a schválně udeřil. Soudce
si dal zavolati derviše. Derviš se bránil a vykládal, že ho chtěl
jen „poučit, že jeho řeči nejsou správně; »Ukaž mi bolest vhlavě
— "_apak ti ukážu Boha. Kterak mně může žalovat, když nemám
svobodné vůle; jak on pravil, a kterak ho to může bolet, když
oheň ohni nemůže-ublížit a člověk a hrouda jedno jsou?: Zasmál
se soudce poučení dervišovu a propustil jej bez trestu. Ten po
směvač jinak jednal, když derviš jeho zásady na něm chtěl zkoušet.
Také my lidé jednáme jako onen po'směvač a hned jsme jiného
náhledu, když něco jest proti nám. Jak mnohé slovo, se kterým
jiný 'má býti od nás spokojen, bylo by nám urážkou? jak od
mítnutí služby má být jinému vhod, ač _my bychom ji nesnesli?
Tak mezi námi _lidmi. Ale ještě hůře jest ohledně Pána Boha.!
]ak má býti Pán Bůh naším sluhóu —..-při mnohých našich_'břl

sich? jak má býti spokojen s mnohými nedbalostmi, kdežto my
nechceme-*se spokojiti; když ihned není 'vyslyšena prosba naše?
Za maličkost. jest nám uraziti Boha, kdežto za velký zločin kla
deme urazitinás. Jedna jest skutečná urážka a to jest hřích aten
není nikdy maličkostí, i když všední jest, toho se“boj. ;Amen.
Fr.

Vaněček.

ČÁST-PASTORACNL
Dějiny přechovávání nejsvětější Svátosti.
Dle" původních pramenů podává Dr. Josef Suchý, spirituál v Pře'stavlkách.
—(Pokračováni.)

Uvnitř stánku budiž Iunula, polokruhovitá, zlatá neb Ěcela
stříbrná destička tak upravena, že pevně dá se do monstrance
vsunouti a též vytáhnouti. .
Budiž—dvojdilna a tak upravena, že dobře a vkusně dá se
sv.—hostievní umístiti. Lunula má se otevírati, by částečky sv.
hostie mohly býti pohodlně sebrány.
_
_ Stánek, v němž lunula spočívá, má býti stříbrný neb zlatý
a tak upraven, že jej lze včas potřeby vytáhnouti; kolkolem má
stánek ke křišťálu neb sklu dobře přilébati, má míti na objemu
štítek sokrajem, avšak s hladkým a rovným, aby částečky mohly
býti pohodlně sebrány.
Nad stánkem a po obou stranách má býti monstrance mehj
šími. obrázky a různými významnými okrasami ozdobena; nahOře
ve středu budiž kříž neb obraz Ježíše Krista.
_..
_ „ 4. »jest radno! by' této nádoby neužívalo se k jinému účelu
než naznačenému, tedy též ne kpřecbovávání"ostatků. aby méně
vzdělaní, vidí-li monstranci, se nedomnívali, že Kristus euchari

stický jestpřítomen.: ' .- _
' 'Výjimku. mohou- tvořiti menšírelikviářevpodobě monstrance
zhotovená.

'

'

'

-

'

Ciborium.

Ciborium jest posvátná nádoba. v níž ve svatostánku uscho
vává .se nejsvětější Svátost ku přijímáni věřícícha nemocných.
_"Teprve 'v pozdním středověku- uživaío se jména tohoto 'na
'označení kalicha, z něhožudíleno sv. přijímání a dosud'vyskytá
se v liturgických knihách jen výraz pyxis 'neb 'vas.
“
'
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Církevní předpisy o ciboriu nařizují:
'
a) Budiž z pevné, důstojné látky, 1) ze zlata 2) neb stříbra
a aspoň uvnitř pozlaceno, jemné a hladce pracováno, aby i nej
menší částice sv. hostie mohly býti snadno spatřeny a sebrány—")

b) Ciborium mábýti takovýchrozměrůf) aby, když ine celá
obce, aspoň větší část mohla z něho sv. přijímání. obdržeti.
5) Má míti pevné stojící nohu, jemně pracovaný uzel, aby
ruka knézova při větším množství přijímajících netrpěla a ciborium
mohlo_se pohodlně držeti.“) Pokrývka ciboria budiž téže látky,
podoby jehlancovité, nahoře budiž "opatřena křížem neb obrazem
Spasitelovým a dobře přiléhejž.
_
d) Ciborium ve svatostánku ,má býti zahaleno ') bílým velem.

e) Pro zaopatřovánínemocných') vsamém místě avblízkém
okolí mý býti bud jiné ciborium téže podoby pořízeno ze zlata
neb stříbra aneb—aspoň malé změdi neb rudy, pozlacené, podoby
jehlancovité, jež jest opatřeno dobře přiléhající pokrývkou, na-_
hoře křížem neb obrazem Krista Pána. Do této nádoby má býti
menší stříbrná pyxis s Nejsvětějším pohodlně vložena, by
takto velebná Svátost mohla býti důstojněji knemocnému nesena.
Tato menší pyxis má býti zcela stříbrná a uvnitř pozlacená aneb
aspo čisté a dobře pracovaná, asi dva prsty vysoká, oblá, tak
v_eli jak velká hostie, dobře a pevně uzavřená, takže její víko
dá se poněkud obtížněji otevříti.
') I toto' ciborium pro nemocné, jakož i' ciborium pro po
třebu kostelní určené, musí býti zahaleno hedvábným velem bílé
barvy a nese-li je knězk nemocnému, má je velem při požehnání
obvyklým zahaliti.

_

j) ]e-li vzdálenost větší, stačí menší výše zmíněná nádoba,
malá stříbrná pyxis, která však má býti z úcty k velebné Svá
tosti vložena do bursy a takto k nemocnému nesenaJ')
1) »Curare porro dehet, ut . . . particulae . . . conserventur in pyxide
"eitsogida
str. 4. decentique materia.: Rituale Rom., Pustet . 1392 tit. IV.
,' c. 1. 5,
“) »Praeparentur . . . communicare . . ; volentibus in vase aures vel

argenteo, saltem intus deaurato. quod collocetur cum caíice super altarix
C_aerem. Ep. Clem. VIII. Romae 1729. ll.—c. 30 n._ 3.

.

; _ 3) Ornatus ecclesiasticus. op. cit, cap. XVIII. De pyxide, in qua Eucha
wnstia asservatur.
4) Tamtéž.



I5)Tamtéž. »De pexide. Nihil vel minimum cminens habeat, quo dum
pyxis capiatur, incommodecapiatur -au_tdigiti quidquam laedantur.: lustr.
supellect

eccl op. cit. lib. II. p. 388.

-

'

5 str. 5)7>In
Rit. Rom. op. cit. tit. IV. c. 1,
4. pyxide
\ . . . albo velo _cooperta.<
'

7) Ornatus eccl. op. cit. De pyxide, in quovenerabile Sacramentum ad
infumos deportatur. c. XIX.
8) »E—t
velum sericum superimponit, ipse vero sacerdos, imposito sibi
prius ab utroque humero oblongo velo decenti, utraque manu accipiat vas
cum Sacramento.. Rit. Rom. op. cit. tit. IV. c. 4, 9. str. 79. »Decere'de
ferri pyxidem coopertanl etiatn extremitatibus veli oblongi humeralis.c

S. R. C. 21; Mart. 1699 11,3504. Decr. authentica;

9) Ornatus ccclesiaaticua op. cit: c. XX.

- c“
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Uvnitř má býti _,pyxisvypouklá, nikoliv s plochým dnem,
aby posvátný chléb i ve vodorovné poloze mohl býti pohodlně
vyjmut._Pokrývka pyxidy má býti ozdobena menším křížem a tak
býti zařízena, že ji lze celou od pyxidy odděliti, aby snáže mohla
býti'krabice čistěna. Má dobře přiléhati, takže jen s poněkud větší
obtížl dá se otevříti. Není dovoleno, aby na pateně pro nemocné
byla s kapsulí pro nejsv. Svátost zároveň kapsule pro sv. oleje.1)
Zakazuje-li církev svaté oleje ve svatostánku s Nejsvětějším
pře'chovávati, je zřejmým, že neschvaluje, aby schránka na svaté'
oleje byla pohromadě se schránkou pro velebnou Svátost. Nejen
že by mohla svatá hostie _býti znečistěná, nýbrž i různý druh
úcty, jež přísluší svátostnému Spasiteli a svatým olejům, žádá,
by kapsule obě byly oddělenya Náležlť nejsv. Svátosti klanění,
nikoliv však,sv. olejům.
_
Byla-li nejsvětější SvátOst k nemocným na některých místech
nošena bez zahalení v křížích, v nichž bylo lze sv. hostii spatřiti,
nutno prax-i -takov'on n'azvati néjóst'řejšlm zneužitím.
.
'
Bursa má.-býti zhotovena z husté. dobře tkané hedvábné
látky, dle římského ritu barvy bílé, nikoliv fialové, dle ambro
siánského červené; tutéž barvu má míti bursa i uvnitř.*)
Dno bursy budiž pevné, nikoliv čtverhranné, nýbrž kulaté,
aby pyxidu vkusně a pevně zahálovalo. Bursa má se hedvábnými
šňůrami stáhnouti a na hedvábných šňůrách, poněkud silnějších,
na krk býti zavěšenaň)

] římský ri ál předpisuje bursu bílé barvy, jež je vkusně

ozdobena, na kr

dá se zavěsiti a předprsoma upevnitif)
Vznik našeho svatostánku.

Pozoruhodným a zajímavým bodem pro vývoj svatostánku
jest obraz, jejž podává kodex niedermůnstersko—řezenský z XI.
neb XII. století. (Tab. I, 4.)
\
1) »Ob distantiam et consuetudinem invaluit in his r'eg'ioixibus (Tar
nov), ut sacrum Viaticum ad infirmos deferatur, non in pixide 'sed in vase
patenae simili, quod operculo munitur et cui pro sancto nleo alnid vascnlum
a duexum est. Hoc autem Vaslinteo obvolutum reponi soletin bursa stolae
consuta, in qua praeterea mos est Rituale, bombacium. candelas et crucem
asportandi. Quaeritur ergo qualis color conveniat huic bursae, ubi defertur
sacrum Viaticum ad infirmos cum samto Oleo ?.
R..Praedictum usum tolerari Omnino nón posse; et currandum ab epi—
scopo, ut serventur praescriptiones Ritualis Romani.:
.
'
3) oE serico villosa beneque contexto sit, colore autem albo ritu ro
mano, sed rubro more Ambrosiano 'Intrinsecus circum vestitus (sacculus)
tella bombaccina eiusdem coloris, ut est sacculusa Instr. supellect op. cit. 11.
p. 389 de saccula piXidis.

.

_

3) oQui, funiculi“ita oblongi sint, ut cum usu venerit. illis collo appo
sitis pixis inde pendeam Instr. snpellect. eccl. op. cit. L. Ii. p. '389. '
_ 4) .Quod si longius aut diflicilius inter obeundum sit et fortasse etiam
equitandum, necesse erit vas, in quo Sacramentum defertur, bursa denenter
ornata' et ad sollum appensa, apte includere et ita ad pectus aligare atque
obstringere, ut neque decidere, neque pyxide excuti Sacramentum queat.
Rit. Rom. op. cit. tit IV. c. 4, 10 str. 79.

'

_508_
Na oltář-ním stole leží dvě velké, čtyři malé hostie »sub
titulo crucisc, v podobě kříže. Za nimi Stojí kalich, v levo mešní
kniha a- evangelium, v. pravo opírá se paténa na malé ciborium
s dvojí stříškou. Pod prvou klenbou visí schránka s Nejsvětějším
a před ciboriem je umístěna lampa. Ciborium toto daroval císař
Arnulf (888—899) klášteru sv. Emmerána v Řezně — stojí) na
posvátném stolu samém a tvoří takto svatostánek. Nebyl však
svatostánek ten nehybným, a tím liší se od našeho svatostánku.
_Není snad svatostánek, v kodexu vyobrazený, předehrou
našich“ svatostánkůř Ovšem naše svatostánky vytvořily se' až
v XVI. století, jest však jisto, že i zde dál se vývoj postupně.
Nedá se zcela rozhodnouti, zda Gibertus, jenž byl od
r. 1524—1543 biskupem ve Vero'ně, je tvůrcem myšlenky spojiti
svatostánek s oltářem \; jedno. Před ním byly v.- chrámu veron
skémý jakož i v jiných farních chrámech diecese, nástěnné svato
stánky, což vy'svítá ze svědectví Františka Zina,1) přítele a důvěr
níka onoho znamenitého biskupa. '
"
Nejen ve své katedrále zřídil znamenitý biskup svatostánek
na oltáři samém, tatonovota „byla zavedena po celé jeho diecesi.
Zinus totiž mezi jinými skutky jeho podotýká, že'nyní i po celé

diecesi je svatostánek na oltářů)
Bratři. Petr a ]eroným Ballerini zaznamenávají nařízení G_i—
bertovo, _jímž se 'porouči zříditi pevný svatostánek bud' dřevěný
neb z jiné látky, však pěkný a důstOjný.3)
„„
Po vydaném nařízení shledal Gbertus na visitačních cestách
přece na některých místech starý způsob, proto zdůrazňuje opětně,
co žádá od duchovních správcůf)
1)-»Cuu=que et chorus ipse reliquo corpori (sc. ecclesiae) nec ampli
tudine nec pulchritudine responderet, etlocus. ubi reponebatur SaCramentum
Eucharistiae. in angulo quodam viseretur, chorum ipsum misso quoddam
artiíicio pulchriorem amplioremque pro persoharum'dignitate sedibus di
stinctum ita perňciendum curavit. ut in media tamquam cor in pectore et
mentem in animo. tabe'rnaculum ipsum. ubi sacrosauctum Domini lesu Christi
ponitur, contineret. ]oannis Matthaei Giberti Opera, editio altera apud Augu
stinum Carratonium, Veronae 1740, str. 258, 259.



?) »Ut in ecclesia cathe'drali, sic in universa dioecesi sacrosanctum
Domini ]esu Christi corpus supra maius altare, collocatum cernitur, quo
primus (_utaequum est) illius aspectus ingredientium in ecclesi'am occulis
.oťferatur.: Giberti opera, op cit. str. 272.
)) »Eucbaristiae sacramentumf quod fere in angulus vel in-parietibus
e latere ecclesiarum humiliter servabatur, in medio altare maiori et in 'emi;
nentiori loco tabernaculi collocari, n'e'c nou,-quod alicubi in vaso ligneo

.custcdiretur, illud in-vase materiae nobilioris dccenterteneri et ante'ipsum

perpetuo lampadem ordere voluit : Giberti opera, op. cit. Dissercatio XI. p. 71,
' 4) Cum in visitationibus civitatis et dioecesis nostrae, quas et per nos
et per alios per nos delegatos superioribus annis faciendas-curavimus, sacra
mentum magnum, quod est Eucharistia, ia multis locis non ita digaeatque
'in locohonorabili, prout decet, repertum sit; mandarimus et ita denuo prae—
senti constitutione _mandamus,.quod in quolibet parochiali ecclesia, in qua
Eucharistia' in convenientiloCo. non teuebatur, .tabernaculum 1.gneum—,aut
ex alia materia 'pulchrum cum sua clavi fiat, et super altari magno. colloretur
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Protože slovo Gibertovo mělo velikou váhu v tehdejších
dobách, jelikož veliký biskup sv.—KarelBorromejský' vzal si Gi-.
berta za vzor,.—a- sám sněm tridentský v mnohém-'Giberta úplně
následoval, možno míti za to, že příklad Gibertůvaspoň v Italii
všeobecně upravil svatostánek na oltáři; _ '
"
.
.
V Německu udržely 'se nástěnné. svatostánky déle; ještě
v“r. 1591 vikář _řezenského biskupa nazývá umístění svatostánku
na oltáři římským obyčejem a mluví o svatostáncích nástěnných
jako obyčejných —' převahu majícíchf) Svatostánek na oltáři
tedy pozvolna v Německu se ujímal. '
'

Uřední rozhodnutí.„
Sděluje dr., člhák.

„

1. Ordinace klerlků, povinných vojenskou službou, v Italil zapověděnaa
V-Italii zavazuje zákon ke službě vojenské i kleriky vyšších svěcení. Posv.

Konsistorní kongregace vydala 2. ledna 1917 dekret k biskupům italským,
jímž Apoštolská Stolice důrazně a sub gravi zakazuje italským biskupům
gravissimis de causis udělovati vyšší svěcení (podjáhenství, jáhenství a kněžství)
klerikům, kteří buď již ve vojsku slouží nebo budou pravděpodobně povo
láni ke službě vojenské. V případech nutnosti musejí se biskupové obrátiti
ke zmíněné kongregaci o dovolení a prokázati, že kandidát absolvoval přede
psaná studia a že .jest zajištěná příležitost k-duchovním cvičením před svě
cením. Kandidát musí mimo to předložiti literas testimonial'es biskupa vo
jenské moci.
'
(Acta Ap. Sedis, vol. IX., 15.)
2._Zruš'enl kongregace Indexu &přidělení věcí odpustkových Penitentiarii.
Motulproprio ze dne 25. března 1917 ukončil papež „Benedikt Jil/„reorga
nisaci římské kurie tím, že zrušil posv. Officín jako zvláštní sekci »sectio
dc lndice.: Za to však sekce pro odpustky »sectio de Indulgentiisc odlučuje
se od posv. Officia a přiděluje se posv. Penitentiarii. jen zkoumání nových
modliteb a pobožnosti po stránce dogmatické jest zůstaveno i nyní _posv.
Ofiiciu.

(_ActaAp. Sedis, IX., 167).

3 Svátek P. María Sněžné., Tento svátek se světí 5. srpna jako svátek
posvěcení chrámu (Dedicatio 5. Mariae ad Nives). Jest posuzovati "jej.jako
svátek Pá'ně nebo Mariánský? Posv. kongregace _obřadů-1._prosince 1916
odpověděla, že církevní hodinky tohoto dne jsou o Name,—Božíam; 0 svě
cení chrámu, proto ráz. svátku jest více Mariánský. Podle toho jest říditi
., I . 23 . nastane-li
.
gireršžoríurši,
okkurence nebo konkurence s nedělí.- (Acta Ap. S.
_ 4. 0.- a k. nejvyšší soud rozhodl 3. řljíla„_l916, že soudně“ nerozvedená,
"aleodloučeuě žijící manželka má nárok na výživné.
(Rv. VI. 128/16).

et ita bene et íirmiter stabiíiatur, ut inde per sacrilegas manus avelli nullo
modo possít, ut sic Eucharistia _sitin 1090 singulari, _mundo et clauso, et
et conservetur ín sua pyxide „non ex vitro, aut ligno aut ebore-sed honora
bili: in plebibus ac locis pinguibus ex argento, i_naliis veroť'ex aurichalco
deaurato secundum formatu pernos ostensam, cum s'uo corporali ac suo serico
velo.qvGiberti opera op. cit. Constitutionum Gibertinarum tit. V. c. II. Str. 69.
1) »In ecclesia sit locus aliquis insignior et eminentior, in quo cibo
rium seu vasculum .pro assemanda Eucharistia collocetur, .et si _non est,
'construatur, nisi illud in altari summo seu maiori, iuxta Ecclesiae Romanae
morem, haberi magis lubeat, id, quod nobis quoq; >0rnatus eccl. op. cit.
tit. 11. c. X. p. 19.

'
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Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti dra. Číháka.

A) Herní/etická literatura.
P. V. Bělohlávek O. Gr.-: Poprvé k Pánu. Katechése, promluvy a písně
k prvnímu sv. přijímáni. Přílohy »Kazateln : svazek XIX. V Pelhřimově 1917,
E. Šprongl. Str. 48 + VI,"cena 140 K. — elormon Pia—X.„'anovou agendou
naší jest naléháno, aby první sv. přijímání dítek konalo se co nejdříve a co
nejdůstoinéji. Pražský arcibiskup ]. M. ndp. dr. Pavel Huyn si přeje, aby se
kona'o _sv přijímání již v druhém školním roce. Příprava ditek i oslava
prvního sv. přijímání činí knězi mnohé starosti, zejména na venkově. V pravý
čas dostává se tu našemu kněžstvn—-v
příručky z péra vynikajícího

kazatele i katechetyP. Bělohlávka 0.

r. Jeho kniha obsahuje 4 katechése

přípravy k 'sv. přijímání, pak 5 promluv před přijímáním a před požehnáním
a pět písní lježíši náš, skrytý Bože"v svatostánku tichém, Ježíši náš, andělé
boží spěchejte, ]ežíši, boži'synáčku.). Zvlášť zdařilé a působivé jsou všechny
čtyři katachése, přizpůsobené něžně'útlému věku dětskému. Pěkné promluvy
vystačí na pět roků, Písně dají se lehce nacvičiti tam, kde b dosud ne
byly'známy. Uprava knížky čtvrtkové velikosti jest přímo nád erná; cena
přiměřená. Každý horlivý kněz-katecheta s radostí sáhne k této knize, zvláště
na venkově, podle které důstojně přivede své maličké poprvé k Pánu. —
František Malý, kaplan u sv. Štěpána v Praze-. Čtrnácte svatých Pomocníků
s kazatelny. Knihovna Kazatele č. 46. V Olomouci 1917, nákladem R. Prom- _
bergra. 80 str., cena 2'6Q K. — Ve svých chrámech máme mnoho oltářů
a soch světců a světic, jejichž příkladný život jest mocnou vzpruhou nábo
ženského života. O životě těchto známých světců rád slyší věřící lid, a kněz
nalézá tu ne,krásnějšl látky k účinnému kázání. Na mnohých ' místech jest
oltář nebo socha některého ze 14 pomocníků a proto velmi vítanou jest
sbírka kázání o nich 2 péra výborného pražského kazatele dp. Malého. Spi
sovatel probírá tu ve 14 promluvách život 14,sv. Pomocníků (sv. Achát;
sv. Barbora, sv. Blažej, sv. sv. Cyriak. sv. Diviš, sv: Erazim, sv. Eustach,
sv. ]iljí, sv. Jiří, sv. Kateřina, sv. Krištof, sv. Markéta, sv. Pantaleon, sv. Vít),
a tento přiměřeně v odstavce rozděliv, rojednává věroučné i mravoučné
poučky, jež ze zmíněného života plynou. ypravuje živé a názorně, dokazuje
krátce ale pádně čerpaje z Písma sv., z dějin a z přírody. Hlavně promluvy
o světcích a světicích u nás zdomácnělých budou se isté. posluchačům za—
mlouvati a vybízeti k následování těchto osvědčenýc “vzorů.

V knihkupectví Ant. Tomka 'v Olomouci vyšla)ová májová kázání
vldp. P. Em. Soukupa O. Praed od názvem: Květen eucharistický. 32 pro
mluvy pro májovou pobožnost. ena 2-40 K.
'
Karel I. a jeho choť Zita. Životopis, jest sice jen překlad ale výborně
poslouží duchovenstvo při příležitostech slavnostních při nichž třeba pro
mluviti srdečně o osobách panovnických, jež učiniti populárními pomáhají,
jich vvnikajícl vlastnosti. Spis vyšel v tiskárně Bonifáciovč.
_
Ocetkův spisek »Velká Hostinac jednající o častém sv. přijímání do
poručuje již _samo jméno autorovo, který se zasvětil apoštolátu Eucharistie.
Spísek jest určen pro nejširší kruhy. Nechť se k nim dostane působením
duchovenstva.

„

1

_.

Z německé homiletiky nejnovější upozorňujeme na tyto práce: Pre
digten auf die Feste des Herrn. St. Ottilien 1916, Missionsverlag, cena
280 M. — Koch G. 0. Cap.: Gottes Schlachtfeld, 5 minutová kázání. v 8',
str.. vlil. + 138, cena 2. M. V šlo u Herdera ve Freiburku 1917. — V Mni
chové v nakladatelství Ptei erově byla právě vydána modlitba za úrodu
zemskou »Gebet um Gedeihen der Feldfrůchtec, která se hodí k rozšíření
i_k modlení v kostele; kus stojí 3 Pí'g, 100 kusů za 2 M. — Hůtten Hus
mann: Ebret die Toten. V M. Gladbachu n B. Kůhlena, za 75 Pfg. Jsou to
poučné a těšící průpovědi z Písma sv , jichž lze vyhodně užíti na pomníky
zemřelých, úmrtní oznámení, při smutečních promluvách.. Připojen i dodatek
modliteb, jimž jsou propůjčeny odpustky.
\—
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B. Pati-tonální literatuře.

Duc—bov'níspráva:

,

jan Pauly: Pohřební právo náboženských společnOStív Rakousku po
stránce státního zákonodárství. Ceny štolového patentu kdys a dnes; V Praze,
Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, 1917. Stran 45, cena LB.
— Naše neutěšené poměry vyžadují, aby duchovní správce znal dobře svá
práva a způsob jich hájiti. To není tak snadné, ježto judikatura se často
mění a nejvyšší rozhodnutí nejednou se vylučují. Zvlášť akutní otázkou
nábožensko-právní jest nyní právo pohřební. Proto musíme býti vděčni n'e
ohroženěmu pracovníku v tomto oboru vldp. faráři Paulymu, že podal nám
v uvedené knížce praktický přehled našich práv. Zvláště některé kapitolky
' jsou velmi cenné pro praksi._Dílko upřímně doporučujeme všem duchovním
správcům, zejména ve městech:

_

Z německé literatury pastorační uvádíme:0ppermann: Die Verwaltung
_des heil. Buvsakram'entes. Praktisch'os Handbuch 'der Moral .fůr Beichtvater.
Vyšlo ve Vratislavi u Goerlicba 1916. XVI+ 621 stran, cena 14 M
Salcburská >Katboliscbe Kirchenzeitungc uveřejňuje řadu článků o »Seel
sorge nach dem Kriegec. jsou to články vynikajících spisovatelů o aktuel
ních otázkách, některé byly již vydány samostatně ve zvláštních otiscícb.
Dr. Swoboda z Vídně tu psal »Seelsorge nach dem Kriegec (separátně
u Pnsteta_za 60 h). Prof. Haring : Hradce St piše »Die Organisation der
Seelsorgec; 'dr. Drinkweldet ze Salcburku: feC
' " „ _*í “
*:, prof.
Lenhart >Voraussetzungen unserer Vereinsseelsorge ; biskup salcburský
Rieder »Die Kirche unserer Heimatc; rof. Krus S. ]. z Insbrnku >anunfts- .
bomiletik; prof. Jatsch z Prahy »Gěbil etenseelsorgec; prof. Biederlack S. [.
»Arbeiterseelsorgec. ]iné články přijdou ještě na řadu. — Friedrich Marke
v časopise »Heilandc (VIII. 23—29) píše článek »Macht der Persónlicbkeitc.
— V hneckém »Quartalscbriít- má ]. Schweizer zajímavé pojednání: »In
der Pastoralschule des Weltapostels Paulus: (r. 1917, 292—305 a násl.). —
U Herdera vydán spisek Mescblerův: »Apostolatc. Stran X + 136, cena
1'80 M. jedná o těchto třech bodech: laický apoštolát, pobožnost k srdci
Páně a katoličtí mužové, celibát
Ezin—taa chán-ta.

V české katolické literatuře. pramálo jest zastoupena ethika vědecká,
ačkoliv poměry volají po ní. Dokladem mohou nám býti práce“ z oboru
tohoto směru nekatolického.' Upozorňujeme na dvě práce české, které při
jiné příležitosti a na vhodnějším místě osoudíme podrobněji. Ve sbírce
>Za vzděláním: vydal prof. dr. Ant, Uhlíi? — známý svým beznáboženslrým
stanoviskem — knížku Etbika. I Uvod do ethiky. jiný pražský professor
Emil Svoboda napsal pojednání »Etika a právo: do časopisu »Osvětac
, dr.
r. 1917, s jehož názorem nelze ovšem všude souhlasiti. — Německé spisy
etbické zabývají se nyní většinou otázkou války a otázkouvpopulační; pře
hled důležitých publikací o této“ otázce uvedeme v příštím čísle. — Z litera
tury křesťanské charity nutno se zmíniti o brožurce: Os'ava 40tiletého trvání
spolku sv. Vincence de Paula pro dobrovolné ošetřování chudých v král.
českém. Upravil dr. ] Křt. Maštalíř. Praha 1917. Spisek obsahuje: duchovní
tři promluvy ]. M. ndp. opata Methoděje Zavorala konané ve chrámu Matky
Boží před Týnem, slavnostní. průběh valné hromady konané 10. pros. 1916
a slavnostní řeč prof. msgra dra Kordače o úkolech křesťanské charity
v době poválečné. Připojen přehled činnosti spolkové "za40 let a obraz
předsedy spolku josefa hrab. Nostitz-Rienecka. — V Německu pozornosti
zaslouží spisek Liese ho: »Caritativ-soziale Lehensbilderc, V dáno v M. Glad
bachu 1916. Volksveťein. V 8', 60 stran, cena váz. 1'90 . je to vlastně
dějepisný výňatek z většího díla téhož auktora »Wohlfahrtspflege und Cari
1

taSc, vydaného

tamtéž r. 1914.
Lz'turgz'ka :: umění.

\ —

BlumeClemens S. 1.: Patrona Bavari'ae._Fest und Festgebete. 'Litur—
ische Tagszeiten und Messe in Urtext und Ubersetzung nebst Liedern zur
eier hlariens als Schutzfrau Bayerns. Mit geschicbtlicb liturgischer Erlan

terung des Brevir—und Messe—Ritus.V Řezně-uPust'eta 1917, v 16', 299 str.,
cena 2'20 M. — Dr. Leitner: Fragen zur Opferliturgie'. V Mon'atschrittu 1917,
216—225..— ]an Tkaný: Dějiny brevíře. Ve Věstníku jednoty katol. duchov.
diečese brněnskě,.1917„ 1—3 a násl. — Ballmann _Willibrord O. S. B.: In

neuer Kraft. . Ein Wort ůber den _altlrirchlichen Choral; _ImVerlage der
Paulinusdruckerei, Trier,_čena 1'50 M. '
'
Z umění upozorňujeme na tato tři významná díla: Wílpert Jos.: Die
romischen Mosaikenund- Malereíen der kirchlichen Banton vom 4.—_13.Jahr
hundert. Vydáno s podpórou císaře Viléma 11.u Herdera ve Freiburku 1916;
Jsou 4 svazky'foliové se. 300 barevnými obrazy a 642 obrázky tištěnými;
Subskri ční cena byla 1400 M a celé první vydání tak rozebráno.'— Kant-,
mann: andbuch der altchi'istlichen Epigraphik. S 253 vyobrazeními a 10 ta
bulkami srovnání písma. Vychází opět u Herdera r. 1917. Kniha bude vý-_
bornou učebnicí školní i příručkou v soukromých knihovnách. '— Strunk:
Fra Angelicoaus dem Dominikanerorden. Vydáno v M. Gladbachu u Kůhlena,
se 134 obrazy, stran 160, cena 7M;
'
Vychavatélrtví.

_ _

Kadlčák:-Jak zabezpečíme budoucnost svých dcer? Rady a pokyny
rodičům, poručníkům a pěstounům při volbě životního povolání dívek če-'
ských. Nákladem vlastním, cena 2'50 K. —-Timmen: Deutsche Sozialpáda—
g_ogen'der Gegenwart. Vyšlo u Schóningha v Paderbornu 1917, ve sbírce
i'or chungeu u. Fragen. Cena 3'80 M. — Peters dr.: Einfůhrung. in die
_Pádš ogik aut psychologischer Grundlage. V Lipsku 1916, Quelle & Meyer.
Cenagl'25 M' —-Wichterich' Kath.: Vate'rlándische Erziehung in der ,Familie
als Aufgabe der Mutter; V Paderbomu 1916 u Schóningha, cena 50 Pfg. —
se diviti.
jak veliká
péčečasopisy:
se věnuje
i ušní
časopisům
pro mládež
vMusíme
Německu.
Uvádíme
některé
jugen
pliege.
Jest měsíčník
pro
katol. mládež škole odrostlou. -V dává se v Mnichově,. naklad. Leohaus,
Pestalozzi str. 1. Redaktor 'dr. Sc iela. Rok 1916/17 jest ročník IV.; roční
předplatné“ 5 M. '—'-jung—Osterreich (Mladé Rakousko). Jest orgán katol'.
Spolku jinošského? Maria—Hilf.Ročně '12 sešitů, předplatně2 K. Vídeň VII./l.
— Die Wacht jest časopis pro katol. jinochy, ročně za 1 M..— Die Burg
jest illustr. list pro studující mládež. Vychází _vTrevíru, ročně 5 M. —

Tamtéž vychází Leuchtturm ihr Studierende, illustr. 14denník; roční před
platné 480 M. — Der Phónix jest časopis pro studující .mládež. Vychází
měsíčně ve Vídni XVIII. Michaelstr; 8, ročně stojí 4 K. — Sonnenland jest
ročně
6 [Éo'řzdělané
. —

časopis
dívky. Vychází:dvakrát měsíčně v 'lnsbruku, Tyrolia;

') Ostatní v číslelpříštím.

Ý
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LISTY HOMILETIQKÉ.
Cyklus řečí o mši sv..
Napsal Fri Žák T. 1. — (Dokončení.)

Na .neděle po sv. Duchu.

VI.

V čem záleží obětní'povaha mše svaté.
Velké pravdy boží jsou jasné; že dítko je chápe, ale hlubší
jich proniknutí, vysvětlení a pochopení stojí práci. Bůh je jako
slunce. Co nad ně jasnějšího, ale co také nedostupnějšího!
Nežli jsem přikročil k vypracOvání dnešní promluvy, počítal
jsem jako kdysi v mládí: mám nemám mam' nemám. Jde totiž
o otazku čiře-bohovědnou, v které i mezi bohoslovci býval a je
snad až dosud nesouhlas. I uvažoval jsem, 'mám-li se o ní zmíniti
čili nic.—Rozhodljsem _se,že tak učiním. Vedlqune asi. tyto dů
vody:. Věc zaměstnávala ode“dúvna největší bohovědoe a přispívá
porozumění sv. oběti. Předpokládal'jsem, že vám, kteří toužíte po.
hlubším poznání víry, řijde vhod, vnikneme—litrochu do duševní
dílny. bohovědných

veli “aínů..

,.

.

\

'

.Vykládal jsem předešlo, .že podstata mše sv. záleží v obojím
proměňování. Poněvadž mše sv. má podstatný vztah k smrti Páně
na kříži a je pravou obětí, přiníž vždy žertva nějakým způsobem
se zabíjí nebo ničí, musí i proměňování znázorňovati nějakým způ
sobem smrt Páně, zničení že'rtv'y. Jestli tomu tak? Ano. Promě
'nění je mystické zabití, t. j. v proměnění chleba a vína, předsta
' 'vujících' tělo a krev Páně odděleně -— ovšem jen zrakům, nebot
víme, že pod každou. způsobou je přítomen Kristus celý — v pro:
měnění, pravím, zobrazuje se skutečné oddělení těla a krve, t. j.
smrt Páně. Avšak nežli tento výklad byl vymyšlen a se ujal,
uběhlo—mnohostoletí, ano ani dnes není přijat tak všeobecně a roz
hodně, aby se mohlo říci, že zvítězil úplně a na vždy. Zde máte
důkaz, podotýkám mimochodem, že lze spíše učiniti sto technických
vynálezů a zjědnati. jim všeobecnou" platnost, nežli najíti' a' k ví—

tězství přivéstinovou myšlenku.
Rádce duchovní.
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. Tak vám uvedu odlišné výklady, A po té odůvodním naše
pojetí. Veliké úsilí bohOslovců, dopíditi se pravdy, budiž vám po
vzbuzením .pod'robiti se námaze, které vyžaduje hlubší pochopení
pravd božích. Božský velekněz, který též—musíkonati veliké divy,
aby nám mohl dáti sv. obět, připočte vám ji k zásluze.
\*

.

*

Na prvém/místě uvádím výklad Suarezův, Bohověda roz—
kvetla nejvíce za sv. Tomáše Akv. Po něm jeví se výní úpadek,.
který časem stal se velmi značný. K novému rozkvětu rozpiala
se vdobě, „kdy u nás utrakvismus bídně zkomíral. Knížetem, který
tomuto druhému rozkvětu scholastické _bohovědyvládne, je Španěl
Suarez _T.J. Španělé bylilftenkráte vůbec prvním kulturním náro
dem a\*=učiteli Francouzů, svých nástupců v prvenství světové
vzdělanosti. Suarez rozumuje asitakto; U starozákonních obětí bylo.
třeba ničiti žertvu, jelikož jinak nebylo lze naznačiti, že se dává
Bohu. Obět mše sv. je obět zvláštní. Tu 'není zničení třeba. Při ní
jde o to, aby Kristus byl přítomen a bohoslužebné vzdal Bohu
nejvyšší čest."To se děje. Podstata chleba a vína, věc méně cenná,.
se ničí, amíšto nich přítomenjest Kristus, bytost ceny nekonečné,
aby vzdal bohoslužebnou čest. _Taková změna je neskonale víc,
nežli zničení oběti, 'a proto zničení toto dostatečně naznačeno. Jako
přirovnání uvádí: Pálení kadidla je obět. Kadidlo mění se vdým,
v něco lepšího, a tento dým vzdává Bohu svou vůní a svým vy
stupováním čest. V Eucharistii mění _sechléb a víno ještěve
vzácnější věc, V Krista, a vzácnější je také čest a chvála, které
mu bohoslužbou v_zdává. Tak v podstatě Suarez.
,
Uznáváme jeho výklad za důstojný, ale nepřijímáme ho. Ne
stačť nám. _Uvedu, v čem nevyhovuje. Začnu od zadu. Příklad
s 'kadidlem je nešťastný. Obět-kadidla záleží právě v tom, že pá—.
lením se ničí, obracejíc se v dým. Kadidlo je žertvou, ne dým.
Při mši sv. žádáme též, aby měla povahu pravé oběti, nějakého
zničení. Dle výkladu Suarezova nic se nijak neničí. *.Kadidlo pá
lením. se\si'ce ničí, ale kadidlo dle přirovnání Suare'zova odpovídá
chlebu a vínu. Při mši sv. ničí se podstata chleba a vína, .ale 'to'
nám nepomáhá. Žertvou při'mši sv. není chléb a víno, nýbrž
Kristus. Kristus musí se'nějak ničit, t. j. jeho smrt _musíbýti zná
zorn—ěna. Suarez velmi by se ohradil proti mínění, že žertvou je
chléb a víno, nebo ví a učí správně, že žertvOu je Kristus. Ale
z jeho—výkladu by plynulo, že žertvou je chléb a víno. Poněvadž
-tedy zjeho výkladu plyne něco bludného, je i-sám výklad bludný.
Dále bylo by dle tohotovýkladu proměnění pouze chleba již "obětí,
ale to nestačí, nebo tím by se nepřipomínala smrt _Páně na kříži-;
Jiný výklad je od Vasqueza T. J., bohoslovce z téhož scho
lastického období jako Suarez! 'Vasquez, rovněž paněl, je duch
skvělý. Jeho spisy jsou stále pramenem, v němž velící bohoslovci
bádají; Vasquez praví, 'že kde jde o'obět naprostou, t. j. takovou,
která nemá podstatného vztahu k jiné *oběti, je třeba nějakého
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zničení žertvy; tak 'bylo u starozákonních obětí, míní Vasquez ne'
zcela správně. Proč bylo vnějaké zničení nutno? Poněvadž jinak.
nelze dáti naprostou podrobenost 'naši Bohu na jevo. Jen když
člověk zničil žertvu, vyjadřoval: Pane, máš nade mnou všecka
práva-a já jich uznávám. U mše sv. je jinak. Mše'sv. »je obět
\ vztažná. Při vztažné oběti lze podrobenost vyjádřiti jinak; i není
_“zničenížertvy třeba. Mše sv. je památkou a představením oběti
naprosté smrti, a týž Pán Ježíš, který tam se obětoval, *byl sice
xoslavený, ale_přece týž je na oltáři přítomen. To stačí. Proměnění
uvádí na-oltář tělo a krev Pána, jenž za nás na kříži umřel. Tak
je obět kříže, kde žertva _byla zničena, zobrazena, i je proto mše
svatá sama také obětí. Krátce: Mše sv. má vztah k oběti, při níž
žertva byla skutečně zničena; to stačí, že je též "pravou obětí.
Výklad'tento býval zhusta přijímán; i dnes někteří ho hájí.
„Nám nestačí.- Mše sv. má a musí míti vztah k smrti Páně, ale
proto není sama již obětí. Že na divadle představuje se smrt Ota
kara II.,—neznamená, že tu český král s utečně umírá. Při mši,
aby byla obětí, musí býti nejen vztah koběti na“kříži, nýbrž ipří
tomná na oltáři žertva musí nějak umříti, zničena býti, nebot to patří
k podstatě oběti vůbec. Také staré oběti. předobrazovaly smrt Páně,
ale nicméně žertva se zabíjela. Vasquez vidí slabost výkladu,
a proto jej sesiluje dodatkem, že při mši'musí býti týž Kristus,
který nakříži umřel. Ale ani to nestačí. Kdyby Otokar-U_zhrobu
vstal .a sám na divadle představoval svou _smrt, ale neumřel. tu
-.skute'čně, řekne-li kdo: hle, Otokar skutečně umírá? Neřekne.
*l ekne jen, že —_svou
smrt představuje.

Kristus

ři mši musí něja-

kým způsobem skutečně umříti, má-li mše sv. skutečně býti obětí.
Také není zcela správné, co praví Vasquez, že při mši sv. je „ob—
saženo vyznání úplné podrobenosti Bohu, jelikož má vztah k'smrti
Pána Ježíše. Obět' vyjadřuje tuto podrobnost jen tehdy, když
žertva skutečně 'se zničí. 'Myslete si, že Israelita obětoval beránka.
.Beránek byl zabit a. krev jeho vy'lita na oltář. Je-li tu obět a ře
čené přiznání svrchovanosti boží? Ano. Za týden "přijde _týž
Israelita, přivede živého beránka, ale nezabije ho, nýbrž. řekne:

Hospodine, tento beránek je bratr beránka před týdnem obětovaného a mu zcela podoben. Učiň, aby pro obět onoho i tento be
ránek byl obětí. A odvedl by ho zase domů. Přinesl-li ho Bohu
v obět? Nikoliv, jelikož beránek druhý- nebyl zabit. .
Jeden z nejlíbeznějších bohoslovců z téhož období jako'Suarez
a Vasquez, pouze mladší jich, je Lessius z T. J. Spojuje s podivu
hodným důmyslem 'vroucí cit, a dovede obé vyjadřovati jazykem
bohatým na vzlet a rhetoriku. Lessius učí jako my, žeo'bět záleží
v proměnění,- a že rozdělené způsoby chleba a vína znázorňují roz
dělení těla a krve neboli smrt Páně. Ale výklad, který přidává,
se nezamlouvá; Praví asi takto: Bičování, ukřižování, probodení
zboku 'zabilo Krista na Kalvarii skutečně. Slova prómějnění: .Totot
jest tělo mé. . . j'e duchovní meč. \Má takovou moc, že by způ
sobil, aby tělo bylo.-zvlášť pod způsobou chleba a- krev zvlášt- pod
způsoben vína. M_á_moc,aby Krista skutečně zabil jako na Kal'
*
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varii. Že .se to při mši neděje, je nahodilé. Poněvadž nyní tam,
kde tělo Kristovo stane se přítomna„ je, an Kristus už je neroz
dělitelný, též krev, stává-se, že pod každou z ůsobou je celý Kri
stus. Ale to je právě jen proto, že nyní je ristus nerozdělitelný.
Kdyby toho nebylo, slova-by způsobila,- co vyjadřují, učinila by
totiž, aby v hostii bylo jen tělo-Pána Krista a v kalichu jen jeho
krev. Tohóto výkladu nepřijímáme. Není pravda, že slova: Totot
jest tělo mé . . . . vztahují se jen na tělo, vylučujíce krev anebo
vůbec ji pomíjejíce. Slova ta vztahují se na Krista celého, ouze
přímého a bezprostředně vyjadřujíce tělo. Proto kdyby od ělení
těla od krve bylo možné,-slova; Totot jest těl-o mé . . . způsobila
by nicménž přítomnost celého Krista pod způsobou chleba. Než
i kdyby bylo pravda, že sleva proměnění jsou duchovní meě, který
by způsobil,'co znamenají, kdyby účin jich nebyl zamezován, přece
by výklad nestačil. Beránek, jemuž byl do „srdce vraže'n nůž, takže
rána je naprosto. smrtelná, ale který mu, poněvadž Bůh tak usta
-novil„ ani v nejmenším neubližuje, beránek ten není obětován.
K proslaveným bohoslovcům třetího rozkvětu scholastické
bohovědy, který nastal \po galika'nském a josefinské'm úpadku, ná
ležejí de Lugo a Franzelin_T. J. Zvláště Franzelin, rodák tyrolský,
je světlo prvého řádu. Pamatujise živě, jak jsem byl pohnut, když
jsem stál v prosté vesnici u náhrobku tohoto knížete ducha mezi
lidskými genii. De“Lugo a Franzelin praví asi takto: Pán Ježíš,
přijímaje proměněním chleba a vína povahu pokrmu a,nápoje, sni
žuje se tou měrou, že se jaksi mravně ničí. To je„_ještě větší zni-\
čení, nežli jaké _se dělo při starozákonní oběti, jež se zabíjela
a'pálila. Franzelin líčí nesmírnou velebnost oslaveného Krista
v nebi, aby názorně naznačil, jak veliké je 'mravní zničení jeho,
když v Eucharistii stává se přítomen a je zničen. — Přes váhu
.obou vynikajících bohoslovců nelze \nám jich výkladu přijmouti.
Proč? Vše, geo praví, má platnost při proměňování pouze jedné
podstaty, „ale proměnění jen chleba není obětí, jelikož chybí ne
zbytný vztah 'k smrti na kříži. .Dále. Oběti starožákonní mají tu
povahu, že žertva._u nich byla posvěcena Bohu. Proto nebyla již
.pro lidi. To je důvod, proč se zabíjela. Kristus ve mší sv. činí
ze_sebe pokrm a nápoj pro lidi, k jich užitku. Neodpovídá tedy *
výklad pojmu oběti starozákonní. Dle něho nelze říci, že oběti ty
byly-předobrazy oběti novozákonní, anebo mše sv. neměla by právě
hlavní jejich rys. Eucharistický stav Kristův znamená sice ne
smírné snížení Krista k nám, nicméně je to „stav nadpřirozený,
podivuhodný. Tělesná- přítomnost Kristova na tisícerých místech
je věc Zajisté veliká. Ostatně. oba tito bohoslovci vyvýšují eucha
ristický stav Kristův, řkouce, že Kristus ve Svátosti užívá, ovšem

nadpřirozené,
všech
svych
smyslů,
takže, vše kolem jež
vidípřirovnali
a slyší.
Ale
tím podrážejí
si no
y, anit
tím seslabujísnížení,

mravnímu zabití.
'_
'
,
_ To jsou náhledy odlišné, jichž nepřijímáme. My vidíme po
.vahu oběti-v dvojím roměnění, „Rozdělení způsoby těla a způsoby
krve „představujelod ělení těla od krve, a proto zove se právem

.Í
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mystickým zabitím. Náš výklad podobá .se nejvíce výkladu-Vas
queza a . Lessia, ale odstraňuje jich vady.“ Náš výklad vyhovuje
všem požadavkům: znamená vztah k oběti na,“kříži, jelikož roz
dělení způsob představuje smrt Páně, znamená zničení žertvy,
ovšem mystický, jelikož Kristus je oddělenými způsobami předsta
vován jako zabitý.

'

'

_.

-

]

Co dí slova ustanovení? Že se tělo vydává, krev vylévá
Míněno je vydání a vylévání na smrt. Skutečná smrt je nemožna,
zůstává tedy zabití.—mystické. Poněvadž vidíme jen způsoby, a .to
rozdělené, máme představu, jakoby i tělo a krev“ byly rozděleny.
Slova proměnění jsou mystickým mečem. Tak máme zničení žertvy
ovšem mystické, obrazně. Ale to \stačí, nebo tím dáváme dosta:
tečně na jevo, že Bůh je náš svrchovaný Pán, tvůrce a cíl. Tu
máme důvod, proč ke mši je třeba obojího proměnění; jen-tak .
dostáváme totiž obraz smrti Páně 'a zničení žertvy. Tak mše sv.
je skutečná památka a představením oběti kříže ; co tam se dělo
skutečně, tuto se děje mysticky. Výklad ten odpovídá výborně
řeči sv. Otců. Sv. Jan Zlat. dí, že Kristus leží na oltáři zabit.
Chtěl-li říci, že tu leží skutečně zabit?, _Ne, nýbrž“ mysticky. Už
jsem uvedl slova sv.. Řehoře Naz., že slova. ustanovení je meč,
který nekrvavě seká tělo a krev Páně. Řehoř Vel.“ dí, že mše sv.
nápodobuje- utrpení Páně. Staré mešní liturgie praví, že'beránek je_
zabit a přece žije, že jej zabil netělesný meč a p. Náš výklad také
nabývá u bohoslovců vrchu.
.
Ještě slovo jako dodatek. Men všemi obětmi mše _sv.zaujímá
nejvýznačnější místo“ „první“ nekrvavá obět Nového Zákona, kterou
Kristus učinil při poslední veřeči. Tenkráte ji přinesl ne zástupce
"Pána Krista jeho jménem, nýbrž Kristus sám. Tenkráte ji usta—
»novil, 'takže bez ní nebylo by,.vůbec žádnýchmší sv. Tenkráte
obětoval ji viditelně ve stavu lidské poníženosti. ' Nyní obětuje 
jako Kristus oslavený a neviditelně. Tenkráte byla záslužnou obětí,
_jež nás vykupovala, jako vše, co Kristus činil. Naše mše sv. _jen
nám vykoupení osvojují. Tenkráte rozdělené způsoby ukazovaly na
smrt, která se teprve stane ; u našich mší _ukazují na smrt, která
se už stala. Pán Ježíš ji ustanovil před smrtí,-poněvadž měla býti
jeho závětí, posledním odkazem. Proto nehodilo se dobře její usta
novenlí
se ne iší.až po zmrtvýchvstání. Jinak první obět a naše mše svatá
*

*

*

Tím jsem skončil promluvy o podstatě mše sv._a o otázkách
sem spadajících.

Rozpomeňte se na jich obsah“ ' V „prvé jsem vy-—_

kládal, 'že obět je hmotný dar, daný Bohu nějakým zničením„aiže
obětí vzdává se mu čest, která jedině jemu náleží. Obětovati .pra
vou_obět tvoru bylo by největší rouhání. Tento pojem o oběti ne
utvořili jsme si z hlavy, nýbrž tak 'pojímal obět celý židovský
a pohanský svět. Po té jsem ukázal, že Eucharistie je dle ustanOL
vení Pána. Ježíše nejen "svátost, nýbrž i obět; jelikož Starý Zákon
ji jako obět předpověděl“ a předobrazil; Kristus v Novém tak ji

— sis —
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_řídil,_církev od apoštolských dob jako obět konala. Po té jsem
vykládal, v čem je podstata mše sv.- Mše sv. je obět a zvláštní
obět. Jako obět 'musí míti vlastnostipr/avé oběti, jako zvláštní obět
musí. dlelustanovďní Paína Ježíše míti odstatný vztah k oběti/na
kříži. Ukázal jsem tedy nejprve,_ v ja ém poměru je mše a obět
na kříži, totiž co mají společného a čím se různí. Viděli jsme, že
při mši a na kříži je týž obětník a txíž obět, ale že způsob oběto
vání je podstatně jiný. Pak jsem ukázal, že podstata mše svaté
záleží Vproměňovaíní a že tedy vkonsekraci dlužno hledati obětní
povahu'oltaířnfoběti. Konečně shledali jsme, že smrt Páně nejlépe
je naznačena oddělenými způsobami chleba a vína. Tak slova pro
měnění jsou mystickým mečem„ který zabíjí“ mystický Krista, t. i.
jeho smrt v oddělených způsobách těla a krve znázorňuje. . .
Vedl jsem vás cestami méně schůdnými, ale vy jste neumdleli.
I nemám pochybnosti,-vže se vám našimi úvahami otevřel nejeden
nový 'a jasnější výhled do velebného tajemství mše sv. Zachovejte
si toto světlo pro chvíle, . kdy jste. při ní přítomni, abyste s bol
batším duchem se jí sújastnili. Ale nedostal jsem úkolu, jestliže-se.
mně nepodařilo, rozm'nožiti také naši úctu a lásku ke .mši sv. Ne
poznání, nýbrž láska naučí vas chodit často na. mši sv. Té milosti
na_ Bgžudysi
vám
přeji.
' zachránil.
"
vrhl
se jinoch za chlapcem do'vody, aby ho

Chlapec nahnul se po kvítek, utrhl ho sice, ale spadl do řeky.
Jinoch chlapce zachránil, ale sám "zahynul. Matka jeho vyžádala
si na památku kvítek, jejž chlapec držel křečovitě vruce. Když
na tuto pamatku pohlédla, pohnulo se vždy její srdce. Také chlapec
často přicházel, i v pozdějších letech, podívat se na kvítek a vy
.žádal- si jej po smrti matčině. Takovým kvítkem budiž vám mše
svatá. Nechť. se při ní' pohne srdce vaše vždy láskou k Bohu
a Kristu.. Bude r_nalousplatkou za jejich lásku, velikou až ksmrti
kříže. Nechtje vém mše sv. drahá. Bude vám zdrojem krásné
a spasitelné nábožnosti. Amen.
'
\

VII.

Pán Ježíš Velekněz.
Sv. Písmo vypravuje, žeobětoval Kain a Abel, Noe, ' Abraham.
Kdo je. k tomu povzbudil-? Snad nikdo. Vidouce-oběti u "všech
národů, soudíme, že lidstvo samo sebou, vliVem-své „rozumné při
-rozenosti, bylo přivedeno k tomu, aby ctilo Boha obětmi. Vyvole
nému národu dal Hospodin na poušti skrze Mojžíše podrobné roz—
kazy o obětech. StarOzákonní tyto oběti byly krvavé 'a nek'rvavé;
krvavé byly hlavní, mnohem početnějšíarozmanitější. Krvavé oběti
dělin se na oběti zápalné, pokojné (děkovné nebo prosebné), smírné:
Zápalné znamenaly hlavně chválu, úctu, hold.Hospodinu. Proto
všecko maso obětní se spalovalo. Oběti pokojné byly buď děkovné
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nebo prosebné. Při nich část obětního masa se pálila, část upotře
bilak obětní hostině, část dala kněžím. Oběti smírné byly' za hříchy
všeho li'du nebo za hříchy kněžstva, všecko obětní maso se spá
lilo; jinak kněží obdrželi z něho část.
Jaký'byl účel všech" obětí vůbec? Jich jméno samo to na—
značuje. Obět je projev úcty, která smí býti“ dána jedině Bohu.
Národ svými obětmi mu tuto poctu vzdával, klaně se a děkuje
mu, prošlo a usmiřuje ho. Avšak oběti starozákonní měly ještě jiný
význam. Plyne již z toho, že Bůh je zvlášť ustanovil a naporučil \
tomu lidu, z něhož vyjíti měl Messiáš. Krv'tivé oběti. předobrazovaly
obět kříže! Celý- Starý Zákon je předobrazem Zákona Nového. ——

O obětech sv. Pavel to. výslovně poznamenává a obšírně vykládá,
„zvláště v listě svém k Židům (Žid. hl.- 8 an.). Z předobrazné po
.vahy starých _obětí můžeme ihned nho'dnouti, který byl jejich n'ej
“význačnější & nejvšeobecnější rys. Obět kříže byla především veliká
obět smíření, která smyla viny, učinivši- za ně. zadost dle přísně
spravedlnosti. Obět kříže byla nesmírným pokáním, které Ježíš za.
nás činil. Proto každá stará obět měla vždy, i když nebyla přímo
obětí s'mírnou, povahu kající.
'
Vykládal jsem, že mše sv. má podstatný vztah k oběti kříže.
Mé výklady byly by kusé, kdybych k“ nim nepřidal úvahuo oběti,
kteréž je mše sv. nekrvavým opakováním, o oběti Kalvarské. Všecka
milost mše sv. lyne z oběti té, ano všecka“ milost vůbec, již Bůh
po hříchu od Agama do konce světa udělil a udělí, je z ní. Věru
důstojný předmět 'rozjímání.
'
dvou věcech pr'omluvím. Předně ukáží, že smrt Páně je
pravá obět. Za druhé povím o veleknězi, Kristu, a jeho“ díle ještě
něco

zvlášt.

_

_

_

Božský mistře, posvět naše rozjímání.
*

*

'*

1. Smrt Páně na"kříži jepravá obět. K oběti je třeba hmotné
žertvy- a osoby, která nějakým ničením dává ji Bohu._
Že při smrti Páně byla žertva a že tou žertvou byl Pán Ježíš,

jesaiáš
samo
sebou patrno.
beránek
zabití veden
o Vykupiteli.
To Jako
se stalo.
Ja'kok beránek
vedenjest,
byl.zvěs'toval
na 'Kal—
varii a tam zabit na kříži."O tom tedy, že při oběti na kříži Pán
Ježíš byl žertvou, nemusím se šířiti.
.
.
-Však o obětníku mohla by vám řijíti pochybnost. Mohli
.byste říci: Velerada obžalovala Pána l.;ežíše,"Pilát jej odsoudil,
.katané bičovali a ukřižovali, setník probodl;

oni__j_s__Qu
tedy osobou,

jež obětovala. Všaknení tomu tak. Jako byl Kristus žertvou, tak
byl i obětující osobou. 'Při krvavých obětech bělo třeba zabíti
žertvu, avšak vlastním—obětnímúkonem usmrcení nebylo, Zabíjením
ani kněží se nezabývali. To vykonávalilevité, sl'uhOvéchrámoví.
Vlastní obětní úkon záležel v tom, že kněz vzal z teplé krve
obětního zvířete, že ji vylil na oltář říkaje řípadné modlitby. Po
'dobně bylo při smrti Páně. Pilát, velerada, ístavné, setník byli jen
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tolik, co levité. Zabili žertvu nesmírné ceny, ale knězem, který
dobrovolně vylil krev této žertvy . a Otci ji věnoval, byl Kristus.
On to byl, jenž volal: Hle Otče, dovolil jsem, aby mne zabili.
Dovolil jsem to, ab c_h'mohl vyplniti vůli tvou a dáti svou krev
jako obět smíření. á _ji tobě podávám, přijmi ji. Kristus byl při
obětí na kříži knězem.
V čem záležel jeho obětní úkon, právě jste slyšeli. Mám-li
jej podrobně určití, řeknu: ve dvou věcech: _Vtom. že dobrovolně
"smrt přijal a že Otci ji obětoval. Nebo jinými slovy, že se ne
vzepřel, že nepřekazil, aby nebyl jat, mučen, posmíván, ukřižován,
a že všecko to dal Otci, aby 'ej uctil žertvou nekonečné ceny
a tak vyrovnal všecky urážky, teré hříchy byly,- jsou a budou mu
učiněny. Obětován jest, protože sám chtěl,. předpověděl [saiáš
(Is. 53, 7.) Šel na Golgotu svázán, ale šel, že'chtěl. Jediným slo
vem „já jsem“ (Jan 18,v6.)' porazil celý zástup v zahradě Geth
semanské, jenž přišel ho zatknout. Podal tím důkaz, že se dobro
volnědává vruce jejich. Ještě s'kříže .volal velikým hlasem (Luk.
23, 46),“ aby všichni viděli, že mohl ještě v této chvíli odvrátiti
.od'sebe smrt. Nikdo neodnímá života ode mne, nýbrž já jej dávám
sám od sebe. Mám mOc jej dáti, 'a mám moc jej zase ujmouti (Jan
10, 18.), pravil sám.' A sv. Augustin dí pěkně, že-Spasitel umřel
»poněvadž chtěl, kdv chtěl a jak- chtěl“. Opakuji: obětní' úkon
Pána Ježíše záleží v tom, že se dobrovolně podjal smrti a že ji
obětoval Otci svému.
' '
_
Obět na kříži je tedy pravá. obět. Pán Ježíš byl při ní
i žertvou i knězem, a dal sebe Otci.
Ještě byste se mohli. tázati, obětoval-li se Kristus jako Bůh
anebo jako člověk. Odpověd je snadná. Vezměte _si jako přirovnání
skutky lidské, i vyloupne se vám sama.“ Kdo vykonává skutky
naše? Rozum je pořádá,_vůl'e je chce a nařizuje, oko, ústa, ruka,
noha je vykonává. Však kdo je za ně zodpověden? Kdo jest 'je
jich právním nositelem? Ruka něco nedobře vykonala a ty ji
klepneš. Chceš-li trestati ruku? " Nikoliv. Koho tedy? Sebe, své
„já“. Víš dobře, že ruka je pouze nástrojem. Koho? Tvé osoby.
Přirozenost tvá vykonává tedy skutky, ale tvé osobě se přičítají.
'Slovo „já“ je jméno pro osobu lidskou. Obratme to na Krista.
Kdo trpěl rány při bičování, kdo prbléval krev, kdo byl přibit
a proboden? Kristus člověk, jeho lidská přirozenost. *Alekomu se
přičítají? Kdo jest v Kristu ono „já“, které u člověka je jménem
osoby, zodpovědného nositele všech činů? Kristus měl úplnou při
.rozenost lidskou, ale lidské osobnosti, lidského „já“ vněm nebylo.
V. Kristu byla jen božská osoba nahražujíc u něho jako člověka
osobu lidskou. Proto všecky skutky Pána Ježíše člověka byly—zá
roveň činy osoby boží. Co z toho plyne? Že měly nekonečnou dů
stojnost. Naše činy mají lidskou důstojnost, že. jsou to činy lidské
„přirozenosti a ,lidské osoby. 'Ciny Pána Ježíše -mají lidskoudůstoj
nost jako činy lidské jeho přirozenosti, ale zároveň také důstojnost
božskou, ano jsou' to. činy osoby_boží. Proč nemohla lidská přiro
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zenOst v Kristu hřeš'iti? Protože by hřích přičítal se božské osObě
v Kristu, což ovšem je nemožné.
.
'

'Kristus tedy'obětbval a byl žertvou jako člověk. Sv. Pavel
zdůrazňuje: Jeden jest Bůh, jeden také prostředník mezi Bohem
a-lidmi, člověk Kristus Ježíš; kterýž dal sebe samého'na vykou
pení za všecky (1. Tím. 2, 5. n.). Ale nicméně správně díme, že
na oltáři kříže obětoval božský velekněz, jelikož božské osoby
nelze od Krista odděliti. Ona dodala oběti té nekonečnou cenu.
2. Nyní podíváme se na tohoto velekněze a jeho dílo ještě
zvlášt.

.

„_

'

a) Kristus je velekněz. Sv. 'Pavel nazývá jej veliký-m vele
knězem. (Žid. 4, 4.) Mnoho kněží, vznešených ctnostmi anebo
důstojností, bylo a bude, ale jen. jediný z nich je v pravdě nej
vyšším veleknězem, Pán'Ježíš.
'
_
Kdo je kněz. Sv. PaVel píše, že kněz je vzatý z lidí a pro
lidi ustanovený v těch věcech, které jsou boží, aby obětoval dary
a oběti za hříchy (Srov. Žid. 5, 1. n.).. „Knězje tedy prostředník
mezi lidem a' Bohem. Kněz je muž, který obstaráváÍzáležitosti-boží
u lidu,—jménem jeho Boha chvále, jej prose, mu děkuje, jej usmi
řuje. Táži se: Kdo učinil a činí to vše více, nežli náš milý Spa
sitel-? Kdo více prostředkovaLa prostředkuje mezi Bohem a.námi,
nežli on, který od Boha knám přišel, který dalnám oněm pravbu
známost, který zřídil v jeho čest a náš prospěch vedle'lsvátostí
čistou i krásnou bohoslužbu? Kdo více .prostředkoval a prostřed
kuje mezi Bohem a lidmi nežli ten, který svou smrtí „nás vykoupil,
usmířiv Boha a učiniv zadost za všecky hříchy, „jež kdy byly

a budou spáchány, jenž mimo

neskonalou cenou svého utrpení

zasloužil ná'm všecky milosti, 'ež nám plynou ze svátostí, ze mše,
z modliteb, dobrých skutků? Igdo je více prostředníkem mezi Bo?
hem a námi,. nežli ten, jehož jméno ozývá se v každém kostele,
na každém oltáři, při každém 'bohoslužebném úkonu, v každém
srdci, na každém'rtu a jenž v nebi ustavičně za nás oroduje? —

Ano, PaneJežíši, ty jsi velekněz jako nikdo, ty jsi vůbec jediný
kněz, njebo kněží“ před tebou byli jimi hlavně proto. že 'tě' před

obrazovali, 'a kněží po tobě'jedině proto, že od tebe mají moc
.a jménem. tvý_m konají svůj-úřad;
' Pán Ježíš byl „povolán“, aby se stal veleknězem všeho lidstva.
Sv; Pavel dí, že nikdo neosobuje sám_sobě té cti, ale kdož poVolán
bývá od Boha jako Aron. (Zíd. 35, 4.) Tak také Kristus, vykládá
dále, n'eustanovil Sám sebe, aby byl' nejvyšším kntězem, nýbrž Bůh
jej k tomu povolal (Žid. 5, 5.). Tenkráte jej vyvolil, 'když usta
_novil,- že vykoupí svět, že tak učiní vtělením druhé božské osoby
"a že fdílo vykoupení bude krvavou obětí. Sv. Pavel, který všecky

tyto pravdy nejobšírněji' projednává, klade Pánu Ježíši do úst slova
žalmistova tohoto obsahu: „Otče, tys nechtěl již obětí zápalných,
'a,proto dal jsi mi tělo; abych místo“ všech obětí obětoval je tobě;
'a já činím vůli" tvou“ (Srov. Žid.- 10,15. n.). Od věčnosti vývoleh
'a ustanoven je Kristus za velekněze lidstva. Proto-o něm zvěstoval
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prorok:

„Ty jsi knězem na věky podle řádu Melchisedechova“

(Žal. _109, 4.).

.

Však nejen do .minulosti, také dofbudouonosti je Pán Ježíš
knězem na věky dle řádu Melchisedec ova. Vykonav obět na kříži,
sedí na pravici-boží. Jako 'velekněz *_tamusedl, přišed od oltáře
kříže, a na věky tam seděti ,bnde ozdoben důstojností velekněžskou.
On ustanovil;- aby svátost svěcení kněžstva ' vtiskala nezrušitelný
znak, takže i na věčnosti potrvá knězi důstojnost plynoucí z po
svěcení. Čím více tedy se sluší. aby. na věky zdobila velekněžská
_důstojnosttoho, jemuž 'Bůh dal všecku plnost kněžství, a který
svátost kněžství ustanovil. Velekněžství Kristovo je věčné také
proto, že účinky Oběti ,Krištovy .na kříži jsou věčné. Co svět bude _
státi, plynonti budou z ní všecky milosti, jimiž duše ve svátostech,
at mimo ně, se očistuje a pos'věcuje. Co potrváráj, volati budóu
ošlavenci k_Pánu Ježíši: z tvé oběti, Kriste, máme spásu, světlo
slávy, blažené patření, oslavu těla, vše. ' '
Však Pán Ježíš nemá na věky velekněžskou' důstojnostljen
proto, ' poněvadž jednou vykonal velekněžskou obět ,a si zachoval
—znakvelekněze. Pán Ježíš velekněžský úřad také ještě vykonává.
Vykonává jej dvojím způsobem: na nebi přímluvou, ha zemi
, eucharistickon obětí. O své přímluvě u Otce mluvil často. Apo
štolům řekl, že prositi bude.0tce'(Jan 14, 16.), aby jim seslal sv.
Ducha. \Sv. Pavel dí, že Pán Ježíš na pravici boží. za nás se při
mlouvá (Řím. 8, 34.), že 'nás může věčně spasiti, poněvadž je živ,
.aby za nás orodoval—(Žid. 7,.25:), že vešel de' samého nebe, aby
se ukázal před obličejem božím za nás (Žid. 9, 24.) t. 'j. aby 'se
za nás přimlouval. Tak pokračuje Pán Ježíš ve svém kněžském
úřadě v nebi. Jeho velekněžský zjev stále Bohu připomíná, že vy
koupil svět a že nahromadil zásluhy, aby na základě jich Otec
_.rozdílel hojně milosti. On je od Boha učiněn krále—mnebeazemě,

jemu. tedy jest se starati, aby zjednával lidstvu u Boha vše, čeho
]: duchovnímulblahu potřebuje. .Někteří
' lovci myslí, že vý
slovně se přimlouvá důstojným poukazováním. “na své dílo, jehož
nejvýmluvnějším svědectvím' jsou zářivé rány Páně na rukou, na
nohou a v boku; Proslavený duchovní spisovatel Faber praví, že
Bůh pro. přítomnost Kristovu na. vše se dívá purpurovým sklem
červánků, kterým jest prolita krev Syna božího. Máme přímluvce,
f volá radostně sv. Jan“ (I. Jan-2, 2.)'. Ano, křestané, máme vele
kněze uiBoha, který, dokud jsme na světě, za. nás prostředkuje.
Vzpružte důvěru svou._Večerní červánky slibují sličné ráno. .Oslavené
rány Páně volají ; doufej, máš zastanče, velikého nejvyššího kněze.

Na zemiňkoněvá

Pán Ježíš velekněžský úřad skrzekněze

ři eucharistickéloběti. Tu se na něm plní do, slova výrok, že je
nězem na věky podle řádu 'Melchisedechqva, Melchisedech zna
mená král spravedlnosti, a tím Kristus je: Melchisedech byl krá
lem v Salem, Salem Znamená krále pokoje, a tím je- Kristus“ též.
Vykladači poukazují- na to, že Písmo neudává' proti důslednému
svému 'obyčeji ani 0th ani matky Melchisedecha, vidouce i vtom
mystický pokyn. Pán Ježíš je dle člověčenství'bez otce, dle božství
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bez matky. Melchisedech byl. knězem Hospodinovým ; Kristus je
veleknězem s nejvyšší a nejplnější mocí. Je knězem na věky, po
něvadž při mši sv. je vlastním obětníkem a kněz jeho zástupcem;
kněz'obětuje ne jménem svým, ne jménem církve, ne jménem lidu,
nýbrž jménem' jeho. Jménem církve prosí, aby Bůh. přijal obět,
uštědřil užitky z ní a p.; ale proměnění, v němž je podstata oběti
mše sv., koná se jménem, na místě Pána Ježíše, nejvyššího vele
kněze. Kněz dí: „Totot jest tělo mé, totot jest „krev má“, jakoby
slova ta mluvil sám Spasitel.
b) Od velekněze obrať'me zřetel k jeho dílu. Obět kříže je
obět chvály, pokoje a smíření,_především pak-smíření; Obět chvály.
Celý život Páně byla obět chvály, zvláště jeho smrt. Kdo víče se
stravoval pro čest boží? Kdo bedlivěji plnil vůli Otce? 'Kdo oslavil:
pravého. Boha více po celém světě? Ale obět kříže je korunou
všeho. Kolik křížů na světě, tolik hymnů na spravedlnost, lásku,
všemohoucnost, prozřetelnost, svatost a dobrotu boží. .—.Obět po
kojná. Celý život Pán Ježíš za nás se modlil a Otci díky vzdával,
ale nikde tak, jako na kříži. Jako beránek pokojně šel na smrt.
Otče, odpust jim, prosí, když jej vyzdvihují mezi nebe a zemi.
Vise 'na potůpném dřevě díky _vzdává', že mu dal dokonati dílo;
vykoupení, a prosí, aby je přijal na spásu světa. — Obět smíření.
Celý_život Páně byla obětní odříkání, kajicnosti pokání za nás.
Ješle a kříž jsou si podobny; tam leží obětní beránek jako ne
beské děťátko na tvrdém dřevě, zde dospěvši vylévá svou ikrev.
Nejhlavnější obětí Starého Zákona byl velikonoční.,beránek. On
byl také nejpřednějším předobrazem smrti PánaJežíše. Beránkem
nazval jej proto Isaiáš, ejhle beránek! volal o něm Jan Křtitel,
beránkem, obětnímbeřánkem zove jej církev..
Smrt Páně je především obět smíření, poněvadž skrze ni. Pán
Ježíš nás vykoupil. Smrt Páně je.obět vykupitelská'. Každý-těžký
hřích potupuje Boha, znevažuje a poškozuje jeho práva, pohrdá
jeho dobrotou. Čil není člověk povinen vším, co je, ctíti Boha, po
slouchati ho, plniti jeho vůli? Kdo je jeho tvůrce ? Kdo ho vy
volal z nieoty? Kdo dal mu duši a- tělo? Kdo jest jeho svrcho
vaným pánem? Kdo jeho cílem, bez něhož nemůže býti blažen?
Bůh; Není větší velebnosti nad něj. Každý hřích je neposlušnost
a' neúcta k Bohu, pohrdání jeho vůlí. Každý hřích obsahuje tak
velikou urážku, že žádá-li Bůh za ni náhradu podle přísné spra
vedlnosti, žádný tvor ji dáti nemůže. Ale Ježíš mohl ji dáti, jelikož
božství dodávalo ,oběti kříže ceny nevyslovitelné, nekonečné. Syn
boží na kříži! O křesťané! Nikdy žádný rozum nebyl by pojal
takové věty! Křistus svou smrtí kál se za celý svět. Kristus svou
smrtí vzdal Bohu tolik cti, kolik hřích mu jí vzal. Kristus svou
smrtí dal Bohu tolik zadostuěinění, že vyvažuje všecky _hříchy
světa. Bůh obět Pána Ježíše přijal na místo nás. Vrátil nám 'vmilosti
nadpřirozený stav, usmířen jsa dokonale podle nejpřísnější sprave—
dlnosti. Dosud uráží smrtelný hřích Boha nekonečně jako dříve,
ale“ nyní" máme, čím urážku můžeme odčinit. Máme zásluhy Kri
stovy, jež si v kajicnosti osvojíme a tak Bohu na usmíření' dáme.

— 524—
Obět kříže je největší obět smíření.
,
Ale to není všecko. Kdyby obět kříže byla jen zdrojem za“—

'dostčinění božské spravedlnosti, skýtala by nám pouze prostředky,
kterými můžeme odčiniti vinu z hříchů svých, získati p_osvěcující
milost a tak duši spasiti. ůAvšak smrt Páně poskytuje neskonale
víc. Jako Bůh dává člověku na světě nejen to, čeho je nezbytně
třeba, .aby mohl býti živ, nýbrž poskytuje mu také dary nadby
tečné, aby mohl žíti pohodlně, radostně, utěšeně: tak smrt Páně
neskytá jen tolik milostí, kolik jich knadpřirozenému životu třeba
nezbytně. nýbrž je žáslužná nekonečně, je nevyčerpatelná na mi
losti, takže z ní můžeme bráti i víc. Lidé nejsou jen svatí ne
zbytnou milostí. lidé jsou svatí pravidelně Ví'c, majíce víc posvě
cujícímilosti. Oslavenci v nebi mají sice nezbytnou—oslavu a, bla
ženost, ale mají oslavy a blaženosti _víc, někteří, jako Panna Maria,
v míře nevýslovné. Smrt Páně' je hlavní příčinou všech zásluh,
kterými milost na zemi a _oslava na nebi se rozmnožuje,
e se
můžeš nejen posvětiti, nýbrž posvěcovati víc a více, stále vmilosti
růsti, že tak může každý činiti až-do té míry, kníž jeho síly stačí,
plyne ze „smrti Páně. Milost, kterou smrt Páně nám zasloužila, je
taková, že stačí, aby pomohla největšímu napjetí “sil po dobru
všeho lidstva.
'
'

Obět kříže je největší obět- záslužná.

,

_

'Salve sancta crux. Bud pozdraven svatý kříži, říkáme v postě.
Tys věru strom, s něhož trhá sobě ovoce spásy celý svět. Buď
pozdraven svatý kříži, díme i my.. Ale ještě více buď pozdraven
y, sladký Ježíši, který na něm, jako na oltáři světa, obětoval jsi
ebe v obět světovou. ó dej, aby svět žil tobě, jako ty jemu!
Zvlášt prosím o milost lásky“ a oddanost ktobě pro sebe. Spasiteli
ukřižovaný, vyplň celé srdce mé svým křížem, svými ranami, svou
trnovou korunou, svým posledním vzdechem!
*

' *

"*

Obět kříže je tedy pravá obět. Obětníkem byl Ježíš, žertvou
jeho člověčenství, obětním úkonem vše, čím dobrovolnu smrt na
.sebe vzala ji Otci obětoval. Ježíš je nejvyšší kněz, jeho žertva
a obětní úkon mají cenu n_ekon'ečnou.-Obět kříže je obět největší,
je jediná obět absolutní. Pán Ježíš je věčný kněz. Staré oběti jeho
obět předobrazovaly, mše sv. ji nekrvavě opakuje; mimo to on
za 'nás 11Boha prostředkuje. Nedivte se tedy, že kříž stalxse sva
tým-znamením všech křesťanů. Dojemný je- úkon odhalení kříže
na Velký pátek. Kněz zpívá: Ecce lignum crucis, ijhl'e dřevo
kříže, na němž spása světa pněla. Pojďme a klaněj'me se jemu.- Tři
králové dali Kristu v jeslích zlato, kadidlo a myrrhu. Duchovní
spisovatel kterýsi nazývá Golgotn horou zlata, horou myrrhy a horou
kadidla. Stala se tam obět kráIOVské lásky, těžkého utrpení a lí—
bezn'é zbožnosti. 'Postoj někdy v duchu na hoře té a po atř na
svaté dřevo kříže, _oltář s'věta. Při tom nezapomeň na pože nan'ou

mezi ženami, která pod křížem stála a při díle vykoupení jako:
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matka největší účast měla. Řekni si: Bože, lásku .za lásku, obět
za obět, zbožnost za zbožnost. Tys vydal Syna svého, -'abys mne
spasil, jeho krev, kterou ti za mne přinesl v obět, nebude na mně
marna. V něm, svém Spasiteli, chci žíti a umříti._Ty, Maria, matko
má, pomáhej, abych plnil, co slibuji tvému synu. Své srdce uklá
dám do nejsv. Srdce Páně, za mne probodeného. Tam má zůstati
na věky'vškův. Amen. '
'

vm.
Cena mše svaté.
_Mše-sv. má hojnost mučedníků z doby staré a nOvé.
Když římský císař Dioklecian, .clítěje vyhubiti křesťanství,
boři'l chrámy a zakazoval bohoslužebná shromáždění křesťanů, utí
kali se křesťané do katakomb, na poušť a do lesů, aby' byli pří
tomni mši 'sv. Mnozí' shromažďovali se přes nebezpečí, které jim

.hrošilo,
v soukromých
bylopři
jich
africkém
městě .
Alu ě mnoho
vyslíděno bytech.
a udáno.R.Na303
účast
mšiv sv.
bylo mučení

a smrt. Kdojest 'původcem'vašeho shromáždění? tázal se soudce.
Kněz Saturnin, byla odpověď. Tys shromáždil toto množství proti
rozkazu císaře, řekl soudce. Shromáždil jsem je na rozkaz Pána
a konali jsme jeho službu ; já sám jsem sloužil mši sv, nebo sv.
obět'nesmí se zanedbávati, odpověděl Saturnin. Byl ihnedk smrti
umucen.

.

__

_Hroznějšíbylo pronásledování mše a účastníků na_ní v zemích,
kde protestanté nabyli moci. Zvláště kalvinisté řádili proti nim
s krutOstí, jež nemá v dějinách sobě 'rovné. Smutně proslavili se
Holandsko a Anglie. Obě země zbroceny jsou krví katolickou.

V Anglii trvaly strašnétresty na účast. při mši sv. do velké fran
couzské revoluce. Teprve politické nebezpečí přineslo změnu. čel,
zbaviti katolíky všeho majetku, dosažen byl dokonale. Katolíci
stali_se žebráky.
, '
_
Neméně krutě řádila proti mši sv. francouzská 'revoluce.
Veškeré kněžstvo vyhnáno ze země, chrámyzbořeny nebo obráceny
V musea nebo k jiným účelům, na tajné kněze činěn hon, účast
na mši trestána pravidelně smrtí. Tenkráte Francie si zasadila
rány, na nichž churaví do dnešního dne.
_
. Než nakonec i tyto bouřky přešly. Statisíce při nich vykr
váceli. Ale ti, kteří trpěli a mřeli pro víru, nic. neztratili. Jsou
na věčnosti jako jich nepřátelé, ale Ježíš odměnil jich věrnost
a .lásku- statky nehynoucími. Pro 'ně bylo utrpení vítězstvím, pro
církev ctí. Horší nežli pronásledování byly doby úpadku 'víry,
kdy kostely a oltáře opuštěny hynuly, zvláště, když kněží sami,.
světu žijíce, zapomínali na sv. obět. I takové časy byly. Horlivý
kněz podobal 'se tu Jeremiášovi, plačícímu nad rozvalinami sv.
města. Smutný je pohled na kostel zanedbaný, smutnější a -opu
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štěný, nejsmutnější na zneuctěnýn/Bylo jich u nás hojně, nejvíce
v době, kdy upadlý utrakvismus bojoval krvavé boje s rodícím
se racionalismem českých bratří. I dnes leckde prý na českém
—venkověchrám a sv. obět jsou v nevážnosti. Však díky Bohu,
že zřídka vinou kněží samých. Pravím díky Bohu, poněvadž kde
'kněží jsou dobří, obrod je vždy zase možný.
Promluvme o ceně mše sv., abychom obnovili a utvrdili
v sobě vážnost k nejdražšímu odkazu Páně. Eucharistický S asitel
požehná nám, aby rozjímání nebylo nadarmo, nýbrž spoji o nás'
ještě úžeji k oltáři, jejž milý Ježíš posvěcuje denně svou obětí.“
*

'

*

*

1. Viděl jsem vystavené dary hraběcí nevěsty. Byly nejen
vzácné, nýbrž i nadmíru vkusně upravené. Návštěvníci nejvíce se
zastavovali u brilliantového šperku. Měl zvláštní místo, nádherně
upravené. Již z toho bylo lze souditi, že snoubenci nejvíce si váží
„ztohoto daru. Byl ovšem vzácný. Ale to nebyla nejvlastnější příčina
úcty. Ta záležela v tom, že šperk byl darem císařovny. I kdyby
byl méně vzácný, ano kdyby byl zcela prostý, byla by si ho-ne
věsta a celý ijejí dům vážil“nad ostatní dary. Mimo to byl dán
s lichotivým, -vlastnoručně psaným přáním, což_ovšem cenu jeho
ještě zvyšovalo.

-

,

Jak posoudíme cenu mlšešsvů Podle ceny žertvy a podle
důstojnosti obětníkovy. Jaký bude náš úsudek ,? Nemůže býti jiný„
leč :' přiblížíme-li k žertvě a k obětníku, je cena mše sv. nekoe
nečná. Vizme žertvu. Můžete-li dáti Bohu obět, která mu byla
milejší? Nemůžete. Můžete-li mu dáti oběti cennější? Také ne.
Při mši sv._dáváte Bohu v obět člověčenství Kristovo. Clověčen—

ství Kristovo má přirozené a nadpřirozené přednosti, jakých nemá
žádná jiná bytost. Pohané ve svém poblouzení obětovali nevinné
dítky, vybrané panny a jinochy.. Domnívali se, že pro nevinnost,
krásu, vzácný“rod a jiné přednosti budou bohům nejmilejším darem.
Také by jím byli, kdyby obětování jich nebylo spojeno s nedovo—
lenou smrtí. Ale nad člověčenství Kristovo není nic vZácnějšího.
Panna Maria měla vzácné přednosti ducha, srdce i těla, 'ale před člo
věčenstvím Kristovým mizí. A to jsme odezírali od toho, že toto
člověčenství je podstatně spojeno & božstvím. Přidejte, že ná_'ží
druhé/božské osobě, a jeho důstojnost “a velebnost stává se ;
konečná.

'

' ,

'

. '

Než přece ani taková žertva by nestačila, abychom prá-vem
směli'mši, svaté přiřknouti nekonečnou cenu, kdyby ji nepodával
obětník nekonečné důstojnosti. Vidím„Pannu Marii v chrámě, anat
obětuje Syna svého Bohu. Myslím si, že 'Bůh ji osvítil, aby po
znala, že Bůh obět přijímá, a že ji přijímá skrze smrt kříže. Před
stavuji si, jak meč bolesti proniká srdce sv. matky, ale jak nic—
méně praví: Hospodine, vezmi si dítě“mé, dávám ti .je. Táži se:
Je-li obět P. Marie nekonečná? Musím odpověděti: Není. Podává
ji člověk, byto'st důstojnosti. převeliké, ale“ přece konečné-; její
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obět nemůže míti leč konečnou cenu. Žádná velikost žertvy, žádná
horoucnost lásky- není s to, aby obět konečné osoby byla neko
nečné ceny. Čeho je třeba? Aby obětník měl nekonečnou důstoj
nost a velebnost. Při mši 'sv. je Vlastním obětníkem Kristus, Syn
boží, oblesk .Boha' Otce; proto obět mše sv. může býti a také jest
ceny nekonečné. Když tedy se díváme při mši sv. na žertvu a'obě
tníka, vyznáme: Obět mše sv. je ceny nekonečné. Tato cena plyne
hlavně z velebnolsti Pána Ježíše, který na oltáři sebe obětuje._
,
Však mše sv. je nekrvavé Opakování oběti kříže. Obět kříže
_je obět vykupitelská. Touto krvavou obětí usmířil Kristus hněv
boží, učinil zadost božské spravedlnosti, vykoupil nás. Touto obětí
zasloužil nám všecky milosti, jimiž se očistujeme a posvěcujem-e.
Lze-li totéž říci o mši sv.? Nikoliv. Při mši sv. Kristus již 'nťevy
kupuje, nečiní zadost,' nezasluhuje. Toto dílo už je vykonáno. Avšak
mše"sv. nám tyto zásluhy stále osvojuje. Mše sv. je klíčem k po—
kladnici milostí, na kříži získaných. Ano mše sv._-jetouto poklad
nž'cí, v níž jsou jaksi- uloženy a na nás nevyčerpatelným tokem
plynou. Ačkoliv tedy je co do ceny zadostičinící, vykupitelské,
mezi obětí na kříži a—mšísv. podstatný rozdíl dlužno nicméně při
rznati, že mše sv. je ceny nekonečnéi'co do zásluh a milostí, anat
jest jaksi pokladnicí všeho, co Kristus nám na kříži vymohl. _
Shrnuje, co jsem dosud vykládal, dím: Mše sv. je nekonečné ".
ceny, nekonečné důstojnosti, nekonečné váhy, poněvadž Kristus se
v ní obětuje a poněvadž je pokladnicí nekonečných jeho zásluh.

2. Nyní postupmeokrok dále a'tažmese: Jaká je-působnost
mše sv.? Bezděky nahodí se otázka; nemusí-li obět nekonečné
ceny míti také někonečně mocnou půsóbnost, účinnost? Tu dlužno
činiti rozdíl. 'Vizme příklad. Bůh je nekonečný. .Také jeho vše
mohoucnost nemá hranic. Bůh tvoří duši. Zdaž je to čin“neko'
nečné všemohoučnosti boží? Je. Je-li duše nekonečná? Není.. Ty
prosíš v zármutku za \útěchu a Bůh tě: potěší. Zdaž je to čin ne-'
konečné dobroty boží? Je. Je-li účin nekonečný-? Není, je nepa
trný-. Potěšiti mohl tě snad i člověk. Jak tu posuzujeme'díla boží?
Jednou vzhledem k Bohu, jednou vzhledem k tvorstvu. .
Obratme to na mši sv. Uhádáte již, že jinaká je účinnost
její vzhledem k Bohu, jinaká' vzhledem k lidem.
—'
- a) Jaká—jest účinnost mše sv. vzhledem k Bohu? Mše sv. je
projev úcty, který nesmí býti vzdán nikomu leč jemu. Mše sv.*je
tedy nejvyšší projev úcty boží, takový, že jen Bohu smí býti vzdán.
Tuto povahu má vždy. At ji dáte sloužiti přímo jako obět chvály-,
ať se obětuje jako ob'ět pokojná na poděkování nebo k vyprošení
nějaké .milosti„at.-má býti obětí smíření, vždy je projevem úcty,
kterou Kristus vzdává Otci svému. Nyní _setažte: Jefli tato úcta
důstojná? Jeli Bohu milá? 'Alban Stolz píše: „Mše sv. "jest je
diný čin denně na zemi kónaný, jenž se úplně líbí Bohu nejvýš
svatému a jenž jest. oslavou jeho zcela hodnou. Všecko ostatní,
co konáme,' jest lidsky nedokonalé. Mše sv.“j'est *dennice, jež'je
diná,.av_šak nesčíslněkráte, září z pOzémských temnot k nebesům
a božímu-oku neskonale se líbí.-“.Kristus, Syn boží,“chválí ve mši
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sv: Otce nekrvavým opakováním největšího svého činu, své smrti
na kříži. Proto nic ani na světě ani na nebi nerovná se úctě,
kterou mše sv. Bohu vzdává. 'Shromažděte všecky lidi, zvedněte
s nimi ruce k oblakům a pějte Bohu píseň chvály, jaká nevytryskla
ani s úst Davidových. Přivolejte nebeštany, anděly, Matku boží,
a rcete jim: spojte se s námi k oslavné písni na Hospodina. Věru,
úchvatný byl by to projev. Srdce boží kochan by „sepohledem na
' báječný zjev. Ale smrt Syna božího na kříži a nekrvavá jeho obět
při mši sv. je víc, Totéž dlužno říci o prosbě,_díku, smírném po
kání. Při mši sv. Syn boží prosí, díky vzdává, usmiřuj'e, a proto
mocněji prosí, nežli člověk, církev, svatí v nebi. Mše 'sv. je nej
prvnější b_oboslužebný úkon náš, úkon ceny nekonečné, účinnosti
neohraničené. Mše vzdává Bohu úctu klanění, jež jen jemu náleží,
vzdává mu ji bytost po něm nejvznešenější, vzdává mu ji způsobem
veskrze důstojným, dokonalým, bezvadným. Křesťané, vaše srdce
zajisté někdy zatouží uctít Boha dokonale, Nezapomínejte, že máte
mši sv. Mnohé osoby rozplamenily v sobě boží lásk'u měrou, že až
omdlévaly, že prsa jejich hořela. Modlitby, jež vtakové chvíli po
sílaly k nebi, byly jistě vzácnější, nežli brillianty. My nemáme
takové horoucnosti. Ale nemusíme litovatiL Máme mši sv. Vní náš
Spasitel uctívá "Otce svého.
'
b) _Avšak jinak se má věc, pohlížíme-li na mši jako na pramen
milosti pro nás. Mše _sv. má jako hlavní úkol, aby byla bohoslu
žebným úkonem ke cti boží. Tohoto úkolu dosahuje dokonale. Ale.
mše sv. je také pramen'posvěcení. Zvláště je prostředkem, kterýnf
Boha prosíme a usmiřujeme. Jaká je její__účinnostv tomto směru?
. Tu je ohraničená. Je nekonečným zdrojem milosti, pokladnici zásluh,
ale jednotlivec může zní bráti jen ohraničenou mírou. Od koho
to závisí? Od toho, kdo ji ustanovil také jako posvěcující pro
středek pro nás. Pán Ježíš ustanovil sedm svátostí. Každá z nich
uděluje nebo rozmnožuje posvěcující milost a dává mimo to právo
na milosti pomocné. pro potřeby stavu, do něhož svátóst uvádí.
Kdo odměřil tento. způsobT'činnosti při svátostech? Kristus Pán.
Když mše sv. měla býti nejen úkonem bohopocty, nýbrž i prame
nem milostí, bylo též třeba, aby její účinnost byla vymezena. To
se' stalo. Ačkoliv tedy mše sv. zůstává vždy nejdokonalejším „úkonem
bohoslužebným, takže lépe nežli mší sv. nemůžeme Boha uctíti, je
její účinnost jako zdroj. milosti ohraničena. To vidíte z odvěké
praxe církve. Dávno dřív, nežli' tyto pravdy byly vědecky osví
ceny, prosila církev a křesťané Boha nejen jednou obětí mše sv.,
nýbrž mnohými. Čím větší bylo nebezpečí pronásledování. tím-hor
livěji še věřící scházeli k liturgii, abysi vyprosili sílu. Čím důle
žitější byl úkol, tím častější, slavnostnější a vroucnější byly/mše
sv; Patrno, že přikládána větší účinnost dvěma'mšem, nežli jedné,
slavnostnější mši nežli prosté.
_
' Které jsou příčiny nestejné účinnosti mše sv.? Bůh ustanOvil,
aby mše sv. měla vždy nějakou'účinnost. Vidíme to na svátostech,
které neklade-li se jim překážka, vždy ma'í určitou účinnost. Po
dobně jest u mše sv. Však 'mimo to' rozho uje prozřetelnost boží.
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Bůh může míti příčinu, aby v určitém, případě mšegsv. měla větší
účinnost. Může se mu někdy zvlášť líbiti, může míti zvláštní důvod,
aby ji odměnil, může chtíti nějaký zvláštní účel a s ní jej spojit?.
Jiná říčina nestejné účinnosti je Kristus, jenž .se při mši sv. obě-'
tuje.: án Ježíš může _míti rozmanité příčiny, pro něž chce, aby
některá mše sv. byla účinnější. Stane sejí ovšem ihned, jakmilg
tuto vůli s obětí svou spojí, nebo Bůh nemůže nemíti zřetele k jeho
Vůli. Konečně závisí účinnost od'nás. 'Někdo přijímá více milosti,
že více je hoden, u někoho více působí, poněvadž on s ní doko
naleji Spolupůsobí.
_
Ještě“ na jednu okolnost dlužno poukázati. V kostele s',e"slouží
jedna mše sv. 3 st'o věřících je při ní._ Někdo dá na“ mši sv, za
jednu ;duši v očištci anebo .za všecky. Kterak tu'dlu'žno posužo
vati účinnost mše sv.? Bohoslovci mluví o účinnosti co do roz
sažnos'ti.

_

'

'

Vezměme případ. prvý: jedna mše sv.- a sto nebo tisíc pří—
tomných. Mění—lise tu účinnost mše sv.? Rozdělují-li se účinky

tak; že-každý z nich má část? Odpovězme nejprve na poslední
otázku. Účinky mše sv. se nedělí. Chci říci: proto, že někdo je
při mši sv. 8 tisícem jiných osob, nemá menší užitek. Uvedl jsem
právě příčiny, které 'určují,_jaký účinek mše sv. má. Ty rozhodují,
nikoliv počet přítomných. Jaké účinky v daných okolnostech Bůh
ustanoin a jakých ty jsi hoden, takové máš. Ale nepůsobí-li pří
tomnOst Celé.osady, svatého kněze nebo jiných sv. osob, že účinnost
mše sv'. je větší? ' To je možné. _Ano je přirozeně, že Bůh patří
na sv. obět, kolem níž shromážděna je četná obec, radostně osla
vující svého tvůrce, na obět„ kterou, slouží svatý kněz anebo sníž
svaté duše se spojují, s větší nahodilou zálibou, nežli na' obět, při
níž je v kostele .prázdno nebo přítomno 'mnoho srdcí poskvrně
ných. Pravím nahodile, nebo mše sv. 'ako obět Pána Krista líbí
se Bobu vždy dokonale. .Pak ovšem ává jí také větší účinnost,
pak Kristus se zvláštní ochotou přednáší Bohu potřeby řítomných,
pak i srdce účastníků bývá milosti vroucněji otevřeno. aké napo
menutí pro křesťany, aby četně chodili na mši sv. Pravil-li Kristus,
že je..tam, kde jsou dVa nebo tři shromážděni ve jménu jeho, jak
je při mši sv.—horlivě navštívené!
- Nyní vezměme druhý případ. Jest, jedno, slouží-li se jedna
mše sv. za jednu nebo'několik osob? Většina bohoslovců odpovídá:
Není. Tu se ovoce mše sv. dělí. Ukazují na odvěkou praxi církve,
že za' každou .intenci dlužno sloužiti- zvláštní mši. Kněz,který by
dostav na dvě mše sv., sloužil jen jednu, hřešil by těžce, 'a to
i proti, spravedlnosti, ,takže by musel „škodu,nahraditi. Může dvě
intence spojiti, ale musí sloužitidvě mše. Namítá _se: ale pak má
užitek ze mše sv; jen ten, za, koho mše sv. se slouží, a přítomní
v_kostele nemají z ní nic. „Námitka spočívá na omylu. Jest jiný

užitek, jak jindy uslyšíme, který připadá přítomným, a jiný, který
připadá na intencí. Qbatyto účinky nijak si nepřekážejí, ani se
nezmenšují. Ptáte- se: jaká je příčina, "že užitek 'z intence se dělí,
takže- na různé úmysly připadá z něho jen __část?Odpověd jest:
Rádce duchovní.

'

'
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zvláštní vymezenost tohoto ovoce. _Poslední příčina je tudíž usta
novení Páně.
„
_
3. Dosud jsme se dívali na mši sv., jak ji obětuje Pán Ježíš
ám. Jako obět Krista je vždy nekonečně vzácná. Nikdo _nemůže
jí ubrati ceny. At ji slouží kněz svatý' nebo hříšný, at je kostel
'plný nebo prázdný, at přítomní jsou zbožní nebo znesvěcují sv.
místo: mše sv. má svou nezměnitelnou cenu adůstoj'nost, jíž nikdo
se nemůže dotknonti. Zrovna tak nezměnitelně má také určitou pů-'
sobnost. S nezměnitelnou jistotou přináší lidem zásluhy na kříži.
Bůh tak ustanovil, i nikdo nemůže na tom nic změniti. Jakmile
je platně sloužena, má určitý účinek, zrovna tak, jakokřest, platně__
udělený, snímá hříchy, Boh0s10vci říkají, že působí co opere ope—
rato, vykonaným úkonem. Tak mše sv. je vždy pramenem spásy.
Na mši sv. můžeme se dívati také, jak ji přináší církev
a jednotliví věřící-.

Vizme církev. Církev je drahá chot Pána Ježíše, je svatá
a plná důstojnosti. Není pochybnosti, že mše sv., jménem církve
sloužená, je“ Bohu milá a vzácná. Vždyť je jejím hlavním boho
služebným úkonem, jímž uctívá Boha, od Krista ustanoveným. Než
může-li se říci, že její obět je nekonečné ceny?“ Nikoliv. Církev
není Syn boží. Církev není nekonečně svatá. Církev je omezená.
Proto i účinnost mše sv., sloužené jejím jménem, jd omezená. Účinnost,
kterou mši dává, je pouze vyprošen'á. Kristus zasloužil, aby mše
sv. měla účinnčst. Církev může jen prositi, aby Kristus tuto účinnost
zvýšil.

'

Církev slouží tichou a slavnou mši, mši denní nebo za ze
mřelé, 'mši votivní a j. Působí-li tyto různosti také na účinnost
mše sv.? Ano, ale jen nahodile. Slavná mše sv., mše spojená
s církevními hodinkami, je slavnostnější, a proto i účinnější, nežli
mše sv. tichá.- Jde ovšem jen' o účinky, které církev mší- sv. vy
prošuje. Podobně černá mše sv. za zemřelé'je' účinnější nežli denní.
'I tyto účinky, podmíněny jsouce důstojností církve, jsou nezávist
na svatosti kněze a věřících, nádheře nebo čistotě chrámů a pod.
Vizme mši jako osobní dobrý skutek. Kněz, jenž slouží mši,
a věřící,kteří přiní jsou, konají dobrý skutek. nebot konají nej
vzácnější bohoslužebný úkon. Totéž dlužno říci o posluhování při
mši sv., mešním sti endiu, o pořízení kalicha, rouch a bohoslužeb
ných věcí vůbec. 'lgení světějšího a spasitelnějšího díla nad mši
sv., a proto každý, kdo k němu spolupůsobí, má účast na jeho
ceně. Rozumí „se samo sebou, že mše sv. v tomto zřeteli má ome
zenou cenu i účinnost. Velikost tohoto účinku závisí na všech
okolnostech, na nichž závisí účinnost modlitby a jiných dobrých
skutků. Osada opatří si pěkný chrám, zřídí důstojná roucha boho
služebná, postará „se o ušlechtilý zpěv kčstelní, sama také. horlivě
se účastní prvních bohoslužeb: není pochyby, že účinky mše sv.
jsou větší. Když křesťané s nebezpečím života chodili na mši sv.,
na př. za císaře Diokleciána, v Anglii za Alžběty, ve Francii za
trevoluce, -v Německu za kulturního boje, byl zajisté i tehdy účinek
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mše sv. větší. Podobně světec jednou mší, již sloužil, anebo, byl-li
laik, přítomností na ní způsobil více dobrého, nežli deset jiných
zároveň.
*

'

*

u:

,
Však dosti. R. 1356-byl Karel IV. přítomen službám božím
v Metách. Mši sv. sloužil papežský legát, přítomni byli knížata,
arcibiskupové a velmožové. Císař sám skvěl se v plném ornátě
císařském s korunou na hlavě. Poněvadž každý korunovaný 'císař
římský měl od papeže právo, že mohl“jako skutečný jáhen zpívati
c_d oltáře evangelium, použil otec vlasti toho práva. a zpíval od
oltáře při mši 'sv. evangelium, které se čte na jitřní: “Za onoho
'času vyšlo 'vyřčení od císaře Augusta, aby popsán byl veškeren
svět . . . Tak činíval císař každoročně v Praze, když tu dlel na
svátky vánoční. A mnoho' jiného činil tento panovník na oslavu
mše sv. Tenkráte byla nej_sv. \obět ve' cti. Tenkráte byly Cechy

Božehnány.
Tenkráte poznali,
mohlo dítko
zlatou
ej Bože, abychom
co jesemše
sv., korunou
aby 'námprojíti
byla zemi;
zase
zdrojem požehnání časného a věčného. Amen. '
'

IX.

Ovoce mše svaté (_dleobsahu).
Lidstvo vždy uctívalo Boha, vědouc, že jest k tomu povinno.
My, kteří o Bohu máme neskonale lepší poznání nežli pohané,
cítíme tuto povinnost ještě zřejmějí. U pohanů a židů byly oběti,
krvavé a nekrvavé, hlavním projevem této úcty. Obět je skutečnš
nejdokonalejší projev úcty boží. Skrze Pána Ježíše odstranil Bůh
staré oběti a dal lidstvu obět novou, obět čistou, dokonalou, ne
konečně vznešenou, obět mše sv. Od té doby úcta, kterou Bůh od
lidí žádá a“kterou každý je povinen mu vzdávati, jest účast na
oběti mše „sv.

'
„častí na mši sv., zvláště ovšem v neděli a ve svátek, dá
váme tedy my Bohu povinnou veřejnou'úctu. Ale mše _sv. není
bez užitku ani pro nás. Dobrotivý Bůh ustanovil, aby »obět,kterou
-jej povinně ctíme, byla také lidem ku prospěchu.' Má tedy mše sv.
dvojí účel, jeden vzhledem k Bohu, druhý vzhledem k lidu. Onen
je hlavní, tento k němu přistupuje. Bohoslovci mluví o ovoci
mše' sv. Míní tím dobré, které z ní na nás plyne. O ceně mše s_v.
jsem vykládal předešle. Dnes promluvím o účincích mše sv. pro
nás neho-li o ovoci jejím. _Dříve však předešlu (dvě) poznámky.
Účinky mše sv. jsou omezené. Cena mše šv. je sice neko
nečná, jelikož v ní Kristus obětuje se Otci. Ale z toho, že'Bůh
ustanovil ku své- octě obět čistou, svatou, nekonečně vzácnou,
nenásleduje, _že do ro, které pro nás k ní připojil, musí býti tie-_
konečně veliké. ASlunce má nesmírnou výhřevnost, ale ztoho ne
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následnje, že každý jeho paprsek, když dojde na zem, musí míti
touž v hřevnost. Vždyť by nás mžikem obrátil v popel. Paprsek
má vý řevnost dle- zákónů, jimiž Bůh řídí svět. "Kdyby mše sv.
'měla pro nás působiti podle své nekonečné vniterné ceny, jediná
mše sv. by stačila na všecko, na obrácení „všech hříšníků, na od.
puštění všech hříchů, na vyprošení všech milostí„ na vysvobození
všech duší z očistce, na všechny chvály“a díky, presby a'odprosy '
všech' časů a zemí., To byl by divný pořádek._ 'Mše sv. má pro
nás
účšnlek omezený, takový, jaký Bůh ve _svéprozřetelnosti
přisolli..,
. ' , Í jí
Učinky ;lze rozmanité rozděliti. Rozdělíme je“podle způsobu,

jak mše sv. je působí, podle obsahu, t. j., dle toho, jde-lio mši
jako obět chvály nebo prosby, .díku nebo. smíření, a podle rozsahu,
t. „j. dle toho, které osoby mají _na nich účast. Dnes'probereme
účinky mše" sv. podle rozdělení prvého a druhého.
Pšesvatý veleknězi, požehnej naše rozjímání,
*

*

nl

1. Učinky-mše 'sv. podle způsobu, jakým sv. obět působí,
jsou dvojí. Bůh ustanovil, aby některé ovoce plynulo ze mše sv.
vždy, takže blahodárná působnost sv. oběti je nezávisla, slouží-li
ji kněz svatý nebo hříšný, zbožný nebo nenábožný, jsou-li při ní
lidé přítomni čili;nic, jsou-li přítomni ve'hříchu „nebo v milosti,—
nábožně nebo nenábožně. Bohoslovci zovou tento účinek „účinek
vykonaného úkonu“. Pojmenování to praví, že účinek následuje
prostě tím, že sv. _úkon byl vykonán. Každá'mše sv.- tedy"prostě
tím, že byla sloužena, má nějaké blahodárné účinky pro lidi, jen

“když byla sloužena'platně.
"
Pátráme-lipo příčině této účinnosti, snadně ji najdeme. Mše
sv. je úkon svrchované svatý. Vlastním obětníkem a_fžertvou je
při -ní sám“Pán Ježíš.

Kristus nemůže konati tuto svou“ obět le'č
dokonale._Po té stránce je každá platná mše. úkon svrchovanědo
ko'nalý a ceny nekonečné. Mimo to je každá mše sv. mystické
„představení a opakování oběti na kříži. Když tédy Bůh. chtěl, aby _
mšesv. byla blahodárná i pro nás, je přirozeno, aby připojil k' ní
některé účinky/proto,. že Kristus je v__nívelekněz a žertva, _a'že
je představením obětí na kříži. A poněvadž \každá' mše“a vždy je

pb této stránce dokonalá, má každá také určitý blahodárný účinek,
na lidech nezávislý, účinek vykonaného úkonu. _
_Dále ustanovil Bůh, aby mše sv. měla některé blahodárné
účinky vedlejší, takové, které závisejí na kněžíčh, kteří mši sv.
slouží„ a__na účasti'lidu. Tento účinek zove 'se účinek konajícího,
t. j._kněze a lidu. Po této stráncenení .lho'stejno, slouží-li mši sv.
kněz svatý nebo hříšný, _zbožný nebo nenábožný, sebraný nebo
roztržitý. Rovněž není lhostejno, je-li lid jpřítomen čili nic,_'je-li
přítomen v, hříších nebo v milosti, zbožně nebo nenábOžně, účast
ní-li„se přijímání čili-'nic, Též není lhos'tejno," slouží-li se mše“ sv..

tichá nebo slavná, v chrámě upraveném pěkně nebo ledabyle/apod.
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Tyto účinky jsoíi" větší nebo menší podle uvedených okolností.
Za' kterých okólností jsou větší a za kterých menší, netřeba --vý-'
kládati, "anat věc je “sama_sebou zřejma. A do podrobného rozho
voru nelze se zase“ pouštěti, jeliko'ž' cesty—prozřetelnosti boží, roz
dávající. své dary, jsou nám skryty. Avšak tolik je jisto, že mezi
dobrými skutky, jež získávají nám milost a zásluhu, je mše sv.
na prvním místě. Při mši sv. Kristus za nás a s námi chválí
Boha, jemu děkuje, 'ho prosí a usmiřuje, čehož u žádného jiného
-dobrého skutku není. Proto není většího posvěcení jako ze' mše sv.,
zvláště spojena-li je se sv. přijímáním. Tu-je zdroj ke všem ctno
stein, zde podnět ku všem krásným skutkům, Všichni svatí kněží
a laikové, všichni mravní velikáni byli horliví služebníci a účast
níci _sv. oběti.

_

.

'

' Účinky konajícího, t. j. účinky závislé na hodnotě účastníků
mše sv., jsou dvojí. Některých“ nelze přiřknouti jiným, jiné ano.
Milost posvěcující, kterou' 'jsme si při mši získali, nelze dáti jiným,
nebo je v naší duší. Ale lze při“mši vy róšovati jiným pomocné
milosti, aby posvěcující milosti došli anebo v'ní se udržovali; lze
jiným darovati zadostučinění, jímž ničí se časné tresty pozemské
a očistcové.

'

'

'

Tolik o účincích mše sv. podle způsobu, kterým působí.
_ Dvojí povzbuzení plyne 'z toho, co jSem řekl, pro nás. První. _
Starejme se, aby mše sv, byla sloužena. Čím častěji 'se slouží, tím
lépe. "Vždy je aspoň zdrojem účinků vykonaného'úkonu, Dlel jsem
na“ osadě, kde duchovní sloužil v zimě jen v neděli a ve svátek,.
'v létě všedního dne jen někdy. Vymlou'val se, že živá duše není
při ní, že má obtíže s kostelníkem a ministranty. Jak tam bylo
kolem opuštěného chrámu smutno! .Zdaliž 'tušili osadníci; že se
zbavují stálého "zdroje duchovního-.? Však byl" ten lid zcela po
hroužen 'jen do práce a 'snahy po statcích pozemských. Než pře'cje
nežil v blahobytu, ale za to v hojných hříších. Přišel jsem tam
za několik let, a bylo jinak. Nový duchovní vykládal horlivě,
o mši sv. a jeho snaha nezůstala marna. Kostel nebyl nikdy zhola
Prašný, ; také stav celé ošady se změnil; Lid přijal poučení, o
.znal'cenu sv. oběti, h'ledal vní požehnání časného i věčn 0,
_irialezl ho. — Druhé povzbuzení. Poněvadž větší účinek druh'ý
závisí' na tom, "ak _svatě mše sv. je sloužena a .jak' účastníci'na
ní jsou při s_v. dkónu přítomni. starejme se o svaté'kněže _a'sami
také ' hledme, abychom na mši sv.- ch'odili ' často, 'v posvěcující
:'milnsti, o' její zevní zvelebení se starali,' při ní zbožně byli pří-,
tomni, zvláště přistupovali horlivě "k stolu Páně. Přijímejme při
mši."Přijímání mimo mši“je jen Svátost. Přijímání při “mši je zá
roveň nejlepší účast na samé oběti;
'
“
" '
' "2. Účinky dle "obsahu. Mše sv. je obět chvály, díku, prosby.
a smířeníýTímto čtverým'způsobem. uctíváme skrze ni Boha; 'D'le
toho i'pro nás jest" její účinek čtverý;
"
'—
,' Účinek chvaloslovný. Lidstvo; povinno je _Boha chváliti.
„ C_"elýnáš život, 'vnitřní' '_izevní, "měl by býti jediná chvála" boží.

'Služtě Hdšpodinu celým srdcem svýmýnapómíná 'Eísmo'fl. Král
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12, 24). A jinde:

Ve. všem prokazujme se jaš

služebníci boží

(2. Kor 6, n.) _Ale hřích nás pokazil. Není jediného úkonu, který
by byl zcela dokonalý. I svatý člověk, jenž. úplně se oddává Bohu,
_musívyznati: zcela dokonalého není na' mně nic. Však kolik je
takových lidí? Kdybychom my měli vyznati, jaká je chvála boží,
která plyne z našich myšlenek,“ citů a skutků, ach, jak zahanbu
'jící bylo by toto vyznání. Apoštol Jakob píše: Ve mnohém kle—
sámevšichni (Jak 3, 2.). _Všakco je nadto pohanů nebo bludařů,
kteří pravého Boha neznají a jemu dokonalé úcty ani vzdávati
nemohou. Co křesťanů, kteří o Boha se nestarají anebo na něho
'myslí vždy až naposledy. Tato neznalost a nedbalost je, zajisté
často zaviněna a tudíž i trestu hodna.
Uhádáte již zajisté, jaký je účinek mše sv.- jako oběti chvály
.ro nás. Mše sv. tuto nequonalou naši chválu boží doplňuje.
ěje se tak dvojím způsobem: nedokonalou naši chválu zdokona
\ luje,
trestuhodnost našich nedbalosti zmenšuje. Zbožným duším'
může býti velikou útěchou, že mohou říci: Pane, mé chvály-jsou
nedokonalé a nelíbí se tobě asi valně. Ale já je spojují s nekoJ
nečně-dokonalou chválou, kterou Ti vzdává Syn tvůj při nejsv.
oběti; A toni uzavírají se do sv. oběti, při které jsou, ano třeba
_dovšech mší sv., které toho dne na světě se slouží. A poněvadž
' obětí mše sv. vzdává lidstvo Bohu chválu dokonalou, může milo
stivý Bůh odpustiti mnohý nedostatek chvály, jejž podle sprave
dlnosti by mu bylo trestati 'na jednotlivcích, na obcích, zemích,
národech. Má důvod, aby místo'spravedlnosti dal vládnouti milo
srdenství.

a\

_

Hle, účinek chváloslovný mše sv. 'Nemůže býti pochybnosti,
'že-každou _mšíprostě tím, že se slouží, nějaké takové" ovoce z ní
pro nás plyne. Plyne z vykonaného úkonu. Ale neméně je jisto,
„že čím více mší sv., čím světěji jsou slouženy, čím větší a zbož
nějšíje při nich účastenství lidu, i chvaloslovný účinek jejich je
větší. Zvláštní důležitost má však vainná mše sv. nedělní a svá.
teční. _Osada, která při ní shromažďuje se 'v plném počtu a dů
stojně s knězem ji. koná,\doplňuje tím zajisté nedostatky chvály,
kterOu Bohu má vzdávati, a uchraňuje se mnohých trestů, které
proto by ji stihly., Tato mše sv. má zvláštní důležitost, poněvadž
je povinnou, »veřejnou boho octou osady. Jaké to povzbuzení pro
osadníky, nezanedbávati nedělních a svátečních bohoslužeb! A nejen
nezanedbávati, nýbrž důstojně je konati. 6 by všichni tomu rozuměli.
Účinky děkovací neboli děkoslovné. Mše sv. je obět díku,
nebo skrze ni děkujemeza přijatá dobrodiní, za stvoření, vykou
pení, za dary přirozené a nadpřirozené. Někdy obětujeme ji ještě
zvlášt na poděkování za přijatý dar. Tu pak její děkovací povaha
vystupuje v popředí, Účinky, které jako obět díků má pro nás,
jsou úplně tytéž,.jako u oběti chvály. _Cojsem řekl prve o těchto,
má platnost také o oné. Mše sv. doplňuje naše nedostatečné díky
zrovna tak, jako doplňuje nedostatečné naše chvály.
, „. Mšesv. je obět. prosby. V každé mšisv. je, vyslovena prosba.
Když syn políbí z úcty a z díku ruku svého otce, je samo- sebou

—535—
v políbe'ní ruky obsažena také prosba, aby otec mu zachoval—svou
lásku 'a péčii na dále. A otec také tímto projevem úcty a díků
vidí se k tomu pohnuta. Poněvadž mše sv. je oslava boží tím
způsobem, že se v ní připomíná smrt Páně na kříži, je zároveň
prosbou, aby Bůh nám milostivě přisvojoval ovoce vykoupení,
křížem dokonaného. Tak každá mše sv. je obětí prosby a_samým
úkonem svým nakloňuje Boha, aby o nás pečoval, a. zvláště aby
ovoce smrti Páně na kříži nám osvojoval. Jde tu o dary přirozené,
jde tu ještě _více o dary nadpřirozené, zvláště pomocné milosti,
jichž je nám zapotřebí k přemáhání pokušení, k dobrým skútkům
a vůbec k duchovnímu životu-. Také odpuštění hříchů a zadost-,
učinění sem patří, ale dary ty náležejí více k účinkům oběti
mše sv. jako oběti smírné, o níž hned se zmíním.
.Se mší sv. s ojujeme také své soukromé prosby. Tu mše sv..
má povahu modlitby. Co tím chceme říci? Tím pravíme, že účinek

její
na tom,
jak za
ji vhodné.
sloužíš nebo
ní přítomen
jsi,-vytrvalá,
na tom,
ja závisí
Bůh uzná
splnění
Jakopři
modlitba
zbožná,
_se srdcem čistým konaná, je účinnější, tak účinnější je také mše
sv. častěji opakovaná, slavnostnější, zbožněji sloužená a vroucněj
ším účastenstvím provázená. Mše'sv. působí tu úkonem konajícího.
Však nicméně je mše sv. zajisté prosba ne'mocnější, poněvadž tu
neprosíme sami, ale prosíme sjednocení s ' ristem. Syn boží je to,
který naše prosby Otci přednáší. „Na to_nezapomínejme. Při mši
sv. jsme jako prosebníci, které před krále 'vede syn králův a za
nás otci svému přednáší naše prosby. 'Proto nikde neprosíme tak
účinně, jako před oltářem při sv. oběti. Já jsem věděl, že mne
vždycky slyšíš, ravil Ježíš před hrobem Lazarovým (Jan. 11, 42.).
Jak nemá ho slj'šeti při sv. oběti? I tu, jako při oběti chvály
a díků má ovšem zase zvláštní "důležitost obět prosby, kteroukoná
celá osada, země, národ, lidstvo. Osada, která věrně a svědomitě
každou neděli a svátek obcuje mši sv., nebude míti nedostatku
'na darech, kterých ku spokojenému životu přirozenému aduchov-e
nímu má potřebí. Při soukromých prosbách pak je zajisté účin
nější mše sv., které účastní se celá rodina nebo společnost nějaká,
kterou koná slavnostněji, nebo při níž přistupuje ku stolu Páně.
Blahoslavený kraj, kde mše sv. je takto v úctě. Ten nalézá srdce
boží zajisté vždy otevřeno.
'
.
Mše sv. je obět smíření. Při každé mši sv. obětuje se Kristus
na usmíření naše s Bohem, nebo jestnekrvavým představováním
smírné a vykupitelské obětí na kříži. Stále hřeší lidé, ale stále

mystickým
neboli
obrazným
teče dí:
smírná
krevna Páně.
Boží du a byla
kdysi
obrazem způsobem
smíření. Sirrach
Popa'tř
duhu
a dobrořeč tomu, který ji_učinil: velmi krásná je v blesku svém.
(Sir 43, 12.) Takovou krásnou duhou je Bohu krev Páně, na ol
táři obětovaná. 'S rozkoší na ní patří a ladí srdce své k smilo-n
' vání. A tak ze mše sv. plyne ustavičně usmiřování Boha. Krev
Páně volá ustavičně s oltářů k_'nebi: Otče, odpust, .Otče, 'netrestej.
A co činí Bůh? Tu, dlužno rozeznávati hříchy a časné tresty.
Žádný hřích, ani malý ani velký, nemůže býti odpuštěn bez ka
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jícnosti. Aby mohl byti-' kterýkoliv hřích odpuštěn, musí člOvěk
dáti na jevo, že ho zavrhuje. To se“děje pokáním', lítostí. Co tedy

činí Bůh, když-obětuje se mu mše sv.?

Qn je nakloňován dáti

milost, jež člověka pobádá, aby hříšnost svou u'znal- a' z ní se kál.

Ovoce mše šv. jako oběti smírné záleží'tedy'v tom, že připravuje
člověka .ke kajícnosti. Má-li všední hříchy, odpouštějí se vzbuz'enou
lítóstí. Má-li-těžké hříchy, odpouštějí se lítostíve zpovědi. .K obojí
této lítósti mše sv. lidi ustavičně připravuje, anat ustavičně jim
zjednává odpovídající milOst.
_
,
A kterak působí mše s'v. vzhledem k časným trestům-? .Od

puštění těchto působí přímo. Bohdslovci jmenují tento účinek.
mše sv. zadostčin'ící. Proobět Ježíše Krista odpouští Bůh přímo
časné tresty v míře, jak jeho prozřetelnost uzná. Tážeš se, jak
může Pán viděti nešlechetnost a neposlati na ni s nebe oheň
a síru? (l.. Mojž 6, 5. n.). Odpovídám :' Poněvadž může odpústiti
trest pro' obět Páně. Časné tresty trpíme bud zde anebo „v očistci.
Mše sv. jako obět smírn_ávymáhá odpuštění jich žijícím zde a duším
v očistci. Ač nevíme, v jaké míře Bůh tyto tre_sty odpouští; jest
přece sam0zřejmo, že častější mše sv. má působivost větší. Poně—

vadž tresty očistcové jsou nepoměrně větší, nežli časné tresty po-.
zemské, obětujeme mše ev. zvláště hojně zažemřelé.
_ ,To jsou účinky mše sv. jako oběti smírné. Jako smírné—'
usmiřují hněv boží, aby dal hojnou milost ke kajícností. Jako
zadostčinící odpouštějí přímo časné tresty zde _av očistci dle míry,
jak Bůh za dobré uzná. Duchovní spisovatelé pozastavují se nad
hroznými tresty, jimiž stíhal Bůh hříšnost lidu israelského a.více
ještě hříšnost ostatních národů. Proč nyní, táží se, jsou takové
tresty řídké? Odpovídají: Teče smírná a zado'stčinící krev Vyku
pitelova mystickým způsobem na oltáři.
j
1 tyto účinky mše sv. jsou dílem takové, jež plynou z v'y-
konaného úkonu, t. j. neodvisle od účasti a—
svatosti obětujícího,
prostě proto, že mše sv. se slouží, a' dílem takové, jež plynou ze
součinnosti lidské, 'a 'úkOnu. konajícího kněze a' ostatních. Mše 'sv.
slavnější, mše 'sv., přiníž účastní se celá rodina nebo osada, mše
sv.,
níž přítomní, kněz i lid, jsou—vpošvěcující milosti, vroucně
Zbožní, při níž-se přistupuje k stolu Páně, taková mše sv; je za,-,
jisté. účinnější. O tom se můžete přesvědčiti na své oči. Jděte do
osady, kde mše sv. a stůl Páně jsou opuštěny, a' uvidíte, že tam
je mnoho hříšnosti, nespravedanStí, nekajíchsti a všech vášní.
V osadě, kde mše sv. „a stůl Páně jsou v úctě, uvidíte opak.
_ To _jsOučtvery účinky mše 'sv. dle její povahy jako oběti
chvály, díku, prosby a' smířehí. Vidíte zajisté, že není úkonu nábo
ženského na; zemi, jenž zasluhuje vřelejšího doporučení nad mši sv.
Attlpozorujťete
účinky,
kteréat nezávisle
od ovoce,
lidí ze které
mše 's'v.
plynou,
účinky
vy hnaného
úkonu,
díváte se na.—
z nísply'ne

účast lidskou-, kněží a laiků, vždy dlužno v_ámvyznati: mše
sv: jest hejvz'ácnější zdroj duchOvhíh'o života.
*

.

*

*
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Tolik dnes o účincích mše sv.
_
'Víte, jak sv. Vaclav nejen na mši sv. chodil, nýbrž při ní

též posluhgval a dary pro.ni'připravoval;Václav II. býval denně
na několika mších svatých. Arcivévoda Leopold Vilém, zdržuje se
r. 1614 v Klatovech, chodil denně na mši sv., Sobieski, otec slav
ného vítěze nad Turky a krále polského, nařídil svým synům, aby
chodili denně na mši sv. — Tia tisíce jiných chá ali, jak mše-sv.
posvěcuje náš denní: život. Sv. Augustin píše: „glikdy nesmíme
s_eodloučiti od' Pana“ "Ježíše, jenž za nás se modlí, jenžmodlí se
v“ mís a k němuž“ se modlíme.

Za nás se modlí jako velekněz,
v nás jako naše hlava, k němu se modlíme jako k svému Bohu.“
Než nikde se s ním tak nespojujělne jako při mši sv., zvláště je._li
spójena se sv. přijímáním. Sv. František Saleský praví, poeticky,
že při. mši naše duše podpírá se na Krista jako Sulam—itz Písně.
písní na svého miláčka a chotě. Sv. Alfons z Liguori dí, že mše
sV.-je-doba, kdy Bůh sedí na trůně milošti, k němuž dle napome
nutí sv. Pavla máme přistu ovati, abychom došli milosrdenství
a milosti. Zamilujme si te y mši sv., nabádejme k ní slovem
a příkladem. Svět potřebuje milosti, .Je zle. Je zle zvláště u nás.
Všude vidíme tolik smutných zjevů sobectví, hamižnosti, nepocti
vosti, póžívavOstia jiných vášní, že dnesi pokrokéři mluví o bahně
a úpadku. Mše sv. je zdroj milosti.. Otvírejme. jej sobě a národu,
aby vyplynulo z .něho na' nás mravní obrození a jednou také zro
zení věčné. Amen.
X.“

<

Ovoc'e mše svaté (_dlerozsahu).
Duchovní trestnice mi vypravovaltoto:

Měl jsem mezi vězni

mladého muže, který své odsouzení 'k pětiletému žaláři nesl ne-*
smírně těžce. Proklínal Boha, sebe, své rodiče, vše. Někdy zuřil,
někdy umíral sklíčeností. Tím si ovšem přitěžoval, jelikož do svých
nešťastných myšlének víc a.více se vžíval. Duchovní byl by mu
rád pomohl, ale nešťastník zůstával všem domluvím nepřístupný.
Řekl si: zde může pomoci jen milost boží. Uzavřel jej .do mše sv.,
odporučuje ho denně Bohu při vzpomínce za živé. Činil tak dlouho
marně, ale neustal. _,Jednou,
ravě při memento, slyší za“sebou
těžké vzdechy a vzlykot. Pocházer od trestance. Milošt nalezla
si cestu do jeho _šrd'ce.Led "se prolómil. Od té doby stav nešťast
'_níkase změnil. Vězeň uznal svou chybu, upřímně se z ní kal, nalezl
Boha a s ním také odevzdaný klid. Křestané, kdo poví, kolikrat
při mši sv., zvláště při , ozdvihovaní nebo přijímaní, lidé nalezl-i
obracení, posilu, útěchu, lid, 'odevzdanost do vůle boží!
'
Vyklédal jsem vím o ovoci mše sv._ podle obsahu sv. oběti
jako oběti chvály, díku, rosby, smíření. Dnes _promluvím o ovoci
mše sv. dle rozsahu. Vylbžím, kolikerý je užitek mše sv. a které
osoby mají v něm účast. Dobrotivý Ježíši, požehnej naše rozjímání.
*
.
*

“
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Podle rozsahu dělí 'se užitky' mše sv, od bohoslovců na čtvero,
.na_užitky všeobecné, na užitky zvláštní,—na užitky služebně a na
užitky zcela zvláštní. Rozebeřme věc poněkud podrobněji.

1. Užitky všeobecné._To jsou užitky, které plynou na všecky
lidi. Avšak tu dlužno činiti rozdíl mezi lidmi, kteří _jsou údy my
stického těla Páně, t. j. kat-. církev, a mezi lidmi, kteří 'k církvi
nenáležejí. Kristus odevzdal obět mše sv. své církvi jako její ma
jetek, aby 'v ní měla stálý zdroj duchovní. Proto obětuje se při
mši sv. Kristus především za svou chot. A také církev, 'obětnjíc
sv. obět, ji koná především za své blaho. Proto všeobecné účinky
mše sv. připadají hlavně církvi jako celku. Sv. Pavel ipíše: Kristus
miloval církev a vydal sebe samého za' ni,“ aby ji posvětil . . . .,
aby sobě učinil církev slavnou, nemající poskvrny ani vrásky neb
cokoli takového, nýbrž aby byla svatá a neporušená (Ef. 5, 25 n.).
Za tímže účelem obětuje se stále také na oltáři. Obětuje se Otci,
aby z-jeho sv. oběti plynuly na ni, stále živé vody, které ji očistují

a posvěcují. Přimši sv. vystupuje Spasitel jako prostředníkuOtce
za svou církev, a proto oživují se stále její síly, takže vítězně od
poruje nepřátelům, rozvíjejíc seaa nestárnouc. Cílkev je věčně mladá.
Nastane-li úpadek, je vždy jen místní anebo časový. Tento úpadek
souvisí na takových místech anebo vtakových dobách zajisté vždy
také s úpadkem ve sloužení nejsv. oběti.
Tento všeobecný užitek mše sv. plyne na církev vykonaným
úkonem, t. j. neodvisle na osobní zásluze, součinnosti, hodnotě kněží“
a věřících. Nicméně dlužno za to míti, že se nerozděluje na všecky.
údy církve stejně. Církev. je organismus. V každém organismu jsou
údové, kteří pro zachování a rozvoj jeho mají zvláštní důležitost.
Živé tělo lidské je organismus, k“ němuž náleží vše, co ústrojně
(organicky) je _s ním spojeno. Ale každý ví, že člověk může žíti
bez_ruky anebo nohy, ale bez hlavy "anebosrdce nikoliv., Organismus
je tak od tvůrce zařízen, že zvlášť pečuje o údy, na nichž jeho
blaho záleží. Proto právem soudíme, že všeobecné užitky, plynoucí _:
ze mše sv., prospívají především těm údům církve, které ro ní
mají zvláštní důležitost. Takoví údové jsou zajisté papež, ' isku
pové a kněží, kat. vládcové, p_atronové'chrámů a jiní-vynikající
činitelé. Od jakživa konají se také při mši sv. zvláštní modlitby
za tyto osoby. Však _nejen členové"církve, vynikající 'svým posta
vením, mají pro ni zvláštní důležitost. I prostí věřící jsou v ní
vzácnými květy, když vynikají svatostí a zbožností. Poněvadž je

jich srdce'je pro dary duchovní zvlášt'připraveno avnímavo, dlužno
za tq míti, že mají._na všeobecných účincích mše sv. takéizvlášt
požehnanou účast. Lidé'ihříšní mají napnich účast asi menší.- Lidé
z církve vyloučení žádnou. Tak se plní slovo Páně, že kdo má
málo, tomu bude i to málo vzato a dáno tomu, kdo má mnoho.
_ ", jest neskonale důležito, abychom nezůstávali v těžkém hříchu,

nýbrž pilně'dbali o'stav posvěcující'milosti. V'milosti jsouce máme
účast na všeobecnýchužitcích mše sv. Uzavírejme se do nich každé
ráno, aby tato účast byla tím jistější. Zbožní lidé uzavírají se do
všech sv. obětí, jež na světě se toho-*dne čtou.
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Mluvil jsem o všeobecných užitcích, které ze mše sv. plynou
na círke'v axjejí údy.—Ale mše sv. prospívá, ovšem v menší míře,
všem lidem. Pán Ježíš umřel na kříži za všecky lidi a mše sv._je

mystické představení a opakování této oběti. Ovoce smrti Páně
dlužno si arci přisvojov'ati, čehož lidé mimo. církev nečiní. Však
Kristus chce, aby jeho smrt všem prospívala, 'a každý, kdo dojde
spásy; dochází jí pro zásluhy smrti Páně. Proto. chce také, aby
i mše sv. prospívala všem. Skutečně modlí se' kněz při obětování:
Obětujeme tobě, Pane, kalich spasení . . . . aby za naše a celého
světa s asení líbezně vystoupil. Na Velký pátek výslovně se modlí'
iza židy a pohany. Právem tedy soudíme, že na všeobecných
účincích mše sv. mají nějakou účast všichni lidé. Není také bez
významno, že každá mše neobyčejným způsobem oslavuje milosr
denství boží, zajisté nejen to, jež nám prokázal, povolav nás do
své církve, nýbrž milosrdenství boží vůbec. V pravdě volá prorok:
Milosrdenství božího plna je země (Žal. 32, 5.). Mše sv. jest tohoto
neskonalého milosrdenství bežího stálé & živé svědectví. Tak volá
každá mše s_v.k Bohu o milosrdenství pro celý svět a na všecko
lidstvo plyne z ní nějaký duchovní užitek. O, by svět znal lásku
Pána Ježíše a dar, jejž ve sv. oběti mše sv. mu dal.
2. T_olilgo užitcích mše sv. všeobecných.
Jiné užitky zovou se zvláštní. Užitky zvláštní jsou ty, které
plynou ze mše na toho, kdo při ní je přítomen. Tyto zvláštní
užitky plynou ze mše též vykonaným úkonem, ale účastník mše sv.
přijímá je podle míry své přípravy, zbožnosti, hodnoty. Zvláštní
užitek" mše sv; závisí tedy nejvíce na tom, jak věřící jsou na mši

svaté přítoan Bohoslovcipraví, že všichni, kteří jdou na mši sv.,
jsou spoluobětníci s knězem. Z toho jde, že mají na oběti zvláštní
účast. Mimo to modlí' se kněz při mši sv. za všecky přítomné.
Nemůže tedy jinak býti, nežli že mají také zvláštní užitek ze_sv.
oběti. Míra užitků, které ze mše sv. na přítomné plynou, není tedy
stejná. Co 'tu rozhoduje ? Osobní účast. Větší užitek má zajisté
ten, kdo je přítomen ři mši jsa vposvěcující milosti, nežli člověk
bez ní. Onen stojí pře oltářem jako dítko boží, jako člověk,. vjehož
duši -září_nadpřirozenýobraz boží, jako milý přítel boží; tento jako
ubožák, hodný hněvu božího, jako člověk Bohu cizí, od něho od
vrácený. Onen rozmnožuje si posvěcující milost, utvrzuje se v lásce
boží, je slyšen ve svých různých prosbách ; tento nakloňuje si přef
devším jen milosrdenství boží, aby mu dalo pomocnou milost
k obrácení. Více získá zajisté pak ten, kdo lé e s knězem Spolu
obětuje. Kdo obětuje dobře? Kdo všecko do ře zná, a kde vše
s náležitou zbožnóstí vykonává. A tak i křesťan, jenž s knězem
spoluobětuje, má tím_větší zisk ze mše sv.. čím“lépe ji zná a čím
zbožněji všech jejích „částí se súčastňuje. Kdo jde na mši sv. pře
konávaje obtíže, na př. že koná delší cestu, snáší zimu nebo horko,
má ovšem také větší zásluhu, ale zásluha ta neplyne přímo zemše
svaté, nýbrž z horlivosti a jiných příčin. Však" pravidelně ůsobí.
také“ na vroucnější účast při"mši sv; a' zvyšuje pak její m' ostný
'účin.

"

_

"
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Možno zajisté říci, že kolik lidí na mši sv., tolik jiných a ji
ných účastí: na ní, jež určití vzmyka se lidské vědomosti._ Ale to
jest jisto, že účast namši sv. je vždy požehnané. Církev ve svých
projevech, liturgie, zvláště stara, sv. otcové, bohoslovci prohlašují
jedněmi ústy a zkušenost věřících to potvrzuje: mše sv. je Pra“
.menem duchovního posvěcení. — Nelitujme času, který na ni vě
nujeme. Požehnáme svou denní práci. Znáte krásnou legendu o sv.
l_Zitě. Pravda, již poeticky líčí, osvědčuje se znóva a' znova, D0
Prahy přistěhovala se vdova z venkova se třemi syny, kteří. 513.11“
dovali na universitě. Víte, že iriízný otec mívá obtíže, aby udržel.
mladého, bujného jelena na uzdě._Zde vdova, a „nad to učiněná do
bračka, měla udržeti v kázni-„hned tři, Ríkávala: jinak; nežli skrze
_Pána —Boha,jichneovládnu. Chodila' proto denně na mši sv., často
i na tři, na jednu za každého. Dnes jsou její 'synové nejen čestní
mužové, nýbrž zaujímají také krásná postavení.
Kdo nemůže na mši sv., má se při zvonění spojiti s'obětu
jícím knězem a se zbožností přítomných může vzbuditi nějaký
úmysl, aby mše prospěla jemu nebo jiné'osobě mu milé, může při
pozdvihovaní, kde 'se označuje zvoněním, v duchu Kristu se
klaněti.

'

.

'

3. Užitky služebně. Užitek zvaný služebný neboli ministerialní
má ze mše sv. ten, za něhož je sloužení. Při svěcení na kněze
praví biskup k svěcenci, že mu dává moc obětovati .sv. obět za
živé a za mrtvé. Sněm tridentský praví, že mši s_v.lze obětovati
za živé'a zemřelé, na odpuštění hříchů a trestů, na zadostučinění,
Za všeliké potřeby. Ztoho jde, že kněz může určité ovoce mše“sv;
.obratiti-svým úmyslem v prospěch nějakého účelu. Proto se říká,
sloužiti naúmysl, nebo dle latinského na intencí, též přivlastniti,
nebo dle latinského applikovati mši sv. Poněvadž věřící za tuto
službu dávají knězi almužnu, říká-se itéto almužně intence, Kněz
.tedy obrací určí-té účinky mše sv. jménem Pana Ježíše na zvláštní
úmysl, neboli jinými slovy kněz jako zástupce velekněze Krista
svým úmyslem působí, že Pán Ježíš obrací svou obět' na“určitý
účel, aby z ní na něj vyplynuly určité užitky. Toto přivlastnění,
stane—li se aspoň před proměňováním anebo mezi ním, je neomylně
jisté, takže nikdo, ani řeholní představený ani biskup ani papež
ani celá církev nemůže ho změniti. Ale Ovšem je kněz. vázán'za
chovávati předpisy církve, takže kdyby sloužil za někoho, za nějž“
sloužiti 'a zakázáno, by. hřešil, a to buď lehce neb těžce,"dle toho,
jak předpis váže.
'
Zvláštním úmyslem obracejí se tedy určité užitky' _mšesv. na
určitý úmysl. Kněz nemusí tento úmysl znáti. Stačí, když jej vy
sloví ten, kdo, jak říkáme, dává si mši s_v.sloužiti, a kněz' se za.
váže: žezávazek.
na jeho ""Tento
úmysl iiúmysl
odslouží.
přijetíhlmužny—obsahuje“
takový
trvá, Každé
i když
kněz na „něj nemys í.
Kněz např. obdržel třicet _mší_sv. na'celý měsíc, a si řekne: tento
měsíe je odsloúžím pa úmysly, na které mi bylo dáno, Slouží nyní
třicet mší zasebou, aniž na úmysly vzpomene; Učinilzgívazku plně
. zadost. Mše sv. byly řádně ódslouženy.
'
'
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Tyto služebně účinky mše sv. nezmenšují ani“účinků'obecných,
.ani kněžských. Nejsou jim naújmu, poněvadž jsou to účinky zvláštní.
\ Myslete si, že by kněz nesloužil na žádný 'úmysl. "Získali-li by tím"
ostatní účastníči mše sv.? Kristus sám obrátil by 'služebné účinky
na nějaký účel anebo připadly by' duchovnímu pokladu církve.
Komu mohou býti přivlastněny účinky služebně? Anebo“jinými
slovy: za koho může býti mše sv. 'sloužena? Dlužno činiti-rozdíl
mezi_ živými a zemřelými.

“_

Mše sv. z'a živé. Mše sv..,může býti sloužena .zu všecky živé
členy církve. Těm, kteří jsOu v\posvěcující milosti, prospívá nej
.úplněji. Čím živější je jejich spojení s'Kristem, tím "duše jejich je
schopnější účinky ty přijmoutí._U těch,“kt'eří jsou ve stavu smrtel
něho hříchu, působí k tomu, _aby se obrátili: Nakloňují Boha, aby
dal větší milost, "jež by hříšníka osvítila a k_ aká-ní povzbudila.

Hřích je největší-bída
čloiíěkova,
a"proto
účinky mšenení
sv.
především
na zbavení hříchu.
Doku
hříchpůsobí
není odstraněn,
jiný duchovní účinek, na př. _odpuštění časných trestů, možný. „Za.
.dítky lze obětovati mši sv. také, Dokud'nejsou schopny ani ma
lých hříchů, má taková mše sv. povahu prosby. Kde není žádných
hříchů, není ani časných trestů, i nemůže, býti řeči o účincích
smírných. 'Ale ovšem lze mší sv. inemluvněti vyprošov'ati dary
duchovní pro budoucnost a časné, na př. zdraví při onemocnění.
Živí nečlenové církve. 'Všeobecně _“1zesloužiti mši sv. za živé
pohany, židy, kacíře, rozkolníky, vůbec za celý svět. Taková mše
má úmyslem, aby nevěřící přišli. k- pOznání ravdy' a 'se obrátili.
.To jest zajisté vůle boží, přání církve a tou a všech šlechetných
duší. Přísně je zakázáno sloužiti mši sv. za vylóučené z církve,
byli-li vyloučeni jmehOvině & veřejně. ExkOmunikace právě" záleží
v tom, že vyloučení jsou zbaveni účasti na duchovních dare'ch.
církve. Kdyby kněz takovou mši sv. sloužil, osvojení účinků bylo
by platné, ale kněz by'se dopustil. neposlušnosti. Dovoleno je knězi
jen, aby při vzpomínce za' živé vzpomněl na vyloučenéa aby jim
obětoval 'ovoce, které zvláštní“ osobní horlivostí získává. .Jsou vy
loučení„ kteří nejsou exkomun'ikováni jmenovitě a veřejně, na ř.
protestanté a pravoslavní. Z'a ty lze sloužiti mši sv., aspoň dle
'nejmírně'šího mínění, ale ze mše té nesmí vzniknouti pohoršení.
Tam, k o v „neděli ohlašují se mšesVaté, jež v týdnu slouženy
budou, mše za živého nekatolíka nemohla by'se snídno 'ohlašovati.
soukromně může býti sloužena. Za nekatolického panovníka může
býti 'ohlašována'l _a sloužena veřejně.

_

Otázka: Smíéli -kn'ěz přijmo'uti na mši od n'ekatolíka ? Ne,
leda' že jde o mši na jeho obrácení. Smí-li“od_katolíka přijmouti
na mši'zan'ekátolíka? Ano. Úmysl i_nšesv. _pak je, aby nekató'lík
se obrátil. Katolický manžel může dávati na\ mši sv. za obrácení
své ženy.-Než smí-li od něho příjmouti kněz na mši sv., aby jeho
nekatolická _chot, jež 'je nemocná, _se uzdravila, anebo na jiný
_ hodobný úmysl?'_Ano. Důvod je, žeita'ková inše 'sv: "směřujekonec
konců'kobráceníů—Avšak 'obyčejně kněz v takovém pří "aděalm'užny
nebéře, nýbrž'sl'ouží “mši sv. na žádaný úmysl bez o měny.“Kněz,
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jenž má nemocného příbuzného neb přítele nekatolíka, může sám
od sebe sloužiti mši sv. "za jeho uzdravení.
"
Mše sv. za mrtvé; Zemřelí jsou buď v nebi, nebo v pekle
anebo v očistci. O nikom ze zemřelých, vyjma svaté od církve
prohlášené, nevíme, kde je. Proto lze sloužiti mši sv. za každého
katolíka, jenž jako ,člen církve zemřel. Předpokládáme při tom, že
je v očistci. Kdykoliv se slouží mše sv. za. zemřelé, slouží se za
duše v očistci. Církev prohlašuje ji za nejmocnější prostředek po
moci jim, mocnější, nežli modlitbu, půst, bdění, almužnu. a jiné
skutky.

.

,

'

Ale do jaké míry pomáhá, nevíte.- Proto vždy vládla v církvi
praxe, sloužiti za zemřelé sv. obět často. — Mše sv. za zemřelé
je obět smíření a působí přímo odpuštění časných trestů. Nikdy
není bez áúčinku. Mše sv. za zemřelé na privilegovaném oltáři spo
jena je s—
plnomocnými odpustky. Ale\ ani o té nevíme, do jaké
míry působí.
. ,
Za zemřelé nekatolíky mši sv. obětovati/ nelze; Někteří dovo

lují takovou mši soukromě.' Nikdy není dovolena v černé barvě.
Soukromá mše za zemřelého nekatolíka je dovolena, když lze 'za
to míti, že _žila umřel bona fide, t. v domnění, že se nenalézá
v bludu. Za výslovně vyobcovaného nelze vůbec sloužiti, zemřel-li
V zatvrzelosti, Když však se slouží. jménem církve anebo jednot
livce za zemřelé vůbec,. jsou .do nich pojaty všechny dušev očistci
a mše sv. prospíVá všem, at'zemřelí byli křesťané, židé, mohame—
dání, pohané, — arcit podle vůle' boží, které neznáme.
'Za zavržené sloužiti nelze. Pro ně není vykoupení. Zavržení
jsou na věky odloučení od společnosti boží. Mše ev. nejen _ne
může jim prospěti, nýbrž byla by projevem bludného' a hříšného
smýšlení. Také nelze sloužiti mši sv. za nepokřtěné dítky. Ačkoliv
bohoslovci o jic'b osudu soudí různě, nicméně souhlasí v tom, že
nemají účastna darech nadpřirozených.
Svatí nepotřebují žádné pomoci. Jejich nebeská blaženost
nemůže se ani zmenšiti ani zvětšiti. Svatým lze obětovati mši sv.
jen jako obět chvály a díku. Znamená pak, že jejich jménem chvá—
líme Boha a mu děkujeme za slávu, kterou blažené obmyslil.
Z toho svatí ovšem se radují. Také se radují, že důvěra v ně je
příčinou takového skutku. Dále lze svatým obětovati mši sv. jako
obět prosby na úmysl,_aby jejich sláva na zemi se rozmohla anebo
udržovala. Zisk .z toho nemají arci oni, nýbrž lidé, poněvadž stoupá
důvěra lidu v.přímluvu světcovu a je příčinOu mnohých spasi—
telných skutků. Nejčastěji má mše sv. k svatým za účel prosbu, aby
svatý se nás újímal, nebo aby Bůh nčinil'jej naším ochráncem. .Tak
se děje hlavně při tak zvaných mších votivních, jakou je na př.
mše rorátní.
1. Konečně jsou zcela zvláštní účinky mše sv. Připadají'slou-.
žícímu knězi, a: to tak, že jich nelze jinému přivlastniti. Plynou
z vykonaného úkonu. Když kněz slouží mši sv. hodně a zbožně.
získává každou mší sv. také 'ovoce z úkonu konajícího, t. i: ta
kové, které dostává pro osobní zbožnost. Zbožnému knězi je mše
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sv. nevyčerpatelnou studnicí milostí. Osobní užitky může přivlast
niti jiným. Svatí. kněží dosahují svými ,přímluvami při mši sv.
často podivuhodných účinků pro“ sebe a pro jiné. Mše sv. 'sama
"matouž cenu, necht- ji slouží -kněz jakýkoliv, nebo kněz je to
liko zástupcem Krista a církve.
' '
'
i
*

*

*

Tolik o účincích mše sv. co do rozsahu. Jak vidíte, není
člověka na zemí, pro nějž by ze mše sv. neplynul nějaký duchovní
užitek. Blahodárný vliv její sahá až za hrob, ano pro duše vočistci
není nad ni pomoci mocnější a_jim žádoucnější. Avšak'především
je pramenem milostí pro ty, kterým ji Kristus odevzdal, církvi
a jejím členům. erpejme z níhorlivě pro sebe a pro jiné.
V životopišech světců a zbožných lidí čteme zhusta zprávy,
Škamiani
mše sv.
pro aněpřišel
příčinou
zvláštního
požehnání.
zahybyla
osiřel
do domu
nejstaršího
bratra,Sv.
kdePetr
se
mu vedlo špatně.. Sotva se najedl, šaty měl roztrhané, chodil bos.
Kdysi našel m'ladý Petr peníz. Jako poctivý chlapec pátral, kdo
ho ztratil. Když nebylo lze majetníka nalézti, přemýšlel, co má se.
svým pokladem učiniti. Snad nakoupiti si pokrm, aby aspoň jednou
měl něco lepšího n'a zub? Anebo nějaký šat? Tu vzpomněl si na
zemřelé rodiče. Jeho srdce se pohnulo. Bez rozpaků dal peníz na
mši sv.“za duše v očistci a byl velmi štasten, že si na tuto věc
vzpomněl. Brzy změnilo se jeho postavení. Dostal se k druhému
svému bratru, který lépe se o něho staral. Dával mu dostatečnou
stravu; slušný „oděv, posílal ho do školy. Jinoch mohl. se dáti také—'
na studie a stati se knězem. Postupoval-od stupně k stupni až na
'hodnost kardinálskou, ano až tam, kam dospívá .smrtelník jen
zřídka, na důstojnost světce. Víte-li, čemu pšipisoval sv. Petr Da
miani podivuhodný obrat ve svém životě ?. Ríkavalz' Ona mše sv.
kterou jsem dal' sloužiti za duše v očistci, stala se pro mne stud
nicí požehnání.
Křesťané, i pro vás je otevřena. Važme si mše sv., abychom
prospívali duchovně, Bohu se líbili, z jeho ochrany a pomoci se
těšili. Amen.
.

U *“ U

Svátek sv; věrozvěstů Cyrilla a_Methoděje.
'Život a význam jejich.
»Tentoť-jest život věčný, aby poznali
tebe, jediného Boha „pravého a jehož
'jsi poslal, ]ežíše Krista.: Jan 17. 3.

Roku 1881 putovali četní katoličtí poutníci z Čech, Moravy,
_Polskaa Chorvatska do Říma, a 5. červencesmělo l4-set pout
níků obieviti- se ve slyšení před papežem Lvem XIII. Co_„bylo

— 544.—
příčinou této slavnostní pouti? Poutníci chtěli sv. Otci poděkovati
za významnou okružnici z »Grande munus: z 30. září 1880, ve
které papež vytkl vznešené zásluhy sv. věrozvěstů Cyrilla aMetho
- děje aivylíčil jejich blahodárnou činnost. potom však nařídil, aby
od té doby v celé křesťanské církvi slaven byl svátek jejich. Za

tuni)
velikou péči o slovanskésv.
tci.
" národy děkovali slovanští poutníci
'
Kdežto dříve slavil se tento svátek jen v Čechách a na Moravě,
slaví se od té doby v celém katolickém světě. Abychom tento'
dnešní svátek oslavili, 'chceme _uvažovati I. oživotě a_II. '0 vý
znamu těchto našich slovanských apoštolů. 

I.
- Kolébka sv. bratří, „apoštolů slovanských, stála, v Soluni
v 'Macedonii. Tam se sv. .Cyrill“naródil kolem r.' 827., nazýval.. se
původně Konstantin, později při vstoupení _do kláštera obdržel

druhé známější jméno. Cyrill. \Sv. ,Methoděj byl asi o rok starší.
„Bylo celkem sedm bratří. Pocházeli z rodu vznešeného a boha
tého. Otec jejich Lev„ v_ysoký- důstojník u v0jště, byl zbóžný
(
a spravedlivý, rovněž manželka jeho Marie vynikala bohumilým
životem.—Všem bratřím dóstalo se pečlivě domácí křesťanské vý
chovy. Oba věnovali —se pilně vědeckým studiím v Cařihradě,
zvláště mladší Konstantin nadán byl podivuhodnou pamětí a vzác
nýmostrovtipem. Obzvláště liboval si ve spisech slavného učitele
církevního _sv.Rehoře Nazianského, jehož si vyvolil za vzor ve
vědách a' zbožnosti. V Cařihradě učil _se společně s mladičkým
Konstantinem, synem tehdejšího císaře Theofila. Tu měl hojnou
'příležitost, aby nabyl všestranného, vzdělání. Měl za učitele slo
vutného učence Lva, pozdějšího biskupa Soluňského, učil "se tu
všem tehdy známým vědám. Tak došel vrcholu tehdejší vzdě
lanosti, ale skvěl se také živou vírou, neporušenou čistotou srdce,
milou pokorou a vlídností, čímž si 'právern získal krásného přijmí:
Konstantin mudrc (filosofj. Asi r. 841 zemřel otec Lev. Konstan
tin dále zůstal -v Cařihradě, učil se tu, znaje již jazyk řecký
a slovanský, cizím řečem, kčemuž měl ve světovém'městě'hojn'ou
příležitost.
sv. Methoděj nabyl také prvního vzdělání v domě otcovskěm,
měl sloužiti císaři ,a vlasti v úřadech občanských. Tak byl v do
spělém věku ustanoven vladařem ,v "horní _.Macedonii, obydlené
Slovany. Ale záhy znechutil se mu tento světský úřad; “Zatoužil
po životě od všedního hluku odloučeném a vstoupil do kláštera
' sv. Basila na hoře Olympu. Tu prospíval svatými ctnostmi a vzdě
lával _se pilným čítáním Písma sv. i spisů sv. Otců ve vědách
,bohoslovných. Tambyl také záhy na kněze vysvěcen.
Po příkladu bratra svého oddal se i Konstantin stavu du
chovnímu, zastával nejprve úřad správce knihovny při velechrámu
sv.- Žofie. Pak se odebral také do kláštera. tajně, avšak'po-_ půl
roce-byl—jeho úkryt prozrazen, takže se vrátil do _Cařihraduana
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stoupil úřad veřejného učitele filosofie. Pověst o jeho učenosti se
tím daleko široko roznesla. Když v mladém věku byl na kněze
posvěcen, nastaly mu mnohé náboženské. půtky, v nichž vynikal
důvtipema _neohroženostl. Brzy odebral se za bratrem Methoděw
jem do kláštera na horu Olymp. Ale dlouho tu nepobyl. Prozře
telnost volala ho jinam.
Neboť na radu patriarchy Ignatia poslala císařovna Thedora
Cyrilla kslovanskému kmenu Kozarů (Chazarů) .aby tam zvě
stoval evangelium Kristovo. Když v Chersonu prodléval, aby se
přiučil' řeči Kozarů, odkryl na jednom ostrově v Pontu po be
dlivém pátrání vzácné ostatky sv. papeže a mučedníka Klementa I.
r. „861 a nástroj mučednické smrti jeho, kotvici. Nález kostí sv.
Klementa byl dílem prozřetelnosti boží. Tím bylo srdce jeho pro
niknuto vroucí -ůctou k náměstku sv. Petra a spolu byl mu na
značen směr budoucí jeho apoštolské dráhy, — do Říma, kde sv.
Klement za živa působil, a kde nástupce jeho sídlil. Kagan ko
zarský uvítal s velikou úctou sv. Cyrilla-a jeho pomocníky, před
ním konal Cyrill náboženské rozpravy se židy a mohamedány.
Po těchto rozpravách dalo se pokřtlti dvě stě velmožů kozar
ských, a tak položeny v tomto 'národě první základy víry kře—
sťanské. Cyrill konal pak apoštolské cesty mezi Kozary a zůstavil
další práci na této vinici Páně svým nástupcům. S ostatky sv.
Klementa vrátil se do Cařihradu. Tam byla veliká radost ze skvě
lého výsledku jeho apoštolské práce. Potom oba bratří solunštf
hlásali evangelium mezi Bulhary. Na krále jejich Borise učinil ve
liký dojem obraz posledního soudu, malovaný prý sv. Methodějem.
Odtud byli oba bratři solunští nenadále prozřetelností boží povo
láni na Moravu_,Nebot moravské kníže Rostislav, slyše o blaho
_dárn_é působnosti těchto bratří, požádal Císaře Michala Ill., aby
mu poslal věrozvěstce' slovanského jazyka _znalé.
První pokusy zaštípiti křesťanství v Čechách a na Moravě
dály sezNěmec, ale křesťanství neučinilo velkých pokroků jednak
pro neznalost německých kněží jazyka slovanského, jednaki způsob,
jakým se to dálo, nesnášel se s duchem evangelia Kristova. Naši
předkové zdráhali se přijati víru Kristovu od Franků, aby se ne
musili podrobiti panství jejich. Pouze 14 lechů na pomezí bavor
ském dalo se r. 845 v Řezně pokřtíti, učinili 'to nepochybně
z ohledů světských --(jak to líčí Třebízský v povídce: »Pod ska
lamic), toÍ však nemělo pro víru křesťanskou v Cechách žádných
následků. Dlouhá leta vedli Frankové krvavé války protiČechám
a Moravě; kdyby nebyli jejich knížata, Bořivoja Rostislav, pro
jzíraví, byl by nám byl bezpochyby připraven osud polabských
Slovanů, kteří zahynuli. Když Bořivoj a Rostislav sami o pokře
sťanění _svého lidu se starali, odňali Frankům záminku konati
vpády do \naší vlasti za příčinou hlásání kříže. Když tedy Rostislav
císaře Michala a věrozvěstce požádal, vyhověl clšař jeho prósbě
a poslal na Moravu naše bratry Soluňské. Dříve nežli se nanestu
vypravili, odebrali se do, chrámu a Cyrill vyprosiv si od Boha
daru osvícení, sestavil zvláštní písmo slovanskému jazyku přímé:
Rádce duchovni-

"

"

' .
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řené._Začali také překládati písmo sv. a jiné obřadní knihy na'
jazyk slovanský., Přišedše na Moravu r. 863, jali se s boží po
mocí pracovati na vinici Páně. Přivedli si ze své vlasti několik
pomocníků slovanských, rozmnožili záhy jejich počet schopnými
mladíky moravskými, vychovávali si je za spolupracovníky,“ a ti
působili s nimi věrně a horlivě v apoštolském díle jejich, Lid mó
ravský přilnul k novým věrbzvěstcům s dětinnou úctou a láskou
jako ke svým duchovním otcům, vida, že nepřišli jako zřízenci
výbojné ciziny, ale jako nezištní' apoštolé a hlásají slovo boží
»jazykem srozumitelným. Tu teprve otevřela se Moravanům do
kořán brána do říše pravdy Kristovy. Tma starého pohanstva
ustoupila a světlo _víryKristovy rozlévalo se plnýmproudem po
\zemi. R. 867 povolal papež Mikuláš I. sv; bratry do Říma, aby
vydali počet ze své apoštolské činnosti. Poslechnuvše, odebrali
se na cestu a vzali s sebou ostatky sv. Klementa. Mezitím po
smrti Mikuláše zasedl na trůn papežský Hadrian II. "Přijalje oba
slavnostně a uložil ostatky —sv.Klementa v chrámějemu 'zasvě
ceném. Někteří němečtí kněží žalovali na oba bratry, jako kdyby
nebyli pravé víry. 'Oba se ospravedlnili nejlepším způsobem
a slíbili poslušnost _sv.Otci. Na to posvětil! Hadrian .oba na bi—
Skupy r. 868. Ale Cyrill zemřel již r. 869 v Římě, papež dal ho
slavnostně pohřbíti a'později dal jeho ostatky přenésti do kostela
sv. Klementa.

_

Sv. Methoděj vrátil se jako arcibiskup a metropolita na Mo
ravu a pracoval s neúnavnou horlivostí o spasení duší. Za me
tropoli vyvolil si Velehrad,- kde vystavěl chrám mariánský. Zde
pokřtil našeho Bořivoje, jeho choť, sv. Ludmilu a některé pány
české. Sám také dle podání kázal v Cechách, setkal se i sv. Iva
nem (Třebízskýz Pod skalami). Kázal také v Polsku, založil bi- .
skupství ve Lvově, přišel i do Ruska a zřídil'v Kyjevě také bi
skupství. V Panonii obrátil knížete Kocela na víru křesťanskou
a i v Dalmacii 'a Korutanech získal si neocenitelných zásluh.
Mnoho musil zakusiti, byl i půltřetího roku v žaláři, byl opět
obžalován v Římě. Nebylo mu těžko ospravedlniti se a i co .se
týče slovanského jazyka při bohoslužbě ukázal, že neodporuje nijak
Písmu sv. Po záslužném, v pravdě apoštolském životě zemřel dne
6. dubna 885 na Velehradě, kde byl v chrámě mariánském po-'
chován. Tak jsem vám krátce vyprávěl životopis obou našich
věrozvěStců i chci _vám'dále ukázati, jaký význam- zvláště pro nás
Čechy mají.
'
II.
__ '1. Všeliké blaho pozemské i věčné vyplývá jedině z pravého
poznání Boha. Ujišťujeť nás božský Mistr: »Tento't jest život
věčný, aby poznali tebe, jediného Boha. pravého, a jehož jsi .po
slal, Ježíše Krista.: (Ian 17, 3) Bez poznání tohoto nemůže vnik
nouti světlo v'žalostnou temnotu lidského ducha "a srdce, nebot
toť osvětlo pravé, které osvěcuje každého člověka.: (jan ]. 9.)
Beztpoznání' toho není života záslužného,'neboť jedině. akdo _činí
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vůli Otce: jenž v nebesích' jest, vejde do králóvství nebeského.
(Mat. 7, \21) Bez poznání toho pravého pokoje na zemi, neboť
takto volá božský náš Pán: »Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj
dávám váma (Jan 14, 27.)
_
Proto jest politování hodný člověk a .tím více národ, kterýž
v zaslepenosti lichým bůžkům se klaní, kterýž účelu života svého
nezná-, kterýž všéliké' naděje na život věčný postrádá. Jak neoce
nitelné jest proto štěstí, když nejdobrotivější Bůh nad národem
takovými se slituje a kroky svých vyvolených věrozvěstů k němu
obrátí. Tak se stalo r. 863 na Moravě. Tu také kníže Bořivoj
amnozí vladykové země české přijali sv. křest.- Byli! to' obrat
v dějinách naší vlasti nejšťastnější.
'
Vzešlo najednou Světlo v temnosti. Otcové n'aši poznali pra
vou cenu i pravě učení tohoto pomíjejícího světa.. Naučili se po
zdvihovati oči svých k nebesům. Zkácely se oltáře' lichých bůžků,
povstávaly chrámy pravého Boha. Pohanská nešlechetnost ustou—
pila z dědin a luhů našich. Nové; víra křesťanská naučila otce
naše kráčeti v šlépějích Ježíše Krista a svatých jeho, naučila je
krotiti náruživosti své, bližního „i nepřítele “milovati a všecko pro
Boha podnikati a činiti. Víra křesťanská ozbrojila slabou lidskou
sílu milostmi nebeskými, ba všecka pokušení a nebezpečí pře
máhala a dříve neustála, dokud si nezabezpečila 'blaho duševní
a získala korunu nebeskou. A nyní vizte tu řadu světců, kteří
vycházeli znašeho národa: sv. Václava, sv. Ludřrnilu, sv. Vojtěcha,—
sv. Prokopa, sv. Ivana, blah.- Hroznatu, jehož7001eté výročí mu.
čednické smrti dne 15. července oslavovati budeme, sv. Jana N.,
blah. 'Anežku a po nich ty ínepřehledné zástupy oslavenců, kteří
nyní s vý 'n nebeských pohlížejí na své potomstvo' a do duše
'mu volají: »Milujtež nade vše víru svou, ona spaseny učinila nás,
ona stejnou moc i u vás osvědčíw

_,

'

Bez této víry byl by náš národ bezpochyby zahynul, jako
polabští Slované. To uznávají Palacký i Tomek, že by bez sv.
Cyrilla a Methoděje nebylo dnes národa českého. Jak jimproto
máme býti vděčni a vážiti si odkazu jejich: pravé víry Kristovy-l
' 2. Sv. Cyrill a Methoděj měli dále péči, by/národy obrácené
přivedli „v nejužší spojení s nástupcem sv. Petra v Řít'ně a takto
jim zajistili vzácný poklad jednoty. Za tím účelem nosili 's sebou
ostatky sv. papeže Klementa, násthpce sv."Pet—ra, a zasvěcovali
tomuto světci četné chrámy. Potom tento posvátný poklad svůj
položili knohám sv. Otce v Římě._
'
Církev Ježíše Krista jest vzdělána na Petrovi, na skále -—
a kde Petr, tam jest jediná pravá církev, tam jedině jest zaslíbení
vzkříšeného Spasitele-: »Já jsem s vámi povšecky dni až do sko
nání _světa.: _(Mat. 28, 20)

_'

Chcete čísti'v dějinách, co znamená odštěpení od sv. Stolice
Petrovy '? Sotva'sv.. Cyrill a Methoděj opustili-*Cařihrad, vypukl
tam rozkol,—schisma, odpadnutí

od římské 'stolice, —atento rozkol.

strhl všechny kmeny křesťanské taníních krajin ve svá osidla-.
Trest záhy se dostavil. Nesjednoceni se středem víry _stali sefk'o
'

.

\
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nečně vesměs obětí moci turecké a v_porobě té zůstali po. celé
věky.

'

'

Naproti tomu zůstala naše vlast oddob našich sv. věrozvěstců
celkem vždy ve spojení se středem jednoty církevní. Jen několik
.listů dějin našich vypravuje o žalostném poblouzení jednotlivců,
a listy tyto psány jsou krví, ale Bůh milostivý zemi naši i národ
náš. k. jednotě s,v.církve zpět přivedl. jaký význam mají tedy sv.
Cyrill a Me'thoděj, že nás přivedli k jednotě církevní.
,
3. Sv. apoštolové položili však i základy ku vzdělání celého
národa. Sv. Cyrill vynalezl zvláštní litery, po něm cyrilicí zvané,
označil všecky rozmanité zvuky jazyka'slovanského až do nejjem
nějších rozdílů, s bratrem svým přeložil Písmo sv. , *
Krátce, sv. apoštolové otevřeli Slovanům a zvláště českému

národu bránu k osvětě novoevropské, naučili náš národ číst
a psát, tak zásluhy všelikých mužů národa mizí před zásluhami
sv. Cyrilla a Methoděje, nebot ostatní všichni pracovali už jenom
na základě, který sv. bratří položili.
Zakládali první křesťanské školy, na nichž byla mládež vy
učována jazykem mateřským a zušlechtovali svým apoštolským
působením veškeren život rodinný i občanský 'dle zákona božího.
Zpěvem při obřadech jímali mysl zpěvumilovného lidu slovan
ského. Byli prvními spisovateli slovanskými a získali. si o rozvoj
našeho jazyka a písemnictví veliké zásluhy.- Byli též zakladateli
umění výtvarných, stavitelství, řezbářství a malířství, k nimž při
nesli vzory z Řecka. Tak se stali svatí bratří soluňští největšími
dobrodinci národů slovanských jakožto apoštolští věrozvěstové
a původcové jejich vzdělanosti a osvěty křesťanské, kterou za
roubili u nás na kmen staré vzdělanosti domácí. A právě tato
vzdělanost měla býti praotcům naším nejpevnější hrází proti. la
kotným a útočným sousedům Franků,
_
.
Poznali jsme krátce život a význam dnešních oslavenců. Važme
si dědictví jejich,„ naší sv. víry, jednoty církevní, buďme věrně živi
dle této víry, následujme příkladu sv. bratří a prosme je o mocnou
přímluvu, aby celý národ náš lnul kjeiich dědictví, aby dále stále
vzkvétal ve víře a mravích křesťanských. Amen;
\

\.

yan Nap.. 70s. Holý, Ord. Praem.

"Neděle šestá po sv. Duchu.
Dvojí smrt.
»jestliže jsme zemřeli v Kristu, spolu
s Kristem živi-budeme.: (Řím. 6, s.)

D'vakráte nasytil bož'ský Spasitel zázračně zásmpy lidí/chleby
na poušti. Jedna událost předčítá se na 4. neděli postní, abychom
'byli upozorněni na vzácnější ještě chléb, a to pokrm naší duše,_
chléb nebeský, nejsvětější Tělo Páně a připravili se k hodnému
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přijetí nebeského daru. Dnes předčítá se druhá událost o zázrač
ném nasycení, v době, kdy právě osení dozrává na polích, pode
tíná se kosou, sváží' do stodol, zázračně rozmnoženo, z něhož.
nejen lidé, ale i živočichové mohou býti nasycení..Uvádí se nám
na pamět tato událost, abychom byli povzbuzeni ku vděčnosti
a oslavě nejvýš dobrotivého a všemohoucího dárce božského,
jako i zástup lidí byl vděčen a chtěl Krista učiniti svým králem.
Nejprvé nasytil božský Spasitel posluchače své chlebem du
chovním, slovem božím, nebeskou naukou; a lidé byli toho chleba
také žádostivi. že již tři dny poslouchali bez pokrmu a nápoje
a zapomněli, že se nalézají v nebezpečí, že by mohli hladem za
hynouti, že potřebují nutného občerstvení. Věděli dobře, že ne
'samým chlebem živ jest člověk, ale že třeba i slova božího pro
duši. Obyčejný chléb udržuje život tělesný, duchovní chléb udr
žuje život duchovní. Obojí však život, tělesný i duchovní, musí
se naučit odumírati zde na světě, abychom dosáhli života věč
ného. nesmrtelného.
O dvojí této smrti na cestě k životu věčnému budeme dnes
uvažovati, a sice nejprvé, jak se Kristus sám podrobil, a za druhé,
jak my musíme tělesně i duchovně učit se umírati.
1. Písmo sv. mluví často o dvojí šmrti, duchovní čili sebe
zapíráníťa tělesné, oddělení duše od těla. Pán Ježíš podrobil se
dobrovolně obojí smrti. Co se týká duchovní smrti, zapírání sebe,
odumírání hříšným náklonnostem, toho nebylo u Krista třeba,
neměl nejmenšího hříchu ani náklonnosti k němu; a přece volil.
tuto smrt duchovní ve vyšší míře než všichni lidé společně. Všichni
musíme krotiti nezřízené žádosti, odumírati zapovězeným věcem;
mnozí to činí 3 ochotou a svědomitě, ale jiní zase nedbale a s-ne
chutí. Pán—ježíš zřtkal 'se však i „věcídovolených, zlásky k nám,
aby příklad dal, bychom ho následovali, zásluhy pro věčnost zí—
skali a života věčného si zasloužili. Zakryl na sobě slávu božství
a žil mezi lidmi v podobě služebníka; nepřišel, aby se mu slou
žilo, ale aby sám sloužil lidem. Učinil tak, aby nás povzbudil,
bychom nejen rádi a ochotně zříkali se věcí hříšných a zapově
zených, ale provětší blaho duše i dovolených, bychom Zapírali
sebe, nesli každý kříž svůj a následovali božského Spasitele, atak
byli pravými jeho učedníky) »Chce-li kdo. býti mým učedníkem,
pravil Pán Ježíš, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj každého dne

a následuj mne:: (Luk. 9, 23)
Pán Ježíš podrobil se také tělesné smrti, kterémy

násled—
kem dědičného hříchu uniknouti nemůžeme.“ Dobrovolně a z lásky
k nám zemřel za nás, jen aby napravil, co skrze Adama bylo
pokaženq a ztraceno, aby nám vrátil nesmrtelnost těla a život
věčný; »Zivot svůj dávám za ovce své, pravil, abych jej Zase vzal.
Zádný nebéře života mého ode mne, ale já jej dávám sám od sebe,
a mám moc jej dáti a zase vzíti.: (jan 10, 16.) Otec nebeský dal
Synu svému veškeré pokolení lidské za majetek a vlastnictví. Ale
to leželo vokovech hříchu, smrti a ďábla a mělo propadnouti zá
hubě věčné._

'

'

.— seo,-=

Pá'nježíš jakopastýř dobrý přišel, abyutrpením

a smrtí

lidstvo vysvobodil avnebi místo připravil, a proto Otec nebeský
roztrhl starý dlužní úpis a přijal nás na milost jako své'dítky.
Když pak Syn boží, Spasitel náš, přemohl smrt a zase z hrobu
vstal, mohl v pravdě říci o sobě: )já jsem-vzkříšení a život,_kdo

věří ve mne, neumře ná věky. Přichází hodina, kdy všichni, kteří
_vhrobích jsou, uslyší hlas Syna člověka. ivstanou z hrobů
a půjdou, kteří dobře činili, ku vzkříšení života, a kteří zle činili,
ku vzkříšení soudu.: (jan 5.)
_
' Má-li býti však tato dvojí smrt ]ežíše Krista, dobrovolné za—
pírání sebe, a dobrovolná smrt na kříži, k naší spáse a životu
věčnému, musíme býti především pokřtěni, jak sv.-_Pavelvdnešní
epištole praví. Křest jest znamením duchovní smrti a nového ži—
vota zároveň. Ponoření do vody znamená pohřeb člověka hříš
ného._a vyzvednutí z vody —, obrazem života nového.
Co obřadem zevně vykonáno, musíme v srdci uskutečniti,
odříci-se ďábla, jeho pýchy a skutků jeho, svléci člověka starého
a obléci se v nového, samého Pána Ježíše Krista. Starý člověk
náš spolu'ukřižován býti má, aby zkaženo bylo tělo hříchu a aby
chom více nesloužili hříchu, jak praví "sv. Pavel v dnešní epištole;
a když s Kristem jsme zemřeli, spolu s Kristem živi budeme.—
Chceeíi-pták býti volným, musí skořápku vejce roztrhnouti a cpu-,

stiti; chcemeli býti v pravdě svobodnými, musíme zlo opustiti
a v dobrém Krista. následovati; opustítj'temnost nevěry a bludu,
veřejně v'yzuávati svou 'víru a dle ní žíti.
'
Víra a poslušnost jsou dvě křídla, jimiž možno se dostati
k Bohu a životu věčnému. ]
'
a) Svět kaceřuje víru, že vede k pokořování a sebezapírání.
Pyšný duch říditi se chce svou vlastní libovůlí; víru a zjevení
boží považuje za zotročování ducha 'a zhtemňování.
.
Zavírá oči před'-sluncem 'a chce ve tmě choditi; zavírá oke
nice a rozsvěcuje lampičku; a libuje si, že to stačí, že. slunce ne

potřebuje., Bůh však praví: anouvěří, bude spasen; kdo ne
uvěří, bude zatracen. Kdo neuvěří v jeanrozeného Syna božího,
již jest odsouzen :
.
„Bůh žádápod nás víry v pravdy věčně, a má ktomu plnéh
práva; jest stvořitelem, panem našeho rozumu a poznání i všech
mohutností duševních.- Tyto musejí'se ve všem podrobiti. Bohu,
tedy také ve víře. Toto podrobení však záleží na přesvědčení, že
slovo Páně jest neomylně; není zabíjením ducha lidského, ale
obohacováním ducha pravdami, k-nimž „pouhým rozumem nemůže
dospěti. Věříme Bohu, jenž jest pravda sama a moudrost nejvyšší.
od něhož rozum náš sám pochází. Zjevení boží, víra naše, jest
nebeským světlem; jež vyjasňuje nám nejdůležitější otázky životní
s__přesnou

.'

jistotou.

_

Jak ubohými—jsou pohané,

_

kterým. ještě nevzešlo světlo _ne

beskó víryl Už"Plato. filosof'starýchŘeků, pravil; »jedině Bůh
může nás osvítiti. Diky zjevení božímu půjdeme cestou bezpečnou
jako na lodičce, jež piuje po vlnách ji'obklopujícíchn

(Alcib, ,__2__.)
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Sokrates, největší filosof starých Řeků, vyznal také slabost
ducha lidského, když pravil :_ »Prosim nebe, aby přišel ten, jenž
by osvítil lidstvo a dal mu poznati pravdy nutné a důležité,
a rozptýlil tmy vidění lidského.: Plutarch, řecký učenec, podobně
vyznal.: szeví-li nám Bůh pravdy věčné, pak nám většího daru
dáti nemohl.—c(De Iside.)

_ Slabost rozumu lidského vyznali'_i_moderní pohané, kteří kře
stanstvím—pohrdli, a když se octlivslepé uličce, vraceli se rychle
zpět a pokořili se zase zjevení božskému, učení křesťanskému. _
D'Alembert, nevěrec francouzský, neostýchal se po hrozném
poblouzení napsatiz, »Ničeho není nám více potřeba než nábo
ženství zjeveného, jež nás poučuje o nejdůležitějších otázkách.:
(Encycl.)
'
'
Rousseau, nevěrec francouzský, vyznal také veřejně slabost
lidského mudrování, když napsal: >Zanechme filosofie libující si
v planém povídání; hledejme/zdravý rozum v Bohu.c\ (Iulie)
- A bývalý posměvač všeho náboženského, ]ouffroy, přišel kb
nečně.k_přesvědčení, jež veřejně oznámil světu :, »Všecky soustavy
filosofické nemají tolik ceny jako jedna stránka katechismu.:
(Nouv. melang.)
Podobně musel _vyznati i ubohý nevěrec a rouhač francouzský
Voltaire po hrozném zklamání :. »Jsme jako nemluvňat'a, jež uči
nivše někólik kroků bez pomoci, bez průvodce, záhy upadnou;
bez víry brzy upadáme, toliko víra může nás zvednoutix
(Oeuvr.

IL)

._

'

_

A německý filosof Schelling ve své závěti filosofcké vyznal
veřejně: »Kdo chce býti dobrým filosofem, _musí býti dobrým
křestanema

.

'

„

Ale nač choditi pro důkazy k filosofům pohanským, starým
i moderním, tažme se vlastního srdce. Kdyby nebylo zjevení bo
žího,_kdybychom neznali pravd náboženských, co by nám tu zů—
stalo? Nikdo by nám nezodpověděl nejdůležitější a nejvážnější
otázku: proč jsme tu na světě, co nás čeká po smrti? Bez. zna
losti těchto pravd, bez určité jistoty byli bychom nejneštastněj—
šími tvory pod sluncem. Nevěrec vidí slunce na obloze, ale neví
či věděti nechce, kdo tam slunce umístil; věřící křestan otevře
oko své duše a vidí daleko nad slunce až k nekonečné všemo
houcí bytosti boží, od níž všecko světlo vychází, a .klaní 'se jí
v prachu země. Nevěrec stojí u hrobu a nevidí _vněm leč tmu
a hnilobu; věřícívšak vidí tu místo setby, .kde uloženo tělo'Jlidské,
aby jednou vzkřísenmpovstalo k životu věčnému. Víra není za—
temněním ducha lidského, ale okem ducha, vyšším světlem, v němž
vidíme Boha nejvýš moudrého a dobrotivého, a proto klaníme
se mu a zasvěcujeme svůj život. Víra není“jedem. který usmrcuje
rozum, ale nebeským chlebem, který sytí hladovícíduši.. Pokoř-me.
Se svým-rozumem před rozUmem božím a poznáme všecky záhady
v pravém světle. '
b) Má-li právo Bůh předepsati nám jednotlivé články víry,
má i právo žáda—ti,abychom. dle nich žili a přikázání boží. zacho
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vávali; a my musíme poslouchati. jako nás nesnižuje nebeská
pravda, když jsme jí osvíceni, tak nás nesníží a nepokoří přiká
zání boží, jež jen k našemu dobru jsou dána. Přikázánl boží ne
jsou okOVy, jež vážou svobodu lidského ducha, ale uzdou nezří
zených náklonností, jež vedou člověka ke zkáze a člověka snižují
a činí otrokem hříchu a pekla. Odumírati zlým .náklonnostem,
zbavovati se nejpotupnějšího otroctví není hanbou člověka, ale
slávou a pravou svobodou.
Které pole se nám více líbí, kde „jest s_amý plevel či kde
jest čistá pšenice? Líbí-li se pole sčistou a bohatou pšenici, proč.
naříkati, žádá-li Bůh, abychom ze srdce odstranili všechen plevel
a jen pšenici dobrých skutků pěstovali, čili abychom všecko zlo,
jež člověka hyzdí, ze srdce vytrha-li a libovali si v přikázáních
božích, jež nás zušlechtují a Bohu činí podobnými? V celé pří
rodě nalézáme soulad a poslušnost ke Stvořiteli, měl by jediný
člověk, pán přírody, soulad rušiti a Bohu Seprotivovati ? Na obloze
každá hvězda má vykázanou cestu, svůj čas a rychlost, a sv0'
hodný člověk by se opovážíl vůli boží měniti a přikázání šlapatiř
Zachovávati vůli boží, jak to činí tělesa, nebeská na obloze ne
vědomky, zachovávati to svobodně, bez nucení, s ochotou a lá—
skou, v tom jest pravá svoboda člověka a jeho velikost, a pravý
pokrok.

_

“



Ale dáti se nezřízenými žádostmi zdržovati-od dráhy ctností,
sloužiti nepravostem, to jest nejsmutnější otroctví lidského ducha..
Proč tupí lidé křesťanství a'jeho pravdy. že zotročují ducha lid
ského? Poněvadž ducha křesťanství bud neznají, aneb dle života
špatných křesťanů posuzují, hlavně však, že okovy, jimiž jsou
Spoutání, své'hříšné návyky, více milují, než'swobodu dítek ho
žích.\ O těch mluví Pán ježlš, když pravil: »To jest soud světa,
že světlo přišlo na svět, ale lidé milují více tmu nežli světlo, nebot
skutkové jejich jsou zlí.< —-.Když za času sv. Augustina tupili
pohané křesťanství, že jest příčinou všeho neštěstí lidského v říši
římské, napsal sv. Augustin dílo o »r'něstě božímu, v němž dal

odpověd na onu potupu: »Kdyhy králové země a všichni náro
dové, všichni jednotlivci zákonů božských vkřesťanství uložených
zachovávali, oplývaly by státy a všichni lidé blahobytem a štěstím
nejen zde na světě, ale; po celou věčnost.c
2. Po duchovní smrti, odumírání a Sebezapírání musíme jednou'
umříti smrtí tělesnou. Časná ta smrt jest však přechodem do ži
vota věčného. Zemíeme-li s Kristem, budeme s ním věčně živi.
Kdo se učil umírati duchovně a žil v Bohu za svého života, ne
zemře, šle s'páti bude—krátký sen, až probuzenzhrobu začne žíti
pravý život sKristem, který také zhrohu vstal ve slávě a odešel,
aby nám v nebi připravil místa tím slavnější, čím více kdo za
života učil se umírati duchovně, odříkati se nezřízených žádostí
i dovolených, čím více kdo nadšenějifžkráčel za nejlfépším vzorem,
božským Spasitelem;
'
' '

Poněvadž tělesná smrt nás všecky očekává a nikdo nevíme,
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*

kdy nás překvapí, musíme býti každodenně na ni připraveni. Ka
ždý večer při modlitbě a zpytování svědomí buďme připraveni,
jako bychom už ráno se neprobudil'i ; každé ráno opět pamatujme,
že novým dnem zase o krok blížíme se hrobu, že snad ještě dnes.
zapadne nám slunce života a nastane-ráno života věčného. Za—.
světme všecky práce Bohu a spáse dušeta za těch myšlenek ne—
bude těžký boj proti žádostem nezřízeným, ale každá-obětxochotnou
a radostnou. Takto naučíme se umírati zlu a hříchu a žíti pro
dobro, pro Boha a spásu své duše.
_
Hamlet u Shakespearea praví: oZapři se jen jednou na to ti
dá síly k novému sebezapírání; to mění přirozenost člověka .a vy
hání d'ábla silou podivúhodnoux Čím více se učí člověk přemá
hati a i—dovolených věcí odříkati, tím jest sebou spokojenější,
tím statečnější, tím toužebněji hledí připodobniti se svému Spasiteli;
tím světlo víry výše svítí do nekonečných krajů nadzemských,
tím*veseleji se kráčí cestou přikázání k branám věčnosti. Pak se
nebudeme báti tělesné smrti, ale "toužitipo ní se sv. Pavlem, který
po velikých útrapách životních pro slávu boží a spásu duší strá
vených zvolal: »Zádost moje nyní jest jen rozdělen býti a býti
s Kristem.: (Fil. l, 23.) »Zemřeme li s Kristem, s Kristem také
živi budeme.:

_

V. M. Vddzál.

Neděle sedmá po sv. Duchu.
O protín'áboženské zásadě: „Jedno je to, -co člověk věří,“
jen když dObře žije..
»Pilně se varujte \falešných proroků..
(Mat. 7, m.)

Předůležitdu výstrahu věřícím všech časů, zvláště pak naší
doby dává Spasitel v dnešním nedělním sv. evangeliu řka: »Va
rujte se pilně falešných proroků.. Chce nás slovy těmi va-rovati
před těmi, kdož o Bohu jiné názory zvěstují, než on hlásal, achtějí
. nám jinou cestu ke spáse ukázati, než On nám ukazoval. Kristus
Pán nazývá je vlky hltavými, přicházejícím v rouše ovčím. Toto
roucho ovčí, v němž se skrývají, jest různě dle časů a místa.
i dle osob, jež svésti chtějí. jsou to různé zásady a hesla, jimiž
neopatrné duchy poutají“ a kořistí svou dělají. Když skoro před
čtyřmi sty lety vystoupil Luther, zahaloval se do roucha ovčího,
kdyžtě hlásal světu: »Víra pouhá činí člověka spasena.: — »Zij
si' jak chceš, h'řeš hodně, jen věř těž bodněu — Kolik se jich
dalo svésti :: nalezlo své časně i věčné zahubeníl Toto roucho
ovčí bylo od té doby svlečeno, za „to oblečeno jiné nové; zní to
nyní: ojedno to jest, co člóvěk věří, jen když člověk žije do'bře..
Před těmito vlky vrouše ovčím chci dnes varovati, kdyžtě ukáží, _
že tato .zásada jest útokem: I. na ctnost a II. na náboženství
a křesťanství.
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I.

Tvrzení: Jedno "jest, co věří člověk, jen když žije dobře, jest
útokem na ctnost. Proč pak? Poněvadž ten-, kdož vzhledem na
víru lhostejným jest, ani dobře žíti nemůže, ani dobře žíti nechce,
aniž dobře žije.

'

_

1., Kdo může dobře živ býti? len ten, kdo zná vůli boží
a zároveň sílu má, aby ji plnil. Vůli boží jistě a'jasně učíme se
jen skrze Ježíše Krista znáti. On přišel, aby nás poučil o tom,
co jest vůle boží. »Tentoť jest můi milý—Sync,zazněl hlas snebe,
»v němžse mi dobře zalíbilo; toho poslouchejtec. (Mat. '17, 5.)
Ovšem že Bůh mluví též vnitrně k nám skrze hlas'svědomí,
'a'kdo ho věrně 'a pečlivě následuje, vedl by mravně dObl'ýížiVOt.
Ale vášně v srdci zatemňují velmi snadno světlo rozumu a matou
anebo ohlašují vnitrný hlas, že lidé velice snadno v-nejhrubší
upadávají pobloužení a je nejen_neuznávají jako bezpráví, nýbrž
je ospravedlňuji dokonce. To'vidíme v pohanském světě před
Kristem, to. vidíme dnes u národů, kteří vzdáleni stojí od kře
sťanství, to vidíme u oněch, kteří od víry Kristovy zas odpadli.
_Nejvždělanějšínárodové a nejmoudřejší mužové pohanského staro
věku upadli dor nejhorších ohavnosti a domnívali se, že skrze
tytéž bohům' hold prokazují. _Oni žili, jak věřili, a_tak jest tomu
až po dnes. Turci osoravedlňají mnohoženství svojí vírou, svým
nábožensvim, a když Číňané zbavují se přebytku svých dítek tím,
že je usmrcújí; dokonce prasatům. předhazují, tož považují to dle
svého náboženského přesvědčení za dovoleno. Tak shledává so
ciální demokrat, jemuž víra nic neplatí, zásadu správnou, že jmění_
jest krádeží, a čeká jevuna příležitost, aby ji uskutečnil. A anar
chista—který míní: »Zádného Boha není v nebi," žádného Pána
na zemi,: hleděl. už1častěji tuto zásadu provésti, když dýku tasil
proti menarchovi a vládci anebo hodil bomby po policejním mi
nistrovi. Kdo c_hce.sp_'rávněžíti, musí též dobře věřiti.
Není tudíž jedno, co člověk věří. Přehoině spatřujeme toho
doklad každodenně, že s pevnou vírou vležíše Krista člověk po
nenáhlu též pravé mravní vědění ztrácí a_.d„ostarých pohanských
ohavnosti upadá a klesá._
.
.
Aby člověk dobře, žíti mohl, musí .míti též,.k tomu sílu, aby
poznanou vůli boží splňoval., Tuto sílu—dodává nám. zas jen víra
pravá, pevná víra.-v Ježíše Krista a jeho nauku. „My, všichni no
síme v:,sobě ku zlému nakloněnou přirozenost, přirozenost, jež
se velmi často vzpírá proti zákonu mravnímu. Kdo uklidní bouře“
vájšní a pokušení? Patrně ten nejspíše a nejjistěji, _kdo. pevnou
víru má ve svého Spasitele. Z_ní čerpá sílu, aby krotil divoké
šelmy ve svém nitru. .Ci jsi. toho už sám nezakusilřl

„

_ _

Co „tě zachránilo, co- tě. udrželo na cestě ctnosti v hodině
pokušení? Myšlenka-na vševědoucího Boha, vzpomínka na soud,
„.na_pekl_o,'na'=—
nebe, na věčnost,;krátce víra. Nuže, když to_ jedno,
jest, ,co-„člověk viěří, zda věří na nebe, v. peklo, v, nesmrtelnost

duše anebo ne, najde ten, kdo míní, že po smrti vše konec _má,
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najde t'en síly, aby odporoval a-vzepřel se rozvlřeným vášním.ř
Chybí mu_poznánl náležité pravdy. a tím i potřebná síla, "kterou
mu poskytuje jen zas vlra._

_'

2. Komu'vlra něčímlhostéi'ným, ten nechce ani dobře žíti.
Mnozí holdu-jí zásadě oné jen, aby vyhnuli se povinnostem pravé
víry, . která ctnostný život požaduje.-_ Zalmista Páně, královst
pěvec, dí o bezbo'žném: »On nechce k náhledu 'přijític (řádně
věřiti), »aby nemusel jednati řádně.: (Žalm. 35, 4.)—Kdo skutečně

chce býti dobrým, přeje si býti dobrým křesťanem; nikdo ne
opus*í víry, aby se stal lepším, a žádný se nestal lepším. V ka
tolickém náboženství jest vše schopno a nařízeno tak, aby člo
věka zušlechtilo: cíl, který stanoví mu vira, pohnutky, které mu
ustavičně staví před oči,. próstředky, kterých mu poškytuje.
3 On též nežije v žádném případě dobře. Dobře žije přec
jen ten, kdo přikázání-boží všude plní, kdo vše za pravdu má,
co Bůh zjevil, a nám k'věření předkládá. Pravíť Spasitel sám—:
aKdo však neuvěří, bude zatracen.: Proto můžeme \věděti, jak

pečlivě bděli svatí nad čistotou víry. Jeden svatý opat, Agatbon,
mlčky se chóval oproti nejtrpčím obviňóváním, když však někdo
v pochybnost uváděl jeho pravověrnost, tu se _ohradil s- důrazem
a vážně proti tomu. Když se lidi nad tím divili,-odvětil: »Všech
obžalob mé hříšnosti jsem si'nevšímal, avšak když mi“předhazu
jete, že nemám pravé víry, nechtěl jsem trpěti' toho, neboť "_tojest
úplná odluka od Boha a od Boha nechci býti odloučen.: Bez
víry nemůže býtipravé ctnosti, nemůže býti dobrého, bohumilého
života“-,jako strom nemůže existovati bez kořenů.
IÍ.

Tato zásada zavírá v sobě dále útok na náboženství.
1. A to především na náboženství katolické. Katolickéanáboť
ženství učí, že jest sedm svátostí, ne více 'a ne méně, j'iúověrói,
kteří _se jmenují ještě křesťani', .tvrdí, že jsou jen dvě, nanej'irýš
tři. 'My věříme, že Ježíš Kristus v nejsvětější Svátosti "podstatně
přítomen jest„ protestanté to upírají; my učíme, že oběť"Nového
Zákona jest mše svatá. protestanté zvou ji modloslužbou; "iny
učíme, že ustanovena jest od Krista _Pána a nařízena zpověď,
protestanté zovou zpověd vynálezem kněží. Nuže, jes_t.to jedno,
co člóvěk'věří, jednó, zda přijímáme nauku“ církve katolické;
anebo opak, jak tvrdí protestanté, tož pozbyla ,tím církev—právo
své existence; tož se tím "tvrdí, že katolická církev vůbec'nesmí
činiti nároku na pravdivost svého učení. Tím, že se na roveň
staví-nauky její s bludem, přestává "ona pravou a jedině pravdu
církví Kristovou býti.
'
-* '
2, Lhostejností „u víře útočí se na křesťanství samo. Když jest
to jedno, co člověk věří, t'ož nutně následuje odtud, že jest totéž
jedno, zda věří v Krista, v božství Jeho osoby, v=pravdivost Jeho
na'uky. Křesťan věří, že Kristus jest pravý syn živého Boha. Zid
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toho nevěří, on upírá jeho důstojnost messiánskou, popírá jeho
božství. „Nuže, když iest to stejně, kterou z těchto 'dvou protiv
přijímáme, může míti ještě to křesťanství cenu? -Nemusíme dů
sledně ho úplně zavrhovati? Bud jest Kristus Syn boží, anebo On
jím není. jest jím, tu mu přináleží víry plné koření se a úcta,
není jím, pak by nás byl klamal svými vlastními výroky a mu
seli bychom se odvrátiti s opovržením. Nelze se nám neutrálně
mezi obě tvrzení stavěti. »Kdo není se mnou, jest proti mně.:
Komu jest to jedno, zda Kristus Bohem jest č-ili nic, ten už po—
vrhl' vírou, on není žádným křesťanem více. Křesťanství stojí
v jeho očích s každým jiným náboženstvím na stejném stupni —
Kristus na témže stupni jako Mohamed, Budha, Koníucius. A onino,
kdož obětavě a s nadšením šli pro Krista na smrt, byli největší

blázni, apoštolové vprvnířadě. A Spasitel sám byl by požadoval
bezbožnou věc, když žádal, abychom Ho vyznávali jako Syna
božího i v nouzi a bídě. Nezbývá nám tudíž nic jiného, než zá
sada, že jest to jedno, co člověk věří, jakožto ohavnou zavrh
nouti, anebo se rozloučiti s křesťanstvím samým.' jednoho dne
potkal katolický kněz v Persii, jenž šel cestou do Urmi, aby na—
vštívil nemocného, nestorianského duchovního v průvodu dvou
Turků. Nestorian zastavil katolického kněze a pravil k Turkům:
»Hle tento jest jeden z oněch, kteří věří a jiné učí, že Kristus
jest Bůh. Nuž potrestejme ho za jeho modlářství.: Jelikož právě
stáli namostě, který spojoval sady s městem, chopili se ho
a v_láčelik zábradlí s pohrůžkou, že ho bez milostí hodí do řeky,
jestli nezapře ihned Krista. Bylo to právě na jaře a řeka Sarlon
byla rozvodněna následkem tání sněhu na horách. ]ussup, tak
slul kněz, vyznal ochotně a neohroženě pravdu, načež ho vhodili
skutečně oni tři dd' řeky. Ačkoliv ]ussup neutněl'plovati, dostal
se přec šumivými vlnami na břeh. Kolikrátkoliv z přívalu na oka
mžik napovrch se dostal, volal se sepjatýma rukama: :On jest
Bůh, On jest Bůh.: Oni dva Turci, kteří na mostě stojíce se zvě
davostí se dívali, co se bude díti, žasli nad tím, uchopili Nesto
riana a křičeli naň: »Psel Ježíš Kristus jest v pravdě 'Bůh, neboť
On to jest, jenž tohoto zachránil.: — Pravá víra, a jedině pravá
jest víra katolická; chce-li kdo dobře žíti, musíkatolicky věřiti.
Zásada: »Iedno jest to, co člověk věří, jen když dobře žije,:
jest vskutku útokem na ctnost. na mravnost; ona jest útokem
na náboženství,-a na křesťanství; >To jest vítězství, které přemáhá
svět, víra naše,: píše sv. jan. Pravá víra nesla vždy zovoce skrze
svátosti, sebeobětavosti a oddanosti. »Pilně se varujte falešných.
proroků—,kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, uvnitř však jsou
vlci hltavíc, napomíná nás Kristus Páu v dnešním sv. evangeliu..
Slyšme hlasu jeho, abychom-skutky pravého náboženství konali,
ke \svatostia blaženosti v nebesícb došli. Amen.
Dr. Antonín Ondraw'ek.
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Na nedělirosmou po sv- Duchu.
(Homilie od ]. Bonomelli, biskupa Kremonského. Z vlašského podává

Dr. Fia losefNerglJ

Evang. sv.- Luk. k ap. 16. v. í.—9l

Jako byli fariseové a zákonníci tvrdí a ukrutní ku hříšníkům,
tak byli lakomí a skoupí k chudým. Aby je z tvrdosti a krutósti
vyléčil, vypravoval jim Spasitel tři podobenství: o dobrém pa—
stýři, hledajícím ztracenou ovečku-; o ženě, hledající ztracenou
drachmu a konečně .o otci, který přijímá na milostlsyna marno
tratného. Tato tři podobenství vypravuje sv. Lukáš v "kap..15.
Na vyléčení fariseů a. zákOnníků z druhé jejich nemoci, totiž
z lakoty, vypravoval 'Pán podobenství, jež jsme právě slyšeli. Učí
pak tím podobenstvím všecky posluchače, jak nutno užívati bo
hatství nespravedlivě nabytého. _Na první pohled se zdá, jakoby
Pán ]ežíš tímto podobenstvím schvaloval podvod, kdo však po
zorně vyslechne dnešní výklad, pozná, že není ani stínu po ně
jakém schvalování nespravedlnosti v _učeníSpasitelově.
*

„„

*

Jak již řečeno, týkají se sice ona tři podobenství v kapitole
předešlé ito dnešní v kapitole 16. fariseů a zákonníků, jsou
však poučna i pro všecky ostatní. Dnešní podobenství na př. ne
vypravoval Pán vlastně k vůli svým chudým apoštolůmaručed“
,níkům, spíše ale k „vůlipozdějším svým vyznavačům. Proto míusíme
úvodní slova Spasitelova: »Pravil pak i k učedníkům svýmu roz
uměti ve smyslu širším a vztahovati na všecky věřící všech časů.
V podobenství je řeč o člověku bohatém, o jeho vladaři čili
správci a o dlužnících onoho boháče. Správcem čili vladařem jest,

kdo nejsa sice vlastníkem statku, vede jeho správu jménem pána
svého a v zájmu jeho, jemu skládá účty a od něho dostává mzdu.
Všichni lidé, všichni křesťané, zvláště pak my,-kněží, my
rovněž jsme pouze správci statků pozemských, nikoli však majet
níky. Bůh jediný jest pánem všech věcí jakožto stvořitel a zacho
vatel, on jediný vládne vším dle své vůle, my, jakožto dočasní
požívatelé musíme se říditi vůlí Pána, zakonem jeho nejvyšším
a jemu se podrobiti. Neříkej tedy ty bohatý hospodáři, ty stat
káři, měšťáku, žijící v hojnosti: To a ono je můj majetek, moje
jmění, mohu s ním naložiti, jak chci: k ukrácení času, na hostiny,
na obleky, na ábavy a nikdo nemá práva, žádati ode „mnez těch
věcí účty. — všem že z lidí? snad nikdo nemá takového práva,
poněvadž po zákonu lidském smíš s majetkem svým zacházeti
po své vůli, ale Bůh bude jednou požadovati účet od tebe jakožto
od vladaře jeho majetku. Co mu odpovíš, až tě vyzve: »Vydej
počet 2 vladařství svéhořc ]emu se nevymkneš aniž ujdeš jeho
neomylnému soudu. To, co jsi prohýřil, promarnil, prohrál, roz
- házel v—různých radovánkách,

-_tenpřebytek mohl se obrátiti na
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ošacení a nasycení hladového bližního, na zaopatření nuzného.
Milí křesťanél Kdybychom \se všichni považovali za vladaře a—roz

davače statků božích, kdybychom měli stále na-paměti to konečné
účtování s Bohem, nebylo by'tolik marnotratnosti na jedné a tolik
nouze na druhé straně.
Zde právě vidíme veliký rozdíl mezi zákonem lidským a zá
konem božským. Zákon lidský, všeobecně řečeno, dává vlastní
kovi právo zničiti majetek svůj i naschvál, z pouhé libůstky, za
páliti si stavení nebosýpku, třeba že kolem něho nuzní hladem
umírají. Lidé arci budou haněti takového podivína, budou mu
spílaii, ale zákon ho trestati nemůže, pokud svým jednáním ne
porušil právo, druhého. Za to však zákon přirozený a zákon
božský ho trestá a jeho »Iibůstkac neujde soudu božímu. Vidíme
patrně, kterak zákon boží, jehož strážkyní avykladatelkou je
církev Kristova, jde za hra'nice zákona lidského, kterak ho s pro
spěchem podporuje.
_
Vraťme se opět ku dnešnímu podobenství.
_

_ >V1adař byl obžalován, jako—by byl rozmrhal statek pána

svého.: Věc byla patrna. Vladař žil rozmařile, dával hostiny,
rozhazoval penize plnýma rukama, počínal si jako velmož a jen
slepý nemohl viděti, že vladař utrácí majetek pána svého. Mluvilo
se _o tom všude, a jak už bývá, někdo donesl pánovi, ať již
z citu pro spravedlnost nebo z nenávisti a zlé vůle ku vladaři,
co se povídá o něm. A pán, uslyšev takové zprávy, .učinil to, 'co
by učinil každý na ochranu svého majetku. Povolal ihned ne
s'pravedlivého vladaře k sobě a udeřil na něho: »Co to slyším.
o tobě? Vydej' počet z vladařství svého, neboť nebudeš moci
déle vládnouti.: Hle, 'milí křesťané; první a samozřejmý trest,
kterým Bůh trestává ty, kdož špatně hospodaří s dary svěřenými:
odejme jim je. A _můženěkdo proto na Boha naříkati? Kde je
na světě“takový Pán, který,by_nechal správu svého jmění v rukou
správce nepoctivého nebo i podezřelého z nepoctivostiř Ba spíše
'Se stává — a to velmi často — že se ,a dary boží sám připra
'vuje, 'kdo jich zneužívá a že ho tak Bůh trestá jeho vlastní rukou.
Tak'na př. tu ten byl velkým boháčem-; oddal se však zahálce,
špatnému životu, rozmařilosti, hře, všem neřestem a dnes je že
brákem, zápasí s nedostatkem; tam ten opět byl pln života, síly:
oddal se nestřídmosti v jídle i v pití“ a ted — sténá bolestí na
lůžku, uhnal si nemoc nezhojitelnou; jiný se těšil veliké vážnosti,
ale vlastním jednáním _připravil se o všecku úctu u spoluobčanů-;
jiný zase žil ve šťastné domácnosti, dnes je po všem; a proč ?
Poněvadž nedovedl ovládati se, kde třeba a převrácenou výchovou
dětí přivedl do domu nesvornost, nespokojenost.
Rcete sami,'milí křesťané, netrestají-li se často lidé sami,
připravujíce se svévolně o vzácné dary boží. Zdaliž pak právem
naříkají, když se jim ale vede? Zajisté nikoliv, jak dokazuje každo
denní zkušenost i ten vladař ve dnešním sv. evangeliu. Týž,
uslyšev rozhodné slovo pánovo, pochopil bned vážnou a nebez-
pečnou. _situaci(vážné a nebezpečné postavení) ve které (kterém)

se ocítil vlastní vinou; bylo jisto, že bude zbaven úřadu. Co teď?
Čím se bude živiti? Sklonil hlavu do dlaní a jal se uvažovati sám
u sebe: »Co učiním, neboť pán můj odejímá ode mne vladařství ?
jak budu dáleživř Mám snad pracovati jako nádennlci, kteří
v žáru slunečním kopají a ryjí na poli? Na to jsem už stár a také
nemám k tomu schdpnosti, vůbec neumím pracovati. Nebo_mám
nastavovati ruku a prositi o almužnu? já, jehož až dosud lidé
ctili jako boháče? Takovou hanbu! Kopati tedy nemohu a žebrati
se _stydím. A přece musím nějak hleděti, abych se zaopatřil.
Nápadno jest u tohoto vladaře, že vidí svoji chybu a přece
nepřemýšlí. ani dost málo o tom, jak by ji přikryl nebo směle
popřel. Když byl tak chvíli přemýšlel, jak by z té tísně vyvázl,
projela mu hlavou myšlenka, které se ihned uchopil a po krát
kém uvažování pravil sám k sobě: >Vím, co učiním, aby, až
budu složen s vladařství, přijali mne do domů svých.:
- Pozorujme, milí křesťané, kterak tento vladař vidí svoji ne-'
poctivost, přiznává se ve svědomí ku všem krádežíma podvodům
bez obalu a přece nejeví ani špetku lítosti, nechce říci s mamol
tratným synem: wjá zde hladem hynu; půjdu kfotci svému a řeknu
mu: Otče, zhřešil jsem proti .Bohu' a před tebou.c Mohl rovněž
vrhnouti se k nohoum pánovým, doznati svoji vinu, dovolávati
se jeho dobroty, prositi' za odpuštění a nabídnouti se_za nejniž
šího služebníka. Ale nic takovéhol Ani stopy po lítosti, po uznání
viny, po napravení, vladař uvažuje pouze o své budoucí bídě
a o tom, jak by si pomohl..
'
'
Nenít ovšem hříchem přemýšleti o vlaštním. postavení a pe
čovati poctivěo sebe a svojičasnou budoucnost; ale nad potřeby
těla jsou daleko důležitější potřeby duše a proto třeba těch
v první řadě dbáti. Toho však nečinil onen vladař a po něm to'ho
nečiní tak mnozí křesťané. Následkem nekrocených' vášní a hříš
ného života upadají tací hloub a hloub, připravují se o majetek,
o čest, o zdraví tělesné, stónají pod tíhou nedostatku, brání se
bídě seč jsou, ale nepomýšlejí, aby odstranili příčinu všech tako—
vých běd, totiž hřích, aby hříchu dali výhost a smířili se 's Bohem.
ó té neuv _„řitelnéslepoty'l Nechtějí následků,. ale chtějí příčinu;
snalžLse
pokutě, kterou' Bůh trestá'hřích, _ale v hříších .
si i ují. uniknouti
'
Nuže, na čem se ustanovil onen nepoctivý vladař? Na tomto:
oZavolav jednoho každého dlužníka pána svého řekl prvnímu:
Jak mnoho jsi dlužen pánu mému? A on řekl: Sto tun oleje.
1 řekl mu: Vezmi listinu svou. a sedna -rychle, napiš padesát.

Potom druhému řekl: Ty pak jaks mnoho dlužen? Kterýž řekl:
Sto korců pšenice. Dí jemu: Vezmi zápis svůj a napiš osmdesát;
Ku lepšímu porozumění. uvedených isto-tune oleje a asto
korcůc pšenice podotýkám,- že sto tun oleje. obnáší vnašicb
3880_lítrů a sto korců pšenice '6600 l.
"Ku všem dosavadním podvodům na 'škodu pánovu 'přičiňuje
nepoctivý “úředník podvod nový, snad větší než všeCky-ostatn'í.
Dává dlužníkům pánovým dlužní úpisy, aby je 'falšováli _a—
tak" je 
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k falšování přímo vybízí (u Zidů bylo arci falšování číslic snadné,
poněvadž místo číslic _užívali písmen. Prohnanost, zvláště v ob
chodě, nepovažují za něco špatného, nemravného. Pro lež, podvod,
šalbu nikdo na východě neupadá do opovržení jako u nás —
aspoň na venek. Orientalové mají v*té příčině svoji vlastní mo
rálku a dobře měl Renan, když pravil, že u národů východních
je pravda pojmem relativním) a ku zločinu ovšem na svůj i jejich
prospěch: dlužníkům se zmenší dluh a vladař si je tak nakloní,
aby mu poskytli útulek, až ho pán propustí.
Milí křesťané! My pozastavujeme se s nevolí nad tím smlu—
veným podváděním a svědomí našemu se příčí takové lehkomy
slné vyložené darebáctví a to vším právem. Ale' buďme upřímníl
Při vší dnešní počestnosti, přes všecku tu chválu a to slovy
i písmem" vynášení spravedlnosti a poctivosti nejsou dnes pod
vody, úskoky, falšování listin a co stím vše souvisí, žádnou
vzácností, naopak množí se jako na výsměch všem paragrafům
trestního zákonníku. Velmi často čteme. a slýcháme o podvod—
. ných smlouvách, lichvářských úrocích, porušení slibu nebo daného
slova, úpadcích různých firem, a to o zaviněných, podvodných.
A proč to vše? Aby se několik lidí na cizí účet' obohatilo, aby
několik lidí mohlo žíti vhojnosti, v. přepychu, v radovánkách,
hověti zahálce atd. Ten podvodný vladař ve dnešním evangeliu
a ti podvodní dlužníci mají dosud i mezi křesťany mnoho násle

dovníků, shonpo bohatství a 'požitkářství všeho druhu řádí jako
morová rána ve veřejné mravnosti. Bohu to budiž žalováno.
Leč, vraťme se opět k dnešnímu podobenství. Onen boháč
asi brzy prohlédl nový podvod vladařův, provedený tak obratně,
vyhnal ho — jak lze 'souditi z „evangelia, ale :pochválil vladaře
nepravéhoc. Pán vladaře nepoctivého jest ]ežíš Kristus sám. jak
ale to přijde, že Ježíš Kristus schvaluje jednání vladařovo nepo
ctivé jak vůči pánovi tak i s dlužníky? Či snad souhlasí Pán
s podvodem a krádeží? Bůh. chraň nás takového rouhavéh-osmý
.šleníl Jak tedy vyložíme si tato slova sv. evangelia? Docela lehce.
Spasitel neschvaluje podvod, nepoctivost, krádež, nýbrž chytrost,
důvtip, prozíravost, s jakou vladař onen pamatoval na sebe, :po
chválil ho, že opatrně učinil.: My tak činíme též. Slyšíme-li, že
_ ten čionen vychytralosti podvedl druhého nebo provedl nějaký
„špatný kousek, obdivujeme ho jako »chlapíkas otevřenou hlavou:
a pod. Neschvalujeme ani nechválíme špatnost samu, nýbrž odsu.
zujeme ji, ale chválíme odvahu a důvtip, s jakým byla provedena.
Důvtip, odvaha, zručnost zasluhují — samy. o sobě — vždy
chvály a v tomto smyslu pouze chválí Spasitel onoho podvod

ného vladaře.
, Pověděv podobenství činí Pán dva závěry. Prohlédněme si
„je jednotlivě »Synové tohoto světa v pokolení svém — totiž
v jednání svém — jsou opatrnější nežli synové světla.-<.Kdo jsou
-ti'gsynové tohoto světa?: Bez pochybnosti to jsou lidé světští,
zločinci, otroci různých vášní. A kdojsou »synové světla?: Na-„
„proti »synůrnsvětac jakož i ve smyslu Písma sv. jsou to lidé.
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osvícení světlem víry, věřící dbalí více své duše než světa. Onen
vladař »nepravýc jak ho jmenuje sv. evangelium s podvodnými
dlužníky patří mezi takové »syny světac, ti bývají vždy prohna
nější ve svém počínání, jak učí zkušenost takřka každodenní. —
Jsou lidé, kteří nemají smyslu pro "nic jiného než jak by hroma
dili bohatství, jak by se vyšinuli nad jiné, jak by Se bavili,
zkratka lidé, kteří žijí jen pro tento svět. A aby dle svého do
sáhli, podnikají a vymýšlejí ,kde „co, nešetří obětí, nešetří sil;
zdraví, nákladu. 'Dnem nocí otročí svým vášním, aby se domohli
takových pomíjejících věcí.
A teď si všimněme »synů světla:, věřících,spravedlivých.

Tia takoví domáhají se statků nehynoucích, nebeských, dbají
vlastního posvěcování, horliví jsou ve službě boží. A—nyní uva
žujme toto: Zdaliž ti »synové světa:. neslouží horlivěji svému
pánu, světu, než »synové světa: Bohu, než my, jakožto křesťané
— vyznavači učení Kristova '— Synu božímu? Odtud ten stesk
Páně, že »synové světa: jsou opatrnější než »synové světla:.
Milí křesťanéí-Zkoumejme sebe sami a nalezneme, že jsme
dosud více činili pro svět a pro to—sv'é»jác, než pro Boha, ač
koliv světu nejsme ničím povinni, Bohu však vším. Snažme se,
aby námsvědomí nevyčítalo takovou le-nivost.
Spasitel dí dále ku konci svého podobenství:-. _:I já pravím
vám: »Čiňte sobě přátely z mamóny nepravosti, aby, když by
jste .zhynuli, přijali“vás do stanů věčnýchu Onen nespravedlivý
vladař užíval statků sobě svěřených, aby jimi zajistilsi pomoc'
v čas potřeby, tak čiňte i vy, napomíná nás Pán. Kdo vládne
statky pozemskými, kdo oplývá bohatstvím, věz, že to vše někdy
bývá nespravedlivě nabyto, ať již lichvou, 'nebo' podvodem nebo
jinakou nepoctivostí; ba i když spravedlivě jsi se jich domohl,

lákají vždy ku 'zlému. Proto vybízí nás Spasitel: Hleďte pozem
skými _statky získati nebe, ukládejte je do rukou chudých a nuz
ných a ti ppřijmou _vásjednou do stánků věčnýchc, poněvadž
»co jste učinili nuz'ným, učinili jste samému Bohu.
*

*

*

' Ovšem mohl_by někdo namítnouti: _Stateknespravedlivě na
bytý dlužno vrátit původnímu majiteli a neobracet na almužnu
chudým. Ovšem že by—setak mělo díti, ale— jak se často stává
— není to“ vždy možno. .Proto obrat — káže Pán — takový
statek na podporu nuzných a _budeš míti přímluvčí u. Boha.
Správným užíváním statků pozemských zabezpečujeme si _nehy—

noucí statky nebeské. Amen.

Rádce duchovní.
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Neděle devátá po sv. Duchu.
“Blízká příležitost.
»Kdo se domnívá, že-stojí, hlediž, aby
nepadln
(I. Kor. 10, 12.)

Církev Kristova napomíná nás v.dnešní sv. epištole ústy apoštola
národů sv. Pavla, abychom nebyli žádostivi zlých věcí, a ukazuje
nám na mnohých příkladech ze Starého Zákona, k jakým hří
chům a k jaké záhubě žádostivost zlých věcí modláře a hříšníky
přivedla. Aapoštol-národů dodává výslovně: »Toto pak napsáno
jest k výstraze naší. Protož kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby
nepadla: I křesťané i věřící bývají často mnohými příležitostmi
ke hříchu lákání a nevarují-li se ostražitě blízkých příležitostí
ke hříchu, zahynou v nich. Protož promluvme dnes o blízké pří
ležitosti.

_

,

, Když poněkud o svých poklescích a hříších přemýšlíme, tu
brzo shledáme, že připisovati nám dlužno pád-svůj většinou lákání
zevnějšich věcí. Naše třeba i přílišnější vášně, by sem tam po
volily, kdyby svět stále znova naší žádostivosti nepřicházel vstříc.
»Mýma očima bylo moje—srdce spustošeno,c sténal prorok jere—
miáš; okny t. j. skrze smysly vešla smrt do duše mé. Týž zákon,
jenž zlo samo zakazuje, zakazuje též blízkým příležitostem v zá.
hubu se vydávati. Dle-náhledu theologů vyrozumíváme příležitostí
ke hříchu každý vnější předmět, jenž na smysly působí a nechává
vsrdci našemvmyšlenku na zlo povstávati, a nutká nás, abychom
ho spáchali. Blízká příležitost zove “se ona, jež_nás svádí zpřlma
skutečně ke hříchu, že, když se jí vydáme, morálně to jisto jest,
že padneme své opovážlivosti za občt.
Mezi-příležitostmi jsou jedny dle své povahy blízké," jako
na př. čtení oplzlé knihy; jiné ohledem na provázející je okol
nosti, jako divadla, nebezpečné společnosti atd. ,Nuž katolická
mravouka dí, že jest to samo o sobě už těžkým hříchem, když
se někdo vysazuje dobrovolně a bez.potřeby nějaké věci, jež bud
svojí p'ovahou anebo jinými okolnostmi mohla by véstik těžkému
hříchu, i tehda, když by vyjíti měl člověk co vítěz z pokušení.
Odtud hlavní zákon křesťanského života, o němž sv. Bernard ze
Sieny dí : »Mezi přikázáními, jež ]ežíš Kristus sám dal, jest jedno
zvláště významuplné, jež se označuje jako basis (základ) mravního
evangelia, jest to ona-, 'jež nám káže příležitosti ke hříchu se
varovati.

,.

.

1

Skutečně Všecky křeatan'ské ctnosti závisejí nutně na bOží
milosti-a našem věrném spolupůsobení. Nuže- právě tak jako kza
“čátku křesťanské ctnosti jest potřebnou milost, tak jest k tomu
též nutno, abychom blízké příležitosti ke hříchu se střežili. —
Proč to?
'
'
Protože milost pomocí jest, kterou nám Bůh propůjčuje.,
abychom splnili jeho vůli._ Nužvšak není to nikterak vůle boží,
[,abychom se bez jeho rozkazu hříchu vysazovali. Naopak jest to
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tak odporno jeho božské milosti, že nás jistě opustí v nebezpečí,
do něhož se vrháme lehkomyslně. »Kdo nebezpečí miluje, zahyne
v něm.: A proč? Protože Bůh bpovážlivému a pyšnému odepře
svoji milost_a udílí ji pokornému. A není to pokora, nýbrž opo
vážlivost, příležitosti se vydávati, "když toho vyplnění nevyžaduje
nějaké od Boha nařízené povinnosti. "Poslyšme, v jaká slova pojal
Ježíš Kristus, tento veliký zákon: »Jestliže tě ruka tvá, anebo
noha tvá pohoršuje, ptni ji, a vrz od sebe, lépe jest tobě vejíti
do života mdlému anebo kulhavému, než dvě ruce anebo dvě
nohy majícímu uvrženu býti do věčného ohně. A pakli tě' po
horšuje—oko tvé, vylup je, a vrz od sebe; _lépe jest tobě vejíti
jednookému do života, než obě oči majícímu, uvrženu býti do
pekelného ohně.; (Mat. 18, 9.) Co- to znamená jiného, než odluč
se od oné osoby, opusl: onu svůdnou věc, a kdyby nám i tak
milou byla jako oko v h'avě, anebo nepostrádatelná jako pravá
ruka, anebo pravá noha, opusťme ji spíše, než abychom se vydá
vali blízké příležitosti. Musíme to'konati, nebot tu se nejedná
o'nějakou radu, nýbrž o hotový, jasný, určitý předpis, na jehožto
zachování závisí“spása věčná, anebo [záhuba věčná naší nesmrtelné
duše.
'
„ Chápeme nyní, proč zbožní křesťané, proč svatí a světice boží,
zvláště pak neposkvrněná Panna, svoji ctnost. ve chrámě střežili,
.a konec života svého začasto vzdáleni od světa vmodlitbě a bdě—
losti strávili, právě jakoby se obávali, že by dech 'světa mohl zář
jejich ctnosti zatemniti. »Frotož kdo se domnívá, že stojí, hl'ediž,
abylnepale
(l. „Kor. 10, 12.) I_Panna Maria posvěcena přisvém
početí a plna milosti zdolává svoje panenské tělo, jakoby se
chtělo proti ní :vzbouřiti, pracuje, jakoby byla netečnost nebez
pečím pro ni, vyhledává m'čeníasamotu„ jakoby mohlo obcování
s lidmi nebezpečno. býti, ani samotna nevychází, nýbrž dává _se
doprovázeti do chrámu -.Páně, jakoby nebyla sama sobě dosta
tečnou ochranou. jak-odsuzuje toto vyhýbání se světu naši opo
vážlivost. V křehké nádobě nosíme ještě křehčí ctnost, a_přece
vyhledáváme nebezpečí.
_
Chceme-li, nejmilejší, dle příkladu" svatých a světic božích,
zvláště přeblahoslavené Panny, svoji nevinnost, ctnosti a čistotu.
zachovati, pak prchejme před příležitostí ke hříchu. Vútěku třeba
boj začíti, útěkem jej skončiti. Varujme se společnosti oněch lidí,

jichžto svedený duch a zkažené srdce hnalonás už tak častoku
zlému. Nepěstujme žádných přátelských poměrů k nim, nebct
jejich řeči jsou zdrojem neřesti. Volme si svoje přátele s opatr
ností dle sIOV'rNásledo-vání Kristac: »Neotvírejme každému člo—
věkovi svého; srdcec.

,; ,

_ _

Chraňme se špatných knih, "těchto nejzhoubnějších .ze všech

přátel. =-Dík_-pův_abnostistylu vnikají tak daleko, jak spisovatel
vniknouti by nebyl mohl, učí nás__milovati člověka, na něhož
po'uhý. pohled by nás byl naplnil snad opovržením; ony se zmoc

ňují našeho celého bytí, a tímto tajuplným spojením vstupují
všecky předsudky, náklonnosti, vášně a láska z nich do duše
*
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naší-. Střežme se oněCh podezřelých“ společností, onoho nebezpeč

ného obcování, oněch obrazů a necudnýcb soch, oněch divadel,
onoho domu, oné procházky, jedním slovem každé příležitosti,
kde naše nevinnost vzala 'už tak často pohromu. »Protožkdo se
domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl.c_
Sv. Augustin vypravuje nám vnápadném- příkladě, jak veliká
jest moc a svůdná blízké příležitosti nad duší idobrého smýšlení.
Alypius, jeho přítel a učedník, odebral. se .do Říma, aby se tam
v retorice (řečnictví) vzdělával. Jednou mu navrhlo více druhů.
kteří právě od hostiny přicházeli, aby je doprovodil 'do areny.
Mladý muž však naplněn ošklivostí proti tomuto krvavému di
vadlu, brání se vší mocí. Druhové nutí ho a naléhají konečně ná
silím, aby následoval jich. >Nuže,c řekl Alypiusvážně, »můžete
tělo mé sebou vléci, než nikdy rozhodovati nad mou duší, která
daleka a cizí zůstane tomuto divadlu. Budu duchem tam nepří
tomen; a tím budu jak vašemu násilí vzdorovati, tak vaší, vás
ovládající vášnin
\
' 'Mluvil ma'rně; vedli ho sebou; ale zatím co celý Řím sle—
doval s'napjatostí tyto děsné věci, zapověděl mladý muž podíl
na tom bráti svému srdci a držel pevně zavřeny oči své. ó kéž
by se byly i uši jeho zavřely l- Náhle zazněl ostrý výkřik .celou
arenou. Zvědavostí unesen otevírá Alyplus oči, a to vdostačilo, za—
saditi srdci jeho s_mrtelnějšíránu, ' než ona, kterou dostal. právě
gladiator. Krev, jež barvila a_renu,rozpálilattéž krvelačnost v jeho
duši, a daleko toho, aby 'se odvrátil s děšením, sledoval nyní

s nadšením této barbaršké hře. Stal se jiným člověkem. Nyní už
právě tak krvelačný divák jako ony milliony římských občanů,
kteří přišli, aby obcovali se zálibou zápasu smrtelnému nešťast
níka. I on jest nyní s celou duší v divadle, a mísí svoje výkřiky
mezi ony davy, jako on krvavým divadlem opójen. On opustil
ono proň tak neblahé město pln takového zápalu pro hry, že,—
nespokojen, aby zas jen se svými druhy tam chodil, ještě jiné
sváděl, aby jich následovali. »Protož, kdo se domnívá,. že stojí,
blediž, aby nepadlx
»Po takovém pádu; volá sv. Augustin, memohl žádný bo
pozvednouti jako všemohoucí ruka tvého milosrdenství, -ó můj
Bóře. Ona sama učinila často div, a Ty jsi ho učil, jen na Tebe
spoléhati, a nikoliv na vlastní sílu.c (Vyznání sv. Augustina, kniha
VI. hlava IV.)
»Br'atříl Nebývejte žádostivi zlých věcí, jako otcové naši žá
"da'li,cnapomíná nás v dnešní sv. epištole ústy sv. apoštola Pavla
církev Kristova. Prchejme před blízkou příležitostí ke zlému
a hříchu, abychom ve ctnosti a svatosti a dokonalosti'prospívali
a tak do blaženosti věčné jednou vejíti mohli. Amen.

'. D'a

Dr. Ant. Ondroušck.

Nádražní missie.
Píše dr. los. Čihák.

Ordinariátní list pražský v dubnovém čísle t. r. doporučuje
katol. duchovenstu všemožnou podporu Nádražní missie: Ježto tato
instituce jest u nás jen povšechně známa a snad neznámý docela
jest její vztah k. celému hnutí pro ochranu katol. dívek, dovoluji si_
několika črtami vldp. spolubratrů'm objasniti její význam, a nynější
organisaci u nás.
'
'
';
Nádražní missie jest pouze soňčástkou, odborem velkého kato
lického hnutí mezinárodního pro ochranu dívek, které se ujalovpo
sledních 20 letech. Moderni doba, doba kultury a svobody, neda-_
vedla se zbaviti “hanebného otroctví, do něhož vrhá ročně sta mladých
dívek i žen, otroctví prostituce a obchodu s dívkami. Katolická cha
rita, která v minulých dobách vykonala tolik dobra pro trpící lidstvo,
která ujímala se otroků všech plemen a vykupovala je z_otroctví, tato
charita ujala se též energicky nebohých obětí kuplířství a založila
v poslední době mezinárodní organisaci katolickou pro ochranu dívek.
Tato organisace jest čistě katolická, proto užívá též barev pa
pežských bílo-žlutých; jest čistě charitativní a nábožensko—mravní,
proto pod ochranou Panny Marie dobré rady; jest nestranně mezi—
národní, proto všude rozšířena a "se střediskem v neutrálním Švý
carsku. Její jméno bylo »Association' catholique' internationale, des
oeuvges de Protection de la jeune fille: (Mezinárodní sdružení ka
tolické díla pro ochranu dívek), a spolkovým listem'byl »Bulletin
mensuelc vycházející ve Freiburku, a obsahoval zprávy spolkové ve
všech řečech. Generální _presidentkou celého svazu jest více let ba

ronka Montenach, generální'sekretariát jest ve Freiburku, ve Švý
carsku, nyní v St, Peterstrasse 16. Od r. 1916 vychází místo Bul
letinu »Monatlicher Bericht: jakožto orgán korporace >Internatio—
naler Verband. der kathol.. M'ádchenschutzvereinec (Mezinárodní svaz
katol. spolků pro ochranu dívek). Tento svaz má v jednotlivých
zemích své spolky a koná mezinárodní sjezdy. Takovéto sjezdy byly
konány na př. r. 1899 v Londýně, r. 1900 v Paříži, r. 1912 v Mni
chově, r. 1906 opět v Paříži. Spolek se těšil atěší' přízni celého ka—
tolického světa, "zejména duchovenstva a katol, šlechty. Biskupové
i papežové Pius X. a Benedikt XV. jsou horlivými příznivci tohoto
svazu. 0 vnější i 'vnitřní organisaci nemalé zásluhy. si získala vedle
presidentky Montenachové paní Henry-Déglinová (1- 1913).
' _Na kongresu v Paříži r. 1900 byl zaveden spolkový, odznak
bílo-žlutá stuha s medailí Panny Marie, a na sjezdu mnichovském
r. 1902 zaveden tento odznak a barvy papežské všeobecně pro celý
katolický svět. Centrální list spolkový, generální sekretariát a sekre
tariáty v jednotlivých zemích jsou v čilém "spojení a sprostšedkují
ochranu katolických dívek"ve všech katol. zemích i různých dílech
světa.
. '
První starostí tohoto , svazu bylo a jest zabrániti zavlečení?ne

zkušených dívek kuplíři do vykřičených domů, Poněvadž však tito
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kuplíři nejvíce lovili na nádražích, zřídil svaz ve všech zemích od
počátku svého trvání Nádražní missie. První byla uvedena v činnost
již r. 1897 v Mnichově. Dnes ovšem máme katol nádražní missie
ve všech hlavních městech Evropyi jinde, na _př.i v Egyptě,vAr—
gentině.—

„

Náš spolek pro ochranu dívek zřídil vedle nádražních missií
i jiné odbory _aústavy, jako útulny &domovy služebných, sprostřed
kovatelny služeb, cestovní i informační kanceláře, záchrany pro dívky
pokleslé. R. 1911 v Lyoně obrátila Déglinová pozornost spolku na
tisková oznamování a sprostředkování míst, zejména míst guvernan—
tek francouzských do Rakousko—Uherska, Polska a Ruska;
Pio udržování náboženského ducha ve spolku "byly zavedeny
dvě milé pobožnósti,ttotiž měsíčnícharitativní promluvy, které koná
'duchovní a slavnost výroční spolková 26. dubna, kdy členové ke
cti Panny Marie dobré rady obcují službám Božím a přistupují k sv. při
jímání. R., 1913 zaveden mezi členstvem živý růženec (Rosaire viva'nt
pour la Protection de la jeune fille), a prvním 50 jeho členkám_
udělil Pius X. apoštolské požehnání.
_ To je. stručný přehled vnější i vnitřní organisace mezinárod—
ního 'spolku pro ochranu dívek. A nyní vizme, jak jest tento spolek
zastoupen u nás.
, Asi r. 1904 byl spolek založen ve Vídni a s ním navázal čilé
styky náš velezasloužilý

farář Hálek z Liboce u_ Prahy. Jeho přiči—

něním konečně r. 1908 byl iv Praze založen spolek aOchrana dívekc'
(Mádchenschutzverein). Spolek jest utrakvistický, německo český
a přijal hned do stanov (českých iněmeckých)„dva úkoly, dva. od
bory, totiž nádražní mis'sii (Bahnhofmission), a péči o dívky spolkové
ochraně trvale svěřené. (die Fůrsorge), což se děje u nás v »Zá
chrančv. Vedle vlastní nádražní misie,- záchrany a sekretariátu nemá
dosud náš spolek jiných vlastních ústavů neb odborů.
'
„Avšak ve spojení s nádražní missíí jsou v Praze katol. ústavy
»Mariánský ústav: v Ječné ulici a jub. katol. spolek oPrahao vMy
slíkově ulici, kteréž poskytují útulku i sprostředkují místa; mimo to má
město Praha dva útulky pro služebně a více sprostředkovatelen služeb.
'V poslední době ndp. arcipastýř jmenoval pro spolek náš du
chovní “rádce,*) českého dra. Čiháka a' německého P. Hugo Merza
0. S. _B. (klášter Emauzský) a projevil spolku svou přízeň zvlájtě
účastí'při slavnostní schůzi, konané dne 2. dubna t. r. Spolek oče—
kává, že české duchovenstvo stejně jako německé osvědčí mu' svou:
přízen po příkladu svého arcipastýře a prokáže spolku hlavně mo
rální podporu tím, že bude upozorňovati při každé vhodné příleži
tosti' venkovské dívky na nádražní missii. Všechny dotazy ochotně
,vyřídí sekretářka spolku sl. Karla Dvořáková v Praze II. na Slupi 14.
O vlastním působení nádražní'missie .pl-omluvili duchovní 'rádcové
při zmíněné schůzi 2.'d'ubna. Českou promluvu zde uvádíme do-_
Slovnč, aby ji mohli spolubratři užíti jako podkladu k promluvě.
o nádražní missii.

'

. _.j
'

'

..

, ',Důvčrníkem Nádražní Mís'siejest vlds'Hálek jako dosud.

'
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Promluva dra Čiháka při schůzi Nádražní missie

v Praze 2. dubna 1917:

Vaše knížecí milosti, vzácné shromáždění! O Velikém pátku na
Kalvarii splnila se touha žalmístova (Žalm 84, 11'): justitia et pax
osculatae sunt, spravedlnost a láska se políbily,' spřátelil—y,aby již
nikdy se neodloučíly. Od smrti Ježíšovy na kříži panuje křesťan
skému lidstvu spravedlnost, aji všude provází, posvěcuje a doplňuje
křesťanská láska.

,

'

_

Kde společenská spravedlnost nařizuje dávati každé/%.CO jemu
po právu patří, tam křesťanská —
láska dodává:

a dobrovolně

čiň

dobřei těm, jimž nejsi povinen; špravedlnoSt'dává zákony a jimi _
řídí vnější lidské činy, a láska připomíná svědomí a poutá srdce;
spravedlnost stanoví pro provinilce soudy :a trestnice, láska zavádí
rádce dobra. a stanoví záchranné ústavy pro polepšení pokleslých!
spravedlnost velí řádně platiti mzdu a pečovati o- vlastní příslušníky
— láska ujímá se neschopných práce a těch, jež nikdo nechce při;
jímati za své; spravedlnost _jest někdy nucena chopíti se meče, —
láska křesťanská nabízí mír, obvazuje rány na bojištích a hojí neduhy
válek v nemocnicích a domovině; spravedlnost bdí nad vnější bez
pečností a mravností — láska zach'aňuje 'tam, kde “právo mlčí.
Jako sociální spravedlnost Qravila zákonodárství a naše spole
čenské právní poměry, tak "křesťanská charita _zplodíla ve všech
dobách řadu dobrovolných, dobročinných institucí. Naše humanní
'ústavy, zařízené pro osiřelé dítky, nebo pro neduživé lidi a pro
věkem sešlě, naše veliké charitativní spolky Vincenciání nebo Čer
veného kříže, všechny jsou vlastnimi dobře se snášejícími sestrami
a dětmi jedné společně matky, křesťanské lásky.
_ A-z nejmladších dcer. této lásky jest mladičká ještě u nás te
prve 91etá sestřička, jmenuje se »Nádražní missíec. Tato dnes znovu
se nám představuje, vztahuje k nám své" slabé ručky z prostu,
abyste také_ ji přijali za svou, věnovali jí přízeň a lásku svou. Při—
padl mně, jako" českému duchovnímu rádci, čestný, úkol, abych vám
něco pověděl o naší 'nádražní m'issii; chci býti upřímný a povím
vám nejen něco, nýbrž všechno, co o ní vím, ať je to pěkně ne'bo
nepříznivé, a prosím,—abyste to trpělivě vyslechli.

První dobrá vlastnost Nádražní missie jest„že jest velmi při
činlivá.. A čím se vlastně zaměstnává? Dává“ lidem dobré rady, jako
kdysi ctnost Herakleovi. Mytický. národní hrdina řecký Herakles
stanul kdysi na rozcestí života. A když přemýšlel, kterou se má
bráti“ cestou, objevily se před .ním dvě ženy a radin mu. Jedna.
z nich pravila: Zvolíš-li mne za vůdkyni, povedu tě pohodlnouapří-f
jemnou cestou života, žádný požitek nebude ti cizím, námahylne
póznáš. Až nasytíš se všeho, můžeš ukončiti svou pout'třeha násilně.

A jak se jmenuješř tázalse Herakles. A žena odpověděla: Přátelé
mne:-nazývají _blaženostl, nepřátelé neřestí. Nato přistoupila druhá
žena a zvala jej k sobě řkouc: Ji nabízím ti život pracný, ale věz,
'_že bohové nedávají smrtelníkům dobrých a šlechetných věcí bez
práce _anámahy. Půjdešli za mnou, vykonáš vel-ké. věcí a- budeš
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nesmrtelným, oslavován svým národem. A Herakles rozhodl se pro
tuto—cestu, cestu *námahy a ctnosti; stal _se nesmrtelným a chlou
bou národa.
.
V podobné situaci nalézá se nyní často křesťanská dívka. Jest
mladá, sličná, odvážná, chce do velikého města a tam hledat svého
štěstí. Opustí svůj domov, kde žila ctnostně a zbožně, a rózjede se
'do Prahy, neb Vídně. Vlak stanul již v nádraží velkoměsta, dívka
vystoupí na nádraží a neví, kam nyní. Tu přistupuje k ní žena nebo
pán, mluví přátelsky, slibuje zaopatření výhodného místa bez velké
práce, příjemný život, cestování, spatří velká _města Evropy i jiných
dílů světa. A jak'se jmenuje tato osoba, která tolik pěkného slibuje?
My jí říkáme kuplíř a kuplířka. Běda dívce, která jí uvěří; zavede
ji sice do života pohodlného, ale nečestného, otrockého, z něhož
snad nevybředne nikdy. Na štěstí jest tu ještě jiná ženasodznakem
P. Marie a bílo-žlutou páskou; i\tato žena blíží se k dívce a varuje
ji i pravdu sděluje. Pojď za mnou, nemáš—li zde nikoho a hledáš
práce, zavedu tě "do života. práce, ale ctnosti._A kdo jste a kam
mne na noclech zavedeteř ptá se udivená dívka. A dáma odpovídá:
Jsem členka Nádražní missie, mým úkolem jest, abych osamělým
dívkám a paním na nádraží poskytovala ochranu, radu 'a pomoc
všeho druhu. Zavedu tě do některého zfústavů pro služebně, tam
zdarma nalezneš útulku a pak si opatříš přiměřené místo. — To
první úkol Nádražní missie: poskytovati radu a ochranu dívkám,
které samotny přicházejí hledat služby ve velkém městě-.
]indy přijíždí žena z venkova na určité místo, ale nezná cesty,
nesmí _se svěřiti neznámým, aby ji nezavedli; členka nádražní missie
uvede na udané místo.
V nové době sprostředkuji služby noviny. Jak se doví dívka
na venkově nebo v jiném městě, je_-lito místo spolehlivé? _Dopíše
sekretariátu nádražní missie, který jest v Praze-II. na Slupi 14; se
kretářka svědomitě se informuje a podá poctivě zprávu. _Hle vlastní
ůk'oly'nád'ražní missie.
'
Avšak tato věnuje na nádražích svcu péči také nemocným, dětem,
a vůbec všem, kteří potřebují ochrany, rady a pomoci. Doba vá
lečná neumenšila, naopak rozmnožila 'obor působnosti nádražní missie;
Válečné události vynutí vyklizení jistých území, obyvatelé. stěhují se
do neznámých krajů, snadno na nádražích dítě se ztratí,'členka ná
dražní missie i v těchto případech ujme se zbloudilých a uvede na
pravou Cestu. Kolik žen poprvé přichází do cizího města navštívit
své raněné muže v lazaretech; cestu opět bezpečně zařídí nádražní
missie. Zajisté „blahodárné a mnohostranné jest působení nádražní
missie v době míru i války; nechci zde uváděti konkrétních případů
a jmén, abych nezasahoval do tajů- naší sekretářky, která vše svě
domitě vedevopatrnosti. „Nelíbí se vám, velevážení, čilost této dce
r'ušky..křest. charity? Má však ještě jinou dobrou vlastnost, zvláště
nám potřebnou, jest totiž všestranně . snášenlivou. Naše nádražní
missie jest česko-německou, obě národnosti js'ou přiměřeně zastou
peny a členky konají svou povinnost lásky podle zásad křesťanských,
prokazujíce ochotnou pomoc všem bez/rozdílu národnostiivyznání.

—569 —
A proto nádražní missii budou zajisté podporovati všichni lidé dobré
vůle, bez _rozdílu národnosti, vyznání neb politického smýšlení.
Řekl jsem, že chci býti upřímným a proto nezamlčím ani ne,
.příznivých vlastností nádražní missie. První takovou jest; že jest
mladistvá, nesmělá a tudiž málo veřejnosti známa. A tu-prosíme své
příznivce, aby známost nádražní missie a jejích snah rozšířili všude,
zejména na českém venkově; ,v kancelářích farních, obecnícha ná
dražních, aby naše missie mohla účinně 'splniti svůj\ úkol ochrany
ve prospěch celého -národa a jména českého.
Druhá nepříznivá vlastnost nádražní missie jest její chudoba.
Dostala sice malé věno do vínku, více též dárků od hodných strýčků
a tetiček,- jest dosti spořivá; ale přec poslední léta byla nucena žiti
z"úspor; vyčerpala svou pokladnička a přece nerada by umírala
a zanikala nedostatkem prostředků. Zajisté, že ti, kdož ji poznali
a si zalíbili, nedopustí.. aby strád'ala—a pomalu hynula. _

Veleváženil Pověděl jsem. vám o naší nádražní missii, co jsem
věděl. Z tohoto stručného náčrtu, aspoň tolik poznáváte, že má ná
dražní missie veliké úkoly a tudíž i_právo na život; zajisté po pří
kladu našeho milovaného arcipastýře', jenž svou přítomností nás dnes
vyznamenal a tím -i svou přízeň nádražní m'ssii projevil, stanete se
vy všichni a všechny šiřitelkami a příznivci tak významné charita
tivní instituce. Jsme sice v době týdnů utrpení válečných, ale po
týdnu utrpení následuje vždy vzkříšení, po válce nastane mír, tehdy
pak, jak doufám, i nádražní missie bude slaviti své velikonoce no
vého ' života'pod ochranou Matky boží a za součinnosti všech pravých
lidumilů.

.

Dodatek:

.

_

Spolek »Ochrana dívek: v Praze má členy: 1. .za

kládajlcí, kteří složí obnos" 20)-K;»'2. podporujíci,-kteři platí ročně-'
10, K; 3. přispívající; kteří plati ročně 2 K; -4. činné, kteří vykoná
vají službu na nádražích. Předsedkyní. spolku ]. ]; Anna Berta kněžna
z Lobkovicz; místopředsedkynčmi 'jsou—pro odbor nádražní missie:
Marie hraběnka Westphalenová a paní dvorní radová Josefina šlech
tična z NovotnýCh Ravenova, pro- odbor záchrany: pani dvorní ra
dová Marie Maixnerová._Pokladní jest ]. ]. princezna Karolina Lob
koviczová. Sekretářkou jest od r. 1916 slečna Karla Dvořáková,
v Praze-II. na Slupi c 14.
_ Nezávisle na tomto spolku, avšak jako nutný doplněk snah ná
dražní misie hodlá pisatel toho článku znovu obnoviti v Praze or.
ganisaci katol. služebných dívek.
'

W

ČÁST PASTORAČNÍ.
Dějiny přechovávání nejsvětější Svátosti.
Dle původních pramenů podává Dr.'losef' Suchý, spirituál v Přestavlkácb.
(Dokončeni.)

Z \doby renaissance zachovalo se jich velmi málo, a tak si
vysvětlíme neurčitý, povšecbný způsob mluvy tehdejších předpisů.
Všeobecně mluví sněm tridentskýf) neurčitá jest _mluva rituálu
kosmického 2) z r. 1597. Ovšem. později, když přímé rozkazy
kongregaci -k tomu pobádaly, rozšířil se svatoStánek na oltáři tak,
že Benedikt XIV. nazývá svatostánek na hlavním oltáři obyčejným,
platným řádemř)
V novější době podaly belgické chrámy, v nichž se nejsvě
tější Svátost přechovávala v nástěnných svatostáncich, dotaz na
svatou Stolicí, co o této praxi soudí. Posvátná kongregace obřadů
zakázala jinde andělský chléb přechovávati, než ve svatostánku
ve středu oltářef)

,

.

_

Tento způsob přechovávání odpovídá nejlépe idei oběti.
mšexsv., nebot nejsvětější Svátost jest nejvznešenějším ovocem
novozákonní oběti. Takto se zračí úzké spojení mezi ovocem
oběti a_obětí samou, věřící pak vidí, že ti, kteříz oběti požívají,
maji podíl na oltáři.“)
\
_ 1) _aConsnetudo asservandi in sacrario sanctani \Eucharistiam a deo.
antiqua est, ut cam saeculum etiam Nicaeni concilii agnoverit. Porro deferri
ipsarn sacram Eucharistiam ad inňrmos' et 'in' hunc usum diligenter in ec-v
clesiis conservari .. . vetustissimo catho'icae ecclesia more est observatumx
Mansi. sv. 33., str. 83. Conc. Trident. sess. 13, c. VI.

2) »Deferat Eucharistiam ad locum consuetumx
3) »juxta vigentem disciplinam sacra Eucharistia conservatur in taber
naculo, quod est positur super uno ex altaribus ecclesiae.< Magnum Bulla
rium Romanum sv. 17., str. 78. Luxemburgi snmptibus Henrici Alberti Gosse
1753, Accepimus 16. Julii 1746.

') S C. leg'timis pro tuendis ritibus praeposita

quod attinet ad

custod am ss. sacramenti . . . Sanctitati Suae nomine omnino pmhibet, illnd
alio in loco servari, praeterquam in tabernaculo in medio altaris posito.:
s. R. 2l.-'Aug. 1863.
.5) ] Kor

1013.

\
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ldei oběti odpovídá však také, by nejsvětější Svátosti bylo
vykázána nejdůstojnější a nejkrásnější místo na oltáři, ve středu
mensy, a ne snad nějaký prostor po straně oltáře aneb ' za ol-'
tářem; vždyt čemu na celém světě může býti dána přednost před
Tělem“ Páně?

Sakramentaria zůstala od dob, kdy svatostánky na oltáři
nabyly vrchu, prázdna, někde i stržena nebo proměněna v něco
jiného, jako ve Feldkirchu.
Si'atostánky, jak gotické, tak románské a-renaissanční, zři=
zovaly se zpočátku důstojně jako nádherné skříně s dvířky
dvou- neb jednokřídlovými, zvenku i uvnitř nádherně vyzdobené.
V dobách pozdějších při sháňce po cffektu (sloh copový) lze „po
zorovati neblahý tento směr i—na svatostánku. Tvar jeho“ byl.
velmi často nepříhodný pro celý oltář, nepatřící k slohu, jedno
duchá, ale stářím posvěcená forma svatostánku, pozměněna byla
v nepěkné skříně o dvou i třech poschodích. Místo jednoduchých
dvířek zavedeny b'ny nedůstojné svatostánky otáčecí. (Walz
Roll-, Drehtabernakel).

_
\
Nedůstojné jest otáčení nejsvětější Svátosti, nedůstojné jest,
když je svatostánek uzavřen, aby chléb života" byl obrácen
k prknům, které 'bývají zpola ohoblovány
Takový' svátostánek nedostatečně 'chrání posvátné nádoby,
ciborium i, monstranci; proti prachu i hmyzu, protože k volnému
otáčení je nutna značná mezera mezi stěnami.
'
K tomu dlužno uvážiti, jaké obtíže__působí otáčecí svato
stánek, když" dřevo nabotná a s těží dá 'se otáčeti.
Proto právem dává provinciální „sněmpražský přednost svato
stánku s dvířkamif)
'
Nelze, dosti ostrými slovy odsouditi zařízení svatostánku, kde
ostensorium bylo zvláštním strojem vyzvednuto a pak, dolů
spbuštěno.

..

_

_

Posvátná kongregace “) rozhodně způsob ten odsoudzla, neboť
nezaručuje bezpečnost nejsv. Svátosti před zneuctěním, ruší šu
motem a snižuje »Regem regum et Dominum dominantiums'
k názvu. »Deus ex machina:;
'

Předpisy o, svatostánku.

:

.1. jako nejvýznačnější 3) a nejdůležitější místo uchrámu budiž
svatostánek umístěn ve farních a řeholních chrámech na hlavním
1) Versatilibus, quae'hinc 'inde inveniuntur, tabernaculis, antiquorem
merito praeferrimus'sanctuarii structuram congruo ostis seu foribus muniti :
Acta et decreta concilii provinciae Pragensis, Pragae 1863, str. 181.' “
2) .Utrum admitti-possit usus cuiusdam machinae ab ipsp constructae,
cuius'ope elevaretur ac deponeretur ostensorium, dum salutaris hostie. po—
pulo adoranda exponiturřc
creta authentica S. R. C.

R. Negative. S. R C. 7. julii 1877, 3425. De—

3) Locus tabernaculi éligatur tum ratione totius sacrae atr'ucturaetum
ad rx'iibendam tanto Sacramento'venerationem aptissimus.c Acta et dcera
con'c.'prov. Prag a. 1860, str 180.
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oltářif) aby zřetel přítomných byl hned na něj obrácen.: Jen
v kathedrálách, v chrámech kollegiátnícb, v nichž by byly funkce
rušenyf) má býti na význačném vedlejším oltářif)
2. Svatostánek budiž stavěn v souladu s celým oltářem.
3. Budiž z mramoru neb jiných kamenných látek drahocen
ných-,. z pozlacené rudy neb, Stříbrných ploten aneb z dobrého
dřeva. Sv. Karel Borromejský *) doporučuje pro svatostánek dřevo
topolové nebo vrbové, zrazuje pak od dřeva dubového a ořecho
vého, protože drží vlhkost. »

.

Podoby může býti čtyř-, šesti- neb 'osmihranné. Kulatý neb
mnohostěnný se méně doporučuje, protože zaměstná mnoho
prostoru.
4. Má míti vlastní základ, hloubka jeho obnášejž 627, cm,_
aby korporále mohlo se dobře podložiti pod posvátné nádoby;
třeba však podotknouti, že svatostánek nemá býti tak hluboký
aneb nad míruivysoký, by kněz potřeb0val stupátka 6)
5. již roku 1575 rozkázala posvátná kongregace, aby svato
stánek, je-li ze dřeva,6) byl pozlacen a uvnitř ozdoben skvostnou
bílou látkou. Ozdóba svatostánku hedvábnými látkamimůže od
padnouti, jsou-li vnitřní stěny již—pozlacením neb jinak přiměřeně
ozdobeny. ") Pod nádobou, jež nejsvětější Svátost přechovává, má
-býti,rozprostřeno korporále aneb čistá posvěcená palla. 1,) Korporále
neb palla má se aspoň každý měsíc měniti.
1) »In altati maiori collocari oportet.: Acta synodalia a beato Carolo
Borromaeo 1.603. lnstructionum fabricae et supellectiíis ecclesiasticae libri
duo. Lib. I. c. XIII.-, str. 303.
2) »Hoc autem tabernaculum . . . in altari maiori vel in_ alio, quod

venerationi et cultui tanti Sacrámenti commodius ac decentius videatur, sit
collocatum, ita ut nullum aliis _sacris functionibus . . . impedimentum'afle
r_atum Rit. Rom. op. cit. tit. IV. c. 1., 6, str. 74.
'
3) ».Valdc oportunum est, ut illud non collocetur in maiori .
altari . . . sed in alio sacello vel loco ornatissimo. ne ritus turbetur.< Cacr.
ep. 'op. cit. Lib. I. c. 12 n. 8. str. 75.

'

'

. 4; »Intrinsecus autem ;abulis populeis circumamictum esse dcbet vel
aliis eiusmodi, ut' ab humiditate, quae ex métalli marmorisvegencrc'existit,
ss. Aucharistia illo amictu cmnino defendatur.c Nan nuceis .vel aliis, quac
humididatem gignunt.< Acta synodalia op. cit. Instr. fabrť et supellect. “cccl'.

op. cit. lit. !. c. XIII. str. 304.

I5)»Non minus cubito uno, et unciis sexdecim. .. neque rursusa frontc
sic distct, ut ad sacram Eucharistiam depromendam sacerdoti gradu etiam
l_igneo opus sit.:

Acta syn. op. Citl.Instr. ]. I. c. XIII. str. 304.

') »Tabernaculum regulariter debet esse ligneum, extra deauratum,
intus vero aliquo. panno serico decenter-contectum.: S C. Ep. 26.0ct; 1575
apud defHerdt, Praxis liturgica III. 245. Ceeremoniale arochorum iuxta
novissinujs apostolicas sanctiones conclnnatum, Petrus
. de Amicis 1910
pag. 22.

,

'

'

?) »Ultrum de necessitate interiora tabernaculorum panno scrico albp,
contegere, an aequivaleat et sul'ticiat simplex auratura Pc R. Negative ad pri-'
mam pattern, alfírmative ad sec. S. R. C. 7.. Augusti 1871. (3254) Decreta
authentica

S. R. C.

“

__

8) »Mandat.,praeterea instructio, ut sacru'm corporalevextendatur s_npra
taberna'fculiaut throni basitn. „ldtamen non estin sensu tam rigido accipien

dum..
ut non
pallam.promiscue
adbiberix
mentina
5 5. liceat
n. 4. guandoque
ecrcta authentica
sv. V
'
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Ktomu dlužno podotknouti, že na památku Opony v židov
ském chrámu, jakož i k označení tajemství víry' má býti svato
stánek zastřen pláštíkem, conopaeum. 1)
jest to příkrov na způsob stanu, jenž celý „svatostánek po-.
dobně zastírá, jako pláštík ciborium. Konopaeum jest výnosy po
svátné kongregace obřadů nařízeno a' alespoň při novostavbách
by se nemělo na ně zapomínati. .Upevní se řásnatě kol hořejší
části svatostánku, že konec kříže svatostánku vyčnívá nad kono
paeum. Řásnatě splývá dolů, takže celá stavba svatostánku jest
zastřena a jen přední jeho část mezi nejsvětější obětí jest odhalena. „
Barva konopaea řídí se dle předepsané denní barvy. Při-vy
stavené velebné Svátosti jest vždy bílá, při zádušních mších fial
ková (nikdy černá), ač i bílá- je dovolena.

_

Látka konopaea budiž hedvábná, protkaná zlatem neb stří
brem, aneb jiné drahocenné látky.
'
6. Netřeba dokazovati, že zevnějšek svatostánku má býti při—

měřeně ozdoben-.

* Jak těmto ozdobám jest rozuměti, vysvítá ze zákazu stavěti
na svatostánek obrazyf) _ostatky3) neb květiny tak, aby jim byl
svatostánek podkladem. Nedá se totiž nikterak'srovnati, aby stánek
Boba živého byl podkladem předmětů méně, cenných. *
Zákaz platí i pro ostatky sv. kříže4) 'neb z jiného nástroje
2 "umučení'Páně. Kongregace obřadů prohlásila dále, že není ani
přípustno stavěti ostatky svatých před dvířka svatostánku, v němž
je nejsv. Svátost přechovávána. 5)
J

1) »Num taberaaculum, in quo reconditur Ssm. Sacramentum conopaeo
cooperiri debeat, ut fert rituale? et quatenus aíí'lrmative: b) Num conopaeum
istud coníici possit ex panno. sive gossypio, sive lana, -sive cannaba con
textoP c) Cuiusnam coloris esse debeatř Aliis opinantibus, ut Barufaldus,
conopaeum debere esse coloris albi, utpote convenieutis Ssmo Sacramento;
aliis autem, ut Gavantus, _eiusdemcoloris, cuius sunt pallium altaris et cetera
parame'nta pro temporis íestique ratione, praeter colorem nigrum, qui mu
ltatur' in colore violaceo in exequiis defunctorum Pc.R. Quoad primam quaes—
tionem, Afíirmative; quoad secundam pariter Aífirmative; quoad tertiam,
utramque Sententiam posse in pragim deduCi, maxime vero sententiam Ga
vanti, ' quae ro se habet usum ecclesiarum Urbis.: S. R. C. 21. ]ulii 1855
(3035) n. 10. ecreta authentica. Rituale Rom. tit. IV. c. 1., 6, str. 74.
2) »Minimetolerari potest consuetudo superimpone'ndi pictas imagines,
sculpturaš, vasa florum aliaque ornamenta ita, ut idem tabernaculnm pro
basi insreviat. Imo nec. in ostiolo seu in ipso. aditu tabernaculi talia collo
'- care convenit.: Ac'ta et decreta concilii Pragensis ex ao 1863 str. 182.
3) »An toleranda vel ehminanda sit- consuetudo. quae i_ndies invalescit
su'perimponendi Sanctorum reliquias pictasque imagines tabernaculo, in quo
'augustisaimum Sacramentum asservatur, ita ut- idem tabernaculum pro basi
inserviatřc R. »Assertam 'consuetudinem tamquam abusum- eliminandum
omnino esse. S. R. C. 3. Aprilis 1821 (2613). Decr. auth.

'

4) »An h'oc decretum valeat etiam pro Reliquiis Sanctissimae Crucis
vel alteri'us instrumenti'Do'minica'e Passionis publicae venerationi expositisřc
R. »Aífirmative. 5. R, C. 12. Martii 1836 (2740). Deer. auth.

5) »Canonicus.. . supplicavit, ul saltem ante eiusd'ern tabernaculi ostio—
lum collocari possit alicuius Sanóti reliquia, die qua einsdem festu'm reco
'litur, ;mafxime=quumvigeat super boc ipso immemora'biiis 'consuetudo.c R.
>No'nlicere; et assertam Consuetudin'em tamquam abus'nm eliminandann
8. R. C. 6. Septem. 1845 (2906). Decr. autb.

'

'
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Nad svatostánkem může býti poskytnuto místo jen svatému
_křížianeb obrazům, jež vyobrazují Krista Pána dle určité doby-.
roku církevního, na př. vir dolorumť) ecce homo, z mrtvých
vstání Páně, dobrý pastýř, proměnění Páně neb obraz jiné bož
ské osoby. Nejnutnější. a všude možná -ozdoba svatostátku je
čistota.

.

"=

7. Dvířka svatostánku budcež takxveliká, aby ciborium s-osten
soriem dalo se snadno vystaviti.“) Mají býti o dvou křídlech.
Nejlepší jsóu železná dvířka, která vně i vnitř jsou okrášlena zla
tými ozdobami. Mívají_tři malé, ale silné zámky. jsou-li dřevěná,
mohou býti uvnitř pobita železnými plotnami, „zevněpak želez
nými pásky potažena.
'
8. Klíč od svatostánku .má býti od ostatních klíčů snadno
rozeznatelný. Nemá zůstati v Sakristii a žádnému laikovi ani ře—
holnicím býti svěřena) Kněz, jenž je strážcem svého pána a roz
davačem tajemství'božícb, má sám jej míti na starosti. 4')Jest radno
opatřiti dva_klíče pro svatostánekf)
9. Uvnitř svatostánku nesmí býti nikterak místo pro svaté
Oleje, částečky sv. kříže, prázdné monstrance. ciboria, kalichy

a jiné předměty.

Totéž platí o prostoru pod svatostánkem za

kanonickou tabulkou.')_
"
'
10. Věčné světlo má býti umístěno v přiměřené vzdálenosti
od prvního stupně;") není-li Nejsvětější ve svatostánku, budiž
zhasnuto.
,
Pozn. Pro ozdobu svatostánku zevně "hodí se nejlépe svatý
kříž a pelikán, symbol lásky.
'
'

Uřední rozhodnutí.
Sděluje dr. Čihák.
1. Poslední pomazání v nejvyšší nutností,
_
_
.
Roku 1906 rozhodla _S.R. e_tU. ]. Cong, aby v nejvyšší nutnosti po—

slední'pomazání se udělilo. zkrácenou formulí: >Peristam sanctum unctionem
indulgeat tibi Dominus, quidquid deliquisti. Amen.c K tomu bylo poznáme-'
náno v Acta S. Sedřs, že pomazání se děje na čele umírajícího, a jestliže
1) Gardellini, Deer. autb. tom. III. p.“172 decr. 4578 in nota ad-dub. 6.
2) »Idem locus (vel tabernaculum) . . . (sit) satřs amplns et altus.: Ornatus
eccl.

0. X. p. 20.

_

_

.

5) »Clavis autem inaurata et cordula decenti ornata nec ulli laico nn
quam aut aedituo credatur.: Acta et decr. conc. prov. Pragensis pp. 182.
4) Přísloví

2713. [. Kor..41.

_

_

\

._ 5) »Claves quas duas habcre consule
est, parochu's vel eius _coope
ratbr custodiat.: Acta et deer. Concilii Provinciae Viennensis 1858. Tit. Ill.—
c. IV. pag. 87. Wien

1859.

—

.“) »Hoc autem.;abernaculum con'opaeo decenter 'opertum„ atqne ab

_omni "alia re vacuum.- Rituale. Rom. tit. IV. c. ,I. nr. '6. ex ao 1892.

_7) >Lampades, que prcut Rítuale Romanum .loquitur plures sínt, sed
una Baltem diu noctuque perpetuo colluceat.: Actaet deer. cbnc. prov.
Pragensis op. cit. str. 182.

'

'

-.

'
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dále žije, jednotlivá pomazání na údech se konají dodatečně sub suis formis.
Dne 31. ledna posv._ Sbor Officia o dotazu: An administrato Sacramento
extremae auctionls in casu necessitatis unica unctione in fronte adhibita.
per verba »Per istam sanctam nnctionem indulgeat tibi Dominus _quidquid
deliquisti. Amen cessante periculo, singnlae unctiones, ad tenorem decreti
diei 31. ]anuarii 1907 supplendae, sub conditione adhnbendac sint vel non“?
A odpověděl posv. Sbor: Negative ad 1. partem, aftirmative ad 2. partem.
'

-(Srv. Ord. l. Pr. 1917, str. 75.)
-2. Památka dušiček:
Dekret kongr. Obřadů ze dne 28 /II. 1917 povyšuje památku dušiček
na svátek duplicia [. classis primaria pro celou církev, takže tento den za
tlačuje všechna festa própria'. jen když druhý listopad připadne na neděli,
jestodložiti solemnem Commemorationem Omnium íidelium deíunctorum na
příští den_(pondělí) a na tento jest též boložiti'odpustek toties-quoties, pro
půjčený 14./12.1916. Zároveň posv. Sbor vysvětlil povinnost tří mší sv.-takto:
kněz nemusí čístiv tento den tři mše sv., může čísti bud'jen jednu nebo jen
dvě. Kdo čte jednu, vezme menší formulář první, kdo 'čte dvě, vezme tor
mulář první a druhý. Kdo čte jedinou mši sv., může ji obětovati na svůj
úmysl, kdo čte dvě, musí jednu z nich obětovati za zemřelé.
(Srv. Act. Ap. S. IX. 197, 186, 188.)

3. Haglograflcká kumlse v Praze;

Ndp. kníže-arcibiskup Pražský dr. Pavelhrabě Huyn dekretem ze dne
6. ledna 1917 zřídil v Praze pro církevní provincii Českou »Commisionem
ad promovendum cultum Sanctorum' Patronorum alíorumque Sanctorum
.Regni Bohemiae nec non Sacrarum Reliquiarumc kteréžto komise členyjsou:
Frelát dr. Podlaha, předsedou, prelát Msgr. dr. Frant. Zapletal, místopřed
sedou, pak kanovník Fd. Sittler, prof. čes. theol. fakulty dr. Frant. Stejskal,
prof._něm. theol. fakulty dr. Naegle a-dr. Schlenz.
|.

(Ord. l. Pr., 1917, str. 76.)

4. Formální právní mou rozhodnutí v záležitostech chudinských nepře
káží novemu projednání“otázky podpory chudinské.. — Jest nález c. k. správ
ního soudu ze dne 6.. února 1917 č, 2931.

'



„Literární oznamovatel.
Pořád'á redakce za součinnosti dra. Čiháka. '

A) Hani/etická literatura.
Kázání májová. (Gyklus dle litanie loretánskě)._ Napsal František Ko'
márek, katecheta ve Vamberku V Praze, _V. Kotrba, 1917, str. 144, cena
2'50 K.:— Thema na první pohled všední, obvyklé; avšak př.h'édnemeli
k obsahu a z racování, objeví se nám úplně nový a zajímavý cyklus 32 řečí
májových, řa a pestrých myšlenek časových, protkaných jímavými příklady
ze světové války, promluvy jsou jasné, srdečně, ušlechtilou lidovou mluvou
podané. Nepochybujeme, že májovi kazatelé použijí hojně tohoto 'cyklu
v příštím roce i později .rádi se k němu vrátí. --—.»Kazatelnac mile překvapila
s'vé čtenáře, uveřejňujíc homiletickě práce zesnulého našeho učence 'prof.
dr. Pachty, a zároveň sdělujíc, že vydá rukopisy některých kázání jablon
ského. V našich kruzích homiletických .jeví se snaha studovati starší domáci
kazatele a jejich kázání vydávati buď doslovně nebo přepracované pro dobu
nynější. Iniciativa náleží 'tu redaktoru t. ]. (Rádce duchovního), a Kazatelna.
prakticky realisuje tutéž myšlenku. Upřímně vítáme tyto- snahy a přejeme
_lm plného zdaru. — asbvý dopis o homiletice zaslal redaktóru »Kazatelnyc
_[os. Pospíšil. V dopise projevuje své myšlenky, jak by _semělo kázati'ven
izovskému lidu. Dává přednost řečím praktickým, morálního r_ázu,časovým
.před
ez'prařegnie. systematickými,---dogmatíckými, jež více méně zůstávajíftheorií
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B. Pertor'a'lní literatura.

Duchovní správa:

.

Hronek josef: _Z kroniky bubenečské. V Praze 1917, Vlast, str. 42 v 80.
Mladý horlivý kaplan bubenečský vydává tu jako otisk z »Našlch Listů:
roč. XXVI. praktickou knížečku svým osadníkům. Popisuje poutavě předf
historické sídliště v oblasti hubenečskě; dějiny Bubenče, farní chrám sv.
Gotharda a farní osadu. Hronek píše na základě positivních výzkumů, ze
jména svého býv. předchůdce prof. Vacka, líčí slohem jemným a lidové
vše, co může zajímati osadníky. Tiskárna odčla milou práci ve sličný šat,
čímž stane se knížečka vzácnou památkou interesentům. Podobné zpraco-_
vání farních osad bylo by jistě vřele vítáno katolickým lidem, proto práci
Hronkovu upřímně doporučujeme ad legendum et imítandum. — Gruber
Daniel, 0. F. M. vydal právě též samostatně v Innsbrucku. v nakladatelství
Rau'chově dvě malé, avšak pro duhhovní správu venkovskou důležité bro
žurky: »Klerus und Landfluchtc, 64.strany v 8', cena 70 h a »Vom Lande
in die Stadt:. Naučení a rady dívkám, které odcházejí do města nebo- tam“
již slouží. Stran 88, cena 40 h. —.Scheiwiler
A. dr.: »Ein schóner Beruí'c'.
Jsou to pokyny pro hospodyně důst. duchovenstva. Vydáno 11Benzigera
v Einsidlu, str. 72 v 160, cena 50 pfg. -—Schlags Willibrord: »Kinder
.der Heiligenc, Jsou to úvahy o manželství a šestém přikázání božím pro
katol. dívky a ženy. V Trevíru, naklad. Petrus, cena 50 pí'g.
Arktika a mystika.
,
Meschler Moritz S. J.: »Askese und 'Mystikc. U Herdera ve Frei
burku, XlI+_196 stran, cena 2'40 _M. Mimo jiné jest příspěvek k otázce
zjevení a proroctví, :o askesi sv. Ignáce a jesuitů vůbec, o německé my—
stice. — Askesi podle" ducha sv. Františka jest věnován měsíčník »Fran
ziskus-Stimmenc, jenž vychází v Bavorsku od r. 1917-za r'edakCe OO. Fran
tiškánů z Paderbornu. Bonifaciusdruckerei v Paderbornu, ročně 2 Mr—
Kreus'er M. vydal »Mntunserer lieben Frauc. Katolickému světu českému
k objasnění, vedení a útěše. Naklad. A.- Laumanna v Důlmen i. W., 128 str.
v 80, cena "1 M. — Springer
S. ]. uveřejňuje »Die Andachtsbeicht und
die neue Kommunionpraxisc v lineckém Quartalschrifcu, 1917.
Práva a válka.
Bohumil Stašek: »Papež a' právo mezinárodníc. Vzdělavaci knihovny
katolické svazek 69. V,_Praze 1917, V. Kotrba, stran 122, cena 2 K. Kniha
po úvodu a literárním přehledu jest rozdělena ve 3 části. První, nadepsaná
»Pape suverénemc, projednává ]. Suverénitu papežovu a právo mezinárodní,
11.P ež suverénem mocí svého církevního postavení. Ill. utnost suveré
nity nejvyšší hlavy církve (str. 9—48). Část druhá (str. 49—90) pod titulem
»Suverěnní práva papežova: má předmětem tyto 'věci: 1.,Právo smluv:
1. dějinný přehled, 2 právní povaha konkordátů, 3. konkordáty mezinárod
ními smlouvami. II. Právo vyslanectva: 1. historický vývoj, 2. státní sekre—
.tariát papežský, 3.—
aktivní a pasivní vyslaneckě právo papežů, 4. počátek
a konec funkce papežských vyslanců, 5. právní postavení diplomatických
zástupců papežských. Ve třetí části jest .probrán __garančnizákon italský ze
13. května 1871 (str. 91—122). Pilná práce, zpracovaná na podkladě věde
okem, přišla v nejvyšší potřebě. Otázka právního postavení papežova jest
prvotřídní v mezinárodních zápletkách poslední doby a čeští katolíci a intel
ligence vůbec byli o ní velmi málo informováni. Stašek podal v této knize
jasný přehled o celém stavu otázky a tím zavděčil se všem upřímným če
“ským katolíkům. Nechceme se rozepisovati o jednotlivostech, celek jest
velmí. zdařilý; čl. 14.—18. garančního zákona měl ovšem býti také podán,
_ aby si nás čtenář ,mohl učiniti úplný obraz o nábóžensko-politickýCh po
měrechitalských a jmenný ukazovatel byl by jistě zvýšil cenu této praktické
publikace, již vřele doporučujeme českému duchovenstvu i laikům.")'
*) Ostatní. v čísle“ příštím.

*Pro nával látky byli jsme “nuceni některé práce ponechati do čísla
příštího.

'

-

'

'

Redakce.

LISTY HOMlLETl-CKÉ,
Neděle desátá po sv. Duchu.
Modlitba- publikánova.
»Bože, bud' milostiv' mně hříšnému.c'
*.

(Luk. 18, IS.)

Jsou dva mochí—králové, kteří“jsou proti sobě v neustálém
nepřátelství, kteří o naši duši bojují, abych "selidsky vyjádřil: jeden

z těchto králů jest Bůh, všemohoucí Stvořitel-a neobmezený Pán
nebe i země; druhý jest ďábel, kníže tohoto světa, nejvyšší vříši
tmy a pekelných trestů; Jak rozdílní jsou tito vládcové ve své
podstatě, tak rozdílní jsou také ve svých skutcích;- neboť k'dežto
Bůh jest láska sama a' vše nevýslovnou láskou objímá, pronásle
duje druhý všechnyživé lidi nejzuřivější nenávistí; první jest
štědrý, druhý jest iloděi a loupežník, jeden chce přivésti .duše
do nebe, druhý do propasti; první oživuje, druhý usmrcuje; první
dovede izlé kdobrému obrátiti, druhý hledí i to nejlepší otráviti

a zkaziti.
To jsou známé pravdy, ale právě dnes je vhodný čas .připo._
menouti je vám, poněvadž dnešní sv. evangelium 'zřetel'ně na ně
póukazuje. Co vám vypráví toto evangelium?
_
Obrací zraky vaše ke dvěma mužům, kteří zdánlivěfv nej
lepším úmyslu do '„chrámu Páně jdou. . jeden jest bohatý a- vy

strojený, nese poklady dobrých skutků, které nikdonepopírá.
Druhý jest chudý; neschází mu jen skvostný šat, nýbrž nese
i" břímě mnohých

provinění.

Ale h_le— při východu

z chrámu

jest dřívější poměr proměněn vpravý opak; íariseus jest oloupen
o své bohatství a oblečen v' žebrácký šat, kdežto publikán, jehož
netíží již žádné břímě, kráčí ve svatebním—rouchu.

'Zdaž nevězí

důvod této proměny v tom, že jeden prosil krále milosti 'a mi
.Iosrde'nství a druhý upadl v"ruce knížete tmy'ř.
_
'_ - -Oba byli ovšem v chrámě, oba se modlili; ale modlitba fas

riseova nebyla pokorná, nebyla důvěrné pozdvižení mysli kBobu,
nýbrž marnivá sebechvála, pyšné“pozdvižení mysli nad spolubližní,
Rájec duchovní.
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všeobecná obžaloba těch, které měl milovati, a tak vězela 'v této'
modlitbě jaksi obět" pro nepřítele Boha. Poznává ve fariseu svého
služebníka, a když od něho obět jeho přijímá, bere mu zároveň
poklad ctností, které dosud konal.
_
Publikánu naprotLtomu Bůh _nejen odnímá břímě jeho pro
vinění. nýbrž i dává mu—bohatství své milosti.
Všichni si přejeme, aby modlitba naše byla také tak plodná
a požehnaná, a proto chceme dnes rozjímati o tomto vzoru hor
livé, Bohu příjemné modlitby a chceme k tomu cíli uvažovati:
I. o přípravě jeho k modlitbě,
II. 0 modlitbě jeho, a
III. 0 jeho požehnaném východu z chrámu,
Božský Spasitel pak, který nás slovem a příkladem řádně
modliti se učil, žehnej našemu dnešnímu rozjímání.

I.

'

Spasitel nevypravuje nám hned 0 rozdílném chování obou
mužů v chrámě, -nýbrž jaksi nás zve, abychom je provázeli při
jejich chůzi do kostela, když praví : »Dva muži vstoupili do chrámu,
aby se modlili.< Oba se jaksi připravují, než začnou se modliti;
oba opouštějí, místo svého denního zaměstnání a jdou do kostela.
Ale kdežto íariseus šel jen tělem, dovedl publikán, mysl svou
k Bohu pozdvihnouti, pravého ducha "zbožnosti v srdci vzbuditi.
Pochopil smysl napomenutí božího: »Před modlitbou připrav duši
svou a nebuď jako člověk, který "pokouší Boha.: (Sir.. 18, 23.)
Pocitoval celou tíži provinění, která jeho srdce tlačila ; byl pro—
niknut pokorným vědomím, že opustil blízkost Boha, nevinnost,
a že se Bohu odcizil, do propasti sešel, uznává, že jest marno
tr'atný, hluboko kleslý syn a proto k sobě volá: >Vstanu apůjdu
k Otcila 'oZ hlubokosti volal jsem k Tobě, Hospodine; Hospo
dine, vyslyš hlas můj lc
“
Vzbuditi v sobě tohoto ducha pokory, lítosti, pokání, jest
nevyhnutelnou podmínkou pro dobrou, Bohu milou obět mo
dlitby. Či budu vyhledávati, pomoc lékaře, když se necítím ne
mocným? Budu prositi o almužnu, když se velikým bohatstvím
vychloubámř Budu prositi o odpuštění, když si nejsem nejmenší
viny vědom? Žádnému z nás neschází chudoba, bída, hříchy,
viny; ale jak málo nás má zevrubnou vědomost všech svých
nedostatků a proto jak málo z nás přichází k trůnu milosti
boží se srdcem tak dobře připraveným, jako publikán ve sv.
evangeliu.
.
'
Když do kostela—vstoupil, neodvažuje se jíti k oltáři, »stoje

zdaleka, nechtěl ani očí, k nebi pozdvihnouti
Jak mnoho . a hlubokých tajemství je skryto v těchto pro
stých slovech božského Spasitelel Ještě neklade ani slova do úst
publikánovi, ale zevnějšírn chováním, pokornou postavou, pohle
dem očí a zdržovaným mlčením nechává ho složiti vyznání, jak
by je nejkrásnější řečí dojemněji nemohl vyjádřiti. Viz, praví
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k nebeskému Otci, viz marnotratného syna státi »zdalekac, který
vza'l otcovský podíl, šel do dalekých krajin a tam otcovské jmění
promarnil. Daleko od Tebe jest místo mé, protože mne hřích
od Tebe odvrátil, od Tvého otcovského Srdce.odloučil. Zdaleka
zůstávám státi, poněvadž není dovoleno _odpočívati na hoře svaté
a' přebývati ve stánku božím tomu, kdo nechodí bez poskvrny
a nečiní spravedlnost; z daleka zůstávám státi, poněvadž jsem
ztratil svatební roucho a zahalen jsem v hadry hříchu a hanby._
Kdybych se odvážil oči knebi pozdvihnouti, zhrozilbych se před
Tvou královskou velebností, proti-které jsem se vzbouřil; dívám-li
se na sebe, zdá se mi, že jsem neplodný ftkový strom, o němž
platí slovo: »Vytni—jej! Proč“tu darmo zabírá místo?;
Ale kam mám kroky, kam mám zraky zaměřiti, _abych ve
své tísni útěchy nalezl? — »K Tobě; Hospodine, pozdvihl jsem
dušesvé, Bože můj, v Tebe doutám/c (Žalm 24, 1, z.), »budu
18, 27.
.
mluviti)k
Pánu svému, ačkoli jsem prach
a popel.: (I. Mojž.
Ovšem, neslyšíme nic o podobné řeči publikánově; ale Bůh,
který i srdce a ledví'zkourná, slyší i nejtišší zašustění srdce,
které se k Němu obrací a u Něho jediného spásu vyhledává. Na
pyšné hledí »z dalekac (Žalm 137, 6.), ale pokorným jest na
blízku. Pozoruje nás při chůzi do kastela, při naší přípravěkmo
dlitbě; hledí na to, zdali jsme si vědomi svých mnohých provi
nění, své nehodnosti asvé bídy, a čím upřímnější jest naše za
hanbení, naše lítost, čím více se balíme v šat pokory, tim laska
věji přibližuje se k nám Pán se svou milostí. »Kdo jest tak po
korný,c dí sv. Bernard, »že se ani .neodvažuje oči E\n'ebi po
zdvihnouti, nutí jaksi nebe, aby se kněmu přiblížilo;c nebot Bůh,
který jest tak milosrdný, shovívavý, dobrotivý, jest zraněn vsrdci
svém smutným, žalostným pohledem neštastníka. Víc Bůh od nás
nežádá než abychom před počátkem modlitby přemýšleli, ským
chceme mluviti, abychom si byli vědomi své nicotnostia nebod
nosti, abychom vyšli z ovzduší každodenních zaměstnání, plánů
a starostí a myslí a srdcem vždy výše stoupali, až jsme došli
k bráně božského Srdce. a nejdůvěrnější rozmluvu s nebeským
Otcem počíti můžeme.

II.

Rozmluva duše sBohem jest skutečně každá řádná modlitba,
nebot at Boha chválíš, at mu za prokázaná dobrodiní _děkuješ,
at mu potřeby svého těla a duše přednášíš —- nikdy neslyší do
brotivý Bůh volání svých dítek, aby jim nedal odpověd, ““po
slouchá pozorně každé naše slovo, ano ještě více, ani pocity ná
božnosti, lásky, bolesti a touhy, které srdcem naším hýbají, ne'
ujdou jeho něžnému otcovskému zraku. Proto nás Spasitel vy
bízí, abychom se nejen rty, ale spíše srdcem modlili. avmodlícím
se publikánu představuje nám vzor, z něhož se můžeme učiti, jak
máme tuto modlitbu srdce konati.
,

.
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Myslíš "snad, že myšlenky tohoto ubohého hříšníka daleko
od chrámu prodlévají, poněvadž jeho rty se ještě k'modlitbě ne
otvlrají, a pohled jeho k oltáři se nepozdvihujeř Nikoli, když

zevně'mlčí, uvnitř-se modlí se vší vřelostí. Tomu nasvědčuje
pohyb jeho ruky, nebot, >bil se v prsy svéc.
jak prosté 'a významné znamení! V prsou spočívá srdce,
a jehóž hlubokosti vystupují všechny zlé myšlenky, city, žádosti,
přání; v srdci se nalézá kořen. závisti, nenávisti, mstivosti, hněvi
vosti, pomluvy, ano i prolévání krve a vraždění.
,
Bije se v prsa pokorný publikán před obličejem božím na
znamení, že chce srdce trestati; bije v nádobu svých vášní,.aby
ji jako Magdalena rozbil a olej slz lítostí na nohy "Páně lil; bije
na kamennou kůru srdce, aby se otevřelo a dalo východ bolesti,
která je rozdírá; aby .dalo vchod lásce k Bohu.
Vskutku, kdybych ani slova neslyšel z úst publikánových,
rozuměl bych přece pokornému a kajícímu holdu, který“ jako

pravý učitel *modlitby B_ohu přináší. Ale. otvírá též ústa svá
k prosbě. Slyš, jak z hlubokosti srdce svého sténá: »Bože, bud
'milostiv mně' hříšnému.c
jest. těchto pár slov' snad počátek či konec jeho modlitby?
Nikoli, jest to celá jeho modlitba. Krátká dle formy“ obsahuje
přece vše ve svém obsahu, zavírá v sobě všechny potřeby, které
prosící přednésti má a má jich-nemálo; nežádá nic skrovného,
nýbrž div boží všemohoucnosti a dobroty,'obracl se bezprostředně /
k, Dárci veškerého dobrého daru;- vniká takořka násilím do po—
kladnice božího Srdce a hledí zde nabýti nepomíjejíclho bohatství,
které_trvá v časei na věčnosti.
Ze netvrdím příliš, dovedete snadno všichni poznati, když
slova publikánova jen povrchně uvážíte. V jediném Bohu —
a nikde jinde — vidí zdroj spásy a milosti; proto mizí před jeho
zrakem celá země. Kdežto fariseus vystupuje jako soudce všech
lidí, chyby jejich odsuzuje a život jejich se svým srovnává, zná,
publikán jen „jednoho hříšníka, totiž sama sebe. a jenom jediného
pomocníka v bídě hříchu, totiž Boha. Což snad ho žádná jiná
Starost netížila než jen vědomí, že Boha urazil? Což ho nezarmu
covalo pohrdání jeho spolubratří, jak je fariseus tak bezohledně
vyjadřuje? Bylo mu uspořeno všechno trápení v srdci, které
leckdy otce rodiny na okraj propasti přivádí? Zajisté nikoliv!
Ale poněvadž seznal, že všechno neštěstí vyrůstá ze hříchu jako
ze společného kořene, proto prosí jen o jedno, čeho skutečně
potřebuje: milost, milosrdenství, aby'obdržel odpuštění hříchů.
Prosí o milost, o milosrdenství. jak opatrná, chytrá a 'velká
prosbal jak často přednášíme své malicherné, nepatrné potřeby.
jak často prosíme o několik halířů, kdežto nám“ Bůh celý, plný
poklad svých milostí'nabízl'l Proč raději nepřijímáme Dárce všech
milostí do srdce svého, Toho, o němž apoštol praví: »Ne všem
jste se stali bohatí skrze něho, kterého jste přijali, takže nemáte
nedostatek žádné milostiřc Proč tak dlouho otálíme, abychom.
odkryli bídu svou nejdobrotivějšlmu', a ' nejmocnějšímu Otci? Nikdo
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nám nemůže dáti pravou, působivou pomoc, nikdo nás nedovede
potěšiti, zahojiti,—požehnáním a milostí naplniti než jedině Bůh,
a přeče díváme se po pomoci v levo a v pravo, přece očeká

váme útěchu, pokoj, pomoc od těch, kteří jsou právě 'tak bídní
a chudí jako my sami.
Modlitba publikánova jest krátká; ale tato krátkost se jí ne
týká, poněvadž jest to modlitba dobrá. Kdo si chce dáti jen
trochu námahy. aby vnikl do hlubokého smyslu těchto málo slov,
brzy sezná, že to není prostá modlitba prosebná, jak takových
mnoho v hořké bídě z prsou neštaštníků k nebi vychází, nýbrž
že se v této modlitbě spojuje chvála, díky a prosba. Pomyin si
ještě k tomu, že modlitbu .tu přednášel s pravou nábožností,
s upřímnou lítostí, s dětinnou důvěrou a s oddaností do vůle
boží, že tedy modlitba ta měla všechny vlastnosti dobré modlitby
— nebudeš se diviti, že přinesla ubohému publikánu hojnou

odměnu.'

III.

Nepřeháníme, když mluvíme obojné odměně jeho modlitby.
Divíme se leckdy divům božské lásky, které 8% v pokorném
srdci modlícím se působí, když mu bezprostředně po prosbě dá
tělesné zdraví nebo je vysvobodí z hrozícího nebezpečí. Zde však
se jedná o více,; o větší dar než uzdravení tělesné, zde obdržel
duševně mrtvý život duševní; zde byl žebrák povýšen kxdůstoj
--nosti milovaného dítka božího; zde se stal ze spoutaného svo
bodný, ' z chudáka bobáč, z nečistého čistý, ze zavrženého omi
lostněný. To vše spočívá ve slovech: »sstoupil do domu svého
ospravedlněnc, nebot v čem jiném spočívá milost ospravedlnění
nežli v tom, že bývá hříšník očistěn ode všeho hříchu a věčného
trestu. že bývá posvěcen a obnoven?
;
Jak byste se divili, kdyby rolník, kter—ýnasil na pole málo
zrní, ihned po setbě dostal bohatou žeň? 'Ale zdaž se_modlící se
publikán nenalézá v témž postavení ? Kající vyznání _viny a po“
korná prosba o odpuštění —-to byla skrovná setba publikánova';
obohacení nevýslovně velikými poklady milosti byla jeho žeň.
Ale tak hojnou žeň chce nám Bůh všem dáti, když dovedeme
své potřeby přednášeti s touže pokorou, důvěrou, lítos í, jako
onen nešťastný a přece tak šťastný publikán.
Když zahaleni v roucho pokání z daleka stojíme, poznává
v nás něžně milující Otec své marnotratné syny, kteří cestu
k otcovskému domu „opětnašli; poznává nás a má soucit s námi.
Láska jeho ani tak dlouho nečeká, až jsme úplně vyznání své
viny učinili a potřeby naše přednesli; nebot zná hlad toho, kte
rému v poušti tohoto světa i pokrm nečistých zvířat byl odepřen.
Proto spěchá vracejícímu se synu naproti, objímá a líbá ho. La

skavostí svou potlačujetakořka zahanbující vyznáníhříchů; slu
:"bůrn-svým, kněžím, poroučí: >Rychle přineste roucho první
a oblecte 'holc roucho první„ t. j. roucho prvotní svatosti aspra
vedlnosti, nevinnosti, které se každému kajícímu hříšníku ve svá
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tosti pokání uděluje. A dále mu dává prsten na 'ruku, jako zá
vdavek cti, důstojnosti a lásky, dává mu na nohy novou obuv,
aby nyní jistěji a pevněji kráčel po cestě spasení. Pak ho zve
ke královské hostině ve sv. přijímání, které veškerou sladkost
země daleko předčí.

_

Srovnejte tedy jen stav marnotratného syna se stavem, ve
kterém je milostí boží! Srovnejte publikána, který jde do chrámu,
aby se tam modlil, s .publikánem, který odtud ospravedlněn vy
chází. A když jste jednotlivé" tahy obou těchto obrazů zrale uvá
žili, potom pohlédněte do vlastního srdce; pohledněte tam hlu
boko, prohlédněte všechny, i nejtajemnější kouty jeho! Snad tam
nenaleznete nic, 'co by vás potěšilo, snad , tam naleznete viny,
nečistotu, nedostatky, chyby. A ,i kdyby tomu. tak bylo — ne
klesejte na mysli! Vezměte vše, co svědomí vaše tíží, vezměte
všechno to břímě na sebe a_ následujte publikána do chrámu,
abyste se zde modlili. Modlete se vřele, s pravou lítostí;—otevřete

před Bohem a jeho služebníkem celé srdce své a proste za od
puštění. Bůh jest shovívavý, milosrdný a dobrotivý; nechce smrt
hříšníka, nýbrž aby se obrátil a živ byl. Přijme i vaši modlitbu
milostivě a odejdete ospravedlnění, posvěcení, velikými milostmi
obohacení z chrámu. Nyní propouští vás do vašeho domu, aby
vás, když ro'ucho nevinnosti jste si zachovali, s radostí přijal do
domu svého, do příbytku nebeské, věčné blaženosti. Amen.
Dle sv. Karla Borrom. (Mache) Sian Nap. 703. Holý, Ord. Praem.
0

Neděle desátá po sv. Duchu.
Fariseus vdnešním sv. evangeliu nedbal výstrahy prorokovy:
Běda tobě, který pohrdáš, zdaližisám z'hrzennebudeš? (Is. 33, 1.)
Proto spravedlivě od Boha byl zavržen, nebot modlitba toho. kdo
uchyluje uší, aby neslyšel Zákona Páně, bude proklata. (Přís:
28, 9) A zákona'Páuě neslyší, nýbrž. jemu se protiví 'a proto
Bohu se“nelíbí a nic od něho nevyprosí, kdo bližním pohrdá, jej
haní a tupí, jak to učinil fariseus, oněmž dnesvevangeliu Kristus
Pán vypráví. Ani kdyby bližní skutečně něčeho špatného se do—
pustil, nemáme práva bez“důležité příčiny chyby jeho roztrušo
vati, nebot jednání takové čelí proti lásce křesťanské. jako by
chom sami neradi byli, kdyby někdo skutečné naše chyby roz
trušoval, tak také bližníhoto mrzí a bolí, činíme-li mu to. Ajako
nemáme práva. abychom sahal: na cizí majetek a cizí peníze,
zrovna tak nemáme práva, abychom se dotýkali'cti bližního. Lepší
zajisté jest jméno dobré, než bohatství mnohé. (Přísl. 22, l.) ——
Z'tratíme-li—svůjmajetek,- můžeme si časem získati jiný, přijdeme-li
o svou čest, ztěžka kdy jí nabudeme zase u těch, u nichž jsme
ji' ztratili. Sv. Augustin mezi vražedníky počítá i utrhače na cti,
nebo dobrého života jest jistý počet dnů, dobré však jméno se
trvá do věků. (Sir. 41, 16.)
.
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Zivot svůj jedenkráte ztratíme i proti své vůli, dobré jméno
mohlo by však na věky trvati, kdyby ho pomlouvači nezlehčovali.
__Vrahům můžeme se někdy vyhnouti, pomluvač nám však čest
béře i tam, kde nejsme a kde se hájiti nemůžeme. Proto .dokládá
Duch sv._: jako 'had, když štípe tajně, tak nic menší není ten,
kdo tajně utrhá. (Kaz. 10, 11.)'
'
Mnozí mají tak jedovatý jazyk, že před nimi neobstojí nikdo,
ani živý ani mrtvý, ani duchovní ani světská vrchnost. Neodpustí
ani přátelům ani rodičům. Nikdo“jim není'dost dobrý, každého
sekají mečem utrha'čného jazyka, takže se může řícionich: Jazyk
jejich jest jako meč ostrý. (Žalm. 56, 5.) Mnohdy hříšnou řečí
svou připraví o službu, o výdělek, mnohdy i o život. Maji si však
zapamatovati, že'jsou povinni nahraditi všechnu "učiněnouškodu.
A to jest-těžší než u zlodějů. Zloděj když nic nemá, jest od ná
hrady osvobozen, utrhač byl by osvobozen jen tenkráte, kdyby
jazyku pozbyl, Íještě tu musil by nahražovati perem. Koho tupil,
toho jest mu chváliti a v dobrou pověst uváděti. Pročež říkával
opat Ipericius: »Měně hře'ší. kdo v postě maso jí, než ten, kdo
čest bližního loupí.: (Boll. 25, Jan..678.) jako jest utrhaě na cti
Bohu nemilý. tak jest lidem ošklivý a protivný. Pravdu toho do
tvrzuje král Šalomoun. (Přís. 24, 9.) Král David přirovnává na cti
u_trhače zapáchajícímu hrobu: Hrob otevřený jest hrdlo jejich.
(Zalm. 5, II.) Z hrobu vycházející'mrtvolný zápach přítomným
se ošklivý a zrovnatak oškliví se posluchačům pominuvačautrhač
na cti, obírající se hříchy, mravní to hnilobou bližních. Moudře
utrhače kárá starý filosof pohanský Seneka: »Snad bys, milý
příteli, tu chybu, "kterou na bližním stiháš. v lůnu svém nalezl,
kdybys 'bystřeji na sebe pohleděl.: Svatý Dorotheus píše, že nic
není těžšího, nic nebezpečnějšího, jako bližního posuzovati, jím
pohrdati:,Pečujme a starejme se raději o chyby své. Co jest nám
do cizích?
»Utrhač škodí itěrn, kteří ho dobrovolněposlouchají. Utrhač
věru, i utrhání rád poslouchající stejného odsouzení hodni jsou.
Ten toliko jest mezi nimi rozdíl, že'u'trhač na jazyku, posluchač
pak v uších ďábla nosí,< praví jeden zbožný spisovatel. (Jan
Tritem c. 6. de vita Sac) listě hřeší těžce ten, kdo kradené věci
'přijímá. kdo drží sud zloději, když do něho kradené nápoje na
lévá. Zrovna tak hřeší také, kdo—ochotně nastavuje uši, když se
nactiutrháním naplňují.
Kdybychom mužnězarazili pomlouvače, aneb aspoň nelibost
s jejich jednáním na jevo dali, všichni by se báli před námi po
mlouvati; nebot jako vítr půlnoční_rozhání dešt, tak tvář smutná
jazyk utrhačný, praví krásně kniha Přísloví (25, 23). Ale proto
pomlouvánl .tak obecné jest, že ho skoro všichni rádi slyší. (Jer.
ad Celant) Krásně napomíná nás sv. Bernard.: »Varuj se, abys
cizího jednání 'všetečně nezkoumal, ani opovážlivě neposuzoval.
Byť 'bys .pak něco nectného spatřil, nemůžeš-li patrný hřích vy
mluviti, řekni neb pomni, že tak zle nemyslil, že'snad z nevě
domosti nebo z křehkosti zhřešil aneb z'velkého pokušení. Ko
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neěně pomyslí, co by se"snad s tebou stalo v podobné příleži
tosti, kdyby. tě Bůh zvláště nechrániln
_ __
., _.Nevymlouvejme se, já sám nerad pomlouvám, ale když jiní
začnou, polínko přiložím. Kdyby někdo obraz Ježíšův blátem
poházel, neřekli bychom, když jiní začali, i já se jich přidržím,
ale ihned bychom všechno bláto s obrazu t_ohosetřeli. Podobně
jednejme, .když někdo bližního, ten živý obraz, Velebnosti' božské,
pomluvou hyzdí. Starejme se, jak jen nám možno, abychom bliž
ního se zastali, pohanu s' něhosmyli.
,
_
Písmo sv. přirovnává jazyk náš břitvě; S břitvou zacházíme
opatrně, abychom ani sebe, ani jiného jí nezranili.__Zrovna tak
opatrně užívejme jazyka svého, abychom ani bližnímu, ani duši
své jím neubližili.

_

Polož, Pane, stráž ústům mým, a dveře vůkql ohražené rtům
mým. Neuch'yluj srdce mého k slovům zlosti._ (Zalm 140, 3, 4.)
Odpusť mi, 6. Slovo Věčné, cokoli jsem kdy ze'zlosti, z křehkosti
nebo ,z neopatrnosti proti bližnímu svému promluvil. Chci od
nynějška na uzdě držeti jazyk svůj, chci s milosti Tvou býti tak
opatrný vřeči, aby nikomu nebyla k pohoršení, nikomu ke škodě,
Chci poklesky bližního omlouvati, oněm dobře smýšleti i mluviti,
abych jednou uslyšel z úst Tvých radostná slova: Pojď, požehnaný,
vládní královstvím, které jest tobě ustanoveno. Amen.
\

70x; Staněk.

Neděle jedenáctá po sv. Duchu.
(E x h o r t a.)

Kristus Pán jest vzorem ctností.
>Dobře všecky věci. učinil, i hluchým
rozkázal alyšeti i němým mluviti.:

(Kristus naším vzorem.-)Vším právem velebil lid tenskutek,
který v evangeliu dnešním učinil Pán Ježíš, an volal, že všecky
věci Pán dobře učinil.
Dobře všecky věci učinil Pán — to dosvědčuje nejen zá
zračné uzdravení hluchoněměho, nýbrž i celá pozemská činnost
jeho. Kéž i o nás bude se moci jednou říci, že po celý život svůj.
všecky věci dobře jsme činili lv Zajisté, že si to přejeme a vřele
po tom. toužíme, nože, a přání naše dojde vyplnění, jestliže bu—
deme se snažiti příklad Pána a Spasitele svého ve všem následo—
vati. Nuže, pohledme na.]ežíše a na skutek jeho v' evangeliu
dnešním, a poznáme, co 'i my činiti máme.
'
1. (Jeho horlivost.)'Nejprve obdivovati se musíme vytrvalosti
a neunavenosti, s kterouž Pán Ježíš dílo spasení našeho konal. nZa
onoho času vyšed Pán Ježíš z končin tyrských, přišel skrze Sidon
k moři Galilejskémujprostředkem krajin Desíti měst.. Nedávno
před tím—káral s- důrazem a přísnosti potměšilost a pokrytectví
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farizeů a zákonníků, a aby ušel nástrahám jejich, .odešel do po
hanských krajin okolo_měst Tyru a Sidonu,. kde uzdravil ne
mocnou .dceru ženy kananejské, ale brzo opět vrátil se--—kztra
ceným .ovcím israelským a ocitl se na moři Galilejském. A tak
působil Pán neunaveně v tom díle, jež od Otce-nebeskéhoob
držel — ani-protivenství, ani zášť a nenávist nepřátel. jeho nezae.
držovala jej v tom — on nikdy neztrácel mysli, nikdy. nebyl
malomyslným, s. největší horlivostí pracuje na spasení synů ztra
cených, on pracuje s radostí l v utrpení a bolestech, až dokonav
dílo své, poroučel Ducha svého_ na kříži do rukou Otcových
volaje: »Dokonáno jestlc
Křesťané! Srovnejme život svůj s tím příkladem, jejž nám
dal Pán! Neunaveně a s radostnou horlivostí působil Pán _—a aj,
nám bývá tak často každá práce a obtíž-, kterouž pro- své spasení
podniknouti máme — nesnesitelnou, naše horlivost chladne. .naše
láska ke Kristu klesá, když máme nějakou obět' přinésti! ó, jak
daleci jsme Pána, jehož následovati mámel Učiňme, nejmilejší,
předsevzetí, že i my horliví budeme v službě Boží, že ani hodinu
života svého neztrávíme v duševní lenosti, že budeme věrnými
v-mále, aby postavil nás Pán někdy nad mnohými věcmil
lI. (Dobročinnost.) Přinesli k Pánu hluchoněmého, ,aby na
něho ruku vložil. Tedy hluchoněmý — člověk nešťastný nad míru
přiveden k Pánu, a aj, Pán jej uzdravill 'Jaké to dobrodiníl Ale
vždyť celý živo Páně byl jen 'jednou řadou takových skutků
dobročinných. i.snad možno jesečísti ty zarmoucené trpící, Obe
tížené, nemocné a bídné, kteří uježíse hledali a našli ulehčení —
uzdravení — potěšení?
,
.
Vždyť on byl přišel hledat a spasit, co bylo ztraceno! A zdaž,
nejmilejší, i život náš je tak .dobročinný jako život-Páně? Či mů
žeme i my před Bohem & svědomím svým ukázati na to dobré,.
co jsme učinili, a to zlé, co jsme zamezili a proti němuž jsme
bojovali? Byli jsme i my vždy hotovi šnřitikolem sebe požehnání,
bídě a nouzi trpících odlehčovati a slzy zármutku stlrati podle
možnosti své?

_

III. (Zbožnost.) Pán ]ežíš—pojal hluchoněmého soukromí,
vlóžil prsty své v uši jeho a plivnuv dotekl se jazyka jeho a vzezřev
k nebi, vzdechl a řekl jemu: Effeta, t. j._otevři .sel.
„
jak“ zbožně a bohabojnč jedná tu Páni _On choe. vykonati
dílo lásky k bližnímu — on chce učiniti zázrak — a začíná jej
s modlitbou — zdvihá nejprve svých zraků vzhůru k nebi a vzdy
chaje tiše se modlí k _Otci svému 'a pak teprve ko'ná dílo své;

A tak jedná všude: modlitbou připravuje se ke každé práci a těší
se v každé strasti, takže říci 'mohl osobě: :'Můj pokrm a nápol
jest konati vůli Otce mého.. ó kéž i život náš tak zbožný a boha
"bojnýjestl Kéž bychom i my proniknutí byli ošklivostí ke hříchu
a všudy jenom vůli Boží před očima měli! Kéž by každý z nás"
počínal a končil 'každou' práci s. modlitbou — s Bohem, _bezněhož

všecka práce marná jestl

Ach, jak mnoho jest lidí, kteří nikdy

aneb, velmi zřídka“ se modlí, kteří vstávajíce lehajíce — jdouce
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ku práci, na všecko myslí jen ne na Boha! jak mnoho jest lidí,
kteří již dávno. zapomněli ty modlitby, kter m učila je matka
jejich — ba, co dím, jak mnoho jest mate a otců, kteří za-_
pomínají. na tu první a nejsvětější povinnost svou: že mají učiti
dítky záhy spínati ruce a se modlit — oni se nemodlí sami, po- *
něvadž v srdci jejich vyhasl oheň sv. víry a lásky — oni neučí
ani dítky své zbožnosti, a přece chtějí z nich míti jednou radost,
ačkoli si pletou sami na sebe bič. O, nadarmo čekají takoví rodi—
_čov_éod dítek svých lásku — vždyť oni sami nevštěpujou do
srdcí jejich víru a lásku k Bohu — to símě lásky k-bližnímu,
jaký tedy div, že na místě ušlechtilých květů ctností křesťanských
vzrůstá v dítkách jejich —' a v mládeži — v celém“ pokolení je
dovaté bejlí nevěry a všech neřestí, které z ní vyplývají.
O, velikou,“ ano hlavní vinu té zkázy, která se jeví na mlá
deži naší v mravní výchově, nesou na svém svědomí rodičové. i
může míti dítě víru, když vidí, že otec na sto kroků utíká od
chrámu, že jenom s potupou mluví o víře, o\ sv. náboženství,
ano když i matka př'izvukuje otci — nikdy se nemodlí a do
čhrámu nechodí, „za to ale řeči pusté, bezbožné vede?
A takových rodičů. jest velmi mnoho! — Ú, jaké to poko
lení- dorůstá nám —. pokolení bez Boba, kázně a mravů,-věrný to
obraz těch poměrů, které druhdy za dob Noemových a Lotových
byly mezi lidstvem! Dokud rodičové nebudou vésti dítky své
k Bohu, k víře a k ctnosti, nelze očekávati v člověčenstvu' víry
a ctnosti. ó, kéž by tedy všichni rodičové _pamětlivibyli toho,
že budou musit jednoupřed Bohem z dítek svých účty klásti —
že bude Souděe věčný.žádati krev dítek z rukou jejich, zajisté že
byli by „jim anděly Strážnými na' cestě života jejich!
IV. (Ovoce těch ctností) Když byl Pán modlitbou dílo své
posvětil; vyřkl mocné slovo: Effeta — otevři sel' a hned otevříny
jsou uši jeho, a_rozvázán jest svazek jazyka jeho, a on mluvil.
Slovo Páně mělo účinek — poněvadž bylo spojeno sě zbož
ností. A tak vidíme, že v celém životě působila milost Boží — na
modlitba jeho prýští požehnání a vyslyšení z nebe, že zjevně mohl
říci: »Vím to, Otče, že mne vždycky v_ysl'yšíš.- A tak _iten, kdo

jako ježíš s takovou radostivostí, horlivostí a zbožnosti pracuje na
svém blahu časném i věčném, očekávatir'nůže pomoc a požehnání
Boží a v radostné důvěře zvolati se sv. Pavlem: »že práce jeho
v. Pánu nebyla marná.<
A tak naučili jsme se z toho skutku, kterýPán ježíš podle
dnešního sv. evangelia vykonal tomu, že i my máme pracovati
na spasení svém především vytrvale a neunaveně — a „pak boha'
bojně a zbožně. Ne ten, kdo dobře počal a pokračoval, nýbrž
jenom'ten, kdo dobře *ončil. korunován bude. Prosme tedy
Boha, aby nám dal milost vytrvání v dobrém, abychomi my
mohli někdy na konci života ,.svého říci se sv._Pavlem: »Dobrý
boj jsme bojovali — víru jsme zachovali — běh života ukončili,
a nyní čeká nás koruna odměny věčné.: Amen.
“

1- Frantz'šek Ebert.

—587.-—

Neděle jedenáctá po sv. Duchu.
'Nejmilejšíl Člověk hluchoněmy', o němž vyprav'uje dnešní
sv. evangelium, jest podle výkladu sv. otců obrazem každého
hříšníka nebo člověka hříchem od 'Boha odvráceného. jako ten
člóvěk, ač měl uši, neslyšel, ač měl jazyk, nemluvil, tak i hříšník
úmyslně zacpává své uši, aby neslyšel hlasu Božího, úmyslně
zdržuje svůj jazyk, aby Boha neoslavoval. A jako ten hluchoněmý
uzdraven byl tím, že Pán ježíš uší a jazyka "jeho se dotekl, tak
i hříšník může se napraviti a ctnostným státi, jestli se .ho Bůh
dotkne svou milosti.-Ale jako se-nestalo uzdravení hluchoněmého
bez jeho vůle, tak vede milost Boží hříšníka k pokání jenom
tenkrát, když onsám pokání činiti chce. Proto se nám připomí-.
nají v epištole slova apoštolova: »Milostí Boží jsem, co "jsem,
a milost jeho marná; ve mně nebyla.: Z toho pak vysvítá dosti
jasně učení církve svaté, že nám dává Bůh svou milost ke spa
sení, že však my, chceme-li býti spasení, s milostí Boží musíme
spolupůsobiti.
Tak jest, drazí v Kristu! Příklad sv. apoštola Pavla je nej—
lepším objasněním tohoto _učení církevního. Sv. apoštol praví
v dnešní epištole': »Já jsem nejmenší z apoštolů,. který nejsem
hoden_slouti apoštolem, poněvadž jsem pronásledoval církev Boží.
Těmito slovy naráží na své obrácení na cestě do města Damašku.
Když se přibližoval k Damašku, obklíčilo ho náhle světlo, a mlluvil
k němu hlas s nebe: »Šavle, Šavle! Proč mne pronásleduješřc
Tímto hlasem povzbudil ho Pán Ježíš k obrácení. I odpověděl
Šavel: »Kdo jsi, Paneřc 'Šavel toužil po poznání Božím, působil
poprvé spolu s milostí Boží, čímž učinil první krok ku svému
obrácení. — Hlas mluvící s nebe pravil: »,Já jsem Ježíš, jehož ty
pronásleduješn To bylo vyzvání od Pána Ježíše, aby Šavel ustál
od pronásledování jeho církve, kteréžto vyzvání jak 'uslyšel Šavel,
řekl: »Pane, co chceš, abych či'nilřc K tomu podotýká sv, Ber
nard: »To' jest obraz dokonalého pokání, nečekati, že ti řekne
Pán, jako řekl slepému žebráku u Jericha (Luk. 18, 41.): Co
chceš, at učiním tobě? ale tázati se se Šavlem: Pane-, co chceš.
abych činilřc — Právem vykládá tak sv. Bernard. Nebo nepůsobí
Bůh spolu s člověkem, aby byl spasen, ale člověk má působiti
spolu s milostí Boží, která svobodnou vůli jeho předchází, po—
vzbuzuje, ku chtění a'činění dobrého nakloňuje. — Tedy- Savel
byl nakloněn činiti, co chtěl Pán. Pán Ježíš přikázal Pavlovi, aby
šel do města, kdež mu bude .pověděno, co by měl činiti.* Šavel'
jde do Damašku, uzavírá se v jednom domě, po tři dny se postí
a modlí. Tak se připravuje na další pokynutí Pána ]ežíše. 'Pán
Ježíš zjevuje se potom učeníku Ananiášovi a posílá ho k Šavlovi,
aby ho pokřtil. A Šavel přijímá pokorně křest, jest od té chvíle
křesťanem a činí od 'té chvíle ochotně, k čemukoli ho pobízí Pán
skrze Ducha svatého. nebo skrze milost Boží. Proto—mohl napsati
sám o sobě: »Milostí Boží jsem, co jsem, a milost jeho 've mně
marná nebyla..: A tak—násučí sv. apoštol,Pavel svým'skutkem
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i příkladem, že milost Boží není "vnás marná, jestliže s ní spolu
působíme, jí si vážíme, ji ochotně přijímáme, a cokoliv od nás
žádá, ochotně činíme.
;
Že je třeba ku spasení milosti Boží _ispolupůsobení našeho,
vyřkla církev nn Sněmu _tridentském těmito slovy: »Dotýká-li se
Bůh srdce člověka os'vícením Ducha svatého, není člověk naprosto
nečinuým, přijímaje onu milost, jelikož ji může také zamítnouti,
nemůže se však pohno'uti ku spravedlnosti před Bohem bez mi
losti Boží,“pouze“svou vůlí svobodnou. Praví-li se tedy v písmech
svatých: »Obratte se ke mně, a já se obrátím k vámc, připomíná
se nám naše svoboda; a odpovídáme-li: »Obrat nás, Pane, k sobě,
a obrácení budeme,“ vyznáváme,c že"nás milost Boží předchází.:
(Sess. V_I.cap. 5.) *Těmito "slovy prohlásila církev'svatá, že je
třeba milosti Boží i spolupůsobení našeho k pokání; ale poněvadž
ie pokání počátkem křesťanskéspravedlnosti, je nám třeba milosti
Boží a našeho spolupůsobení 'i ke všem jiným dobrým skutkům.
Velmi jadrhě vyjadřuje tuto pravdu, sv. Augustin, řk'a: »Ten,
který tě stvořil bez tebe, nechce tě ospravedlniti bez tebe; bez
tvé vůle tě stvořil, ale 's tvou vůlí tě ospravedlňuje: (Sermo 169.
c. XI.). Kdyby tomu tak nebylo, jak píše sv. Augustin, neměli
bychom pravého pojmu ani o Bohu, ani očlověku. Musili byčhom
se diviti Bohu, že 'dav nám svobodnou vůli ku všelikým skutkům,
nepožaduje jí od nás ke skutkům nejdůležitějším, ke spravedlnosti
a věčnému spasení. A musili bychom říci: Což je člověk kámen
nebo. dřevo nebo němá tvář, aby nemohl rozhodovati aspoň čá
stečně o svém vlastním bydle a blahu, & to netoliko časném,
nýbrž i věčném?
Nastává otázka: Neruší se tím svoboda naší vůle, když ji
Bůh svou milostí předchází, vábí, pobádá, vzbuzuje a táhne k do
. brémuř Nikoli; třeba by nás Bůh svoumilostí. k sobě, k dobrému
a k nebi táhl, přece nás svobodné vůle naší nezbavuje, přece
nám nečiní násilí. Překrásněto vysvětluje sv. Augustin. Vykládá,
cóřekl Kristus Pán zástupům židovským, kteří reptali proti jeho
slovům. že je chlebem živým, jenžto sstoupil s 'nebe. Kristus Pán'
řekl: nŽádný nemůže přijíti ke mně, leč ho přitáhne Otec, který
mne poslal: (jan 6, 44. srvn. jan 6, 66.). To jest: žádný nemůže
věřiti ve mne jakožto Syna Božího a Spasitele světa, leč by mu
dal tu- milost Otec nebeský. A tu se táže'sv. Augustin: »Jak pak
sám z dobré "vůle věřím, jsem-li k víře od Boha taženřc A sám
si odpovídá: »Ukážeš-li zelenou ratolest ovci, potáhneš ji k sobě;
ukážeš-li ořechy chlapci, také bude k tobě tažen: Vše, cokoli .běhá,
bývá taženo, láskou. býva taženo, _bez iírazu těla bývá taženo,
poutem srdce bývá taženoc (Tract. 26. in ]oann.). Tomu-li "tak,
chce říci sv. Augustin, zůstává svoboda naší vůle neporušena, byt
nás“ Bůh svou milostí táhl, a my co nejochotněji se jí chápali, po
něvadž. nám .nebéře schopnosti —-milost' Bpží-za-vrhnouti.
'Cbž tedy máme činiti, bratří moji, abychom mohli říci k'u
konci svého života pozemského ,se sv. apoštolem, že milost Bož
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v nás marná nebylař. Musíme se chápati milosti-_.Boží rychle,

dychtivěa věrně.

Rychle. Žalm'sta Páně nás" napo_míná': aDues .“uslyšíte-li
'“hlas Boží, nezatvrzujte srdce svého: (2.94, '.8_.)'.Neho'Tnluví-li
Bůh k srdci našemu dnes, a my mu hned po vůli nejsme, nejsme
jisti, že bude k nám mluviti zítra. Ano nevíme ani,. budeme-li
ještě zítra živi. Nebo co je náš „život? Pára nad hrncem, která. na
krátko se ukáže a potom zmizí (jak. 4, IS.).
Dychtivě se musíme chápati milosti Boží. Kdybychom tak
nečinili, nemohli bychom v dobrém prospívati a tak 'k 'cíli od
Boha uloženému dojíti, ale byli bychom den po dni- horší, až
bychom upadli ve věčnou záhubu. Nebo věčně památná jsou
slova Kristova: »Každému, kdo-' má, bude dáno, a" bude“ míti
hojně, ale tomu, kdo má málo (a neváží si toho), i to', co se zdá
míti, bude odňatoc (Mat. 13, 12. a 25, 29. Luk. 19, 26). Tak
jest. Budeme-li si milosti Boží'vážiti a s ní působiti, budeme tím
více milostí od Boha nabývati a sebe zdokonalovati. Kdybychom
však o milost Boží nedbali, ubývalo by v nás všeho, cokoli je
dobrého, až bychom se ocitli před soudnou stolicí boží jako že
bráci, prázdni všeliké ctnosti a-zásluhy.
Musíme se však chápati milosti Boží věrně. Království Boží
podobá se zrnu zhořčičnémua kvasu. Nepatrné bývá mnohdy, co
nás povznáší od tohoto údolí slzavého k výšinám nebeským; je
diná spasitelná myšlénka,- jediné slovo čtené nebo slyšené, jediný
příklad stavící se nám'ípřed oči, jediný odpor proti pokušení, je—
diné ucouvnutí před zlou společností a podobné věci na pohled
malícherné, ale vedoucí kBobu. Užívejme it'akovýchto na pohled

malých milostí, a dospějeme časem svým 'k ;velikýmctnostem
i k cíli od Boha uloženému, totiž k svrchované odplatě, kterou.
Rám
men.zaslíbil Bůh skrze. Pána a Spasitele našeho "Ježíše.Krista.

Slavnost Nanebevzeti-blan Panny Marie.
Cesta do nebe.
»Maria nejlepši stránku vyvolila, kte
rážto nebude odňata od ní.c
(Luk. 10, 429

Mnoho cest, praví přísloví, vede do Říma-; člověk může se

tam dastati po suchu apo

vodě a ' zároveň různými cestami po

suché- zemi a po moři. Příslovím tímto nechceme však ,označovati
cestu do světového Říma, nýbrž cestu do duchovního „Říma,
k pravé víře katolické.. Přerůzné jsou cesty„ jimiž Hospodin Bůh
dosud duše, jež dobré vůle byly, uváděl do lůna svaté katolické
církve.- jedny vnitřním osvícením, jiné náhlými nehodami,_ opět
jiné příklady svatých duší; jedny uměním, druhé vědou, jiné mo;
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dlitbou a obětmi milujících lidí. Ano, když člověk čte dějiny
obrácení se nesčíslných mužů a žen, tu se přesvědčí, že Hospodin
Bůh skutečně přerůzné cesty zvolil, aby je uvedl do ústavu spásy
dci-království božího zde na zemi jím založeného. jsou tudíž různé
cesty-,.aby člověk. došel ku pravé víře, .tož jest přece jen jedna
cest-a, jež nás?vede .do nebe, a tato jedna cesta jestcesta lásky.
Říkáse ovšem, dvě cesty jsou do nebe, _ona nevinnosti a ona
.pokání; než tyto obě cesty ústí do cesty lásky. Neboť bez lásky
'není ani nevinnosti ani pravého pokání. Tuto cestu lásky nastou
pila Maria, o nížto se v dnešním sv. evangeliu zmínka děje, Jest
to ona štastná kajicnice, o níž Spasitel sá'm dí :_ :Odpouštějí se
jí hříchové mnozí, protože mnoho milovala.: jak však se stává,
že na dnešní slavnost _sepředčítá ono evangelium, na slavnost
převznešené Královny nebes, .nejčistší aínejsvětější; jež žila zde
na zemi po Ježíši? Proč se nám předkládá k rozjímání a uvažo
vání toto. evangelium dnes, na slavnost _Nanebevzetí a slavného
korunování nejblahoslavenější Panny a královny nebes? Proč ji
ného, než. že o ni platí ve zcela zvláštním a jediném způsobě
krásné slovo: »Maria nejlepší stránku vyvolila, která od ní odňata
nebudec. Tato stránka byla láska. Tot byla ona jediná přednost,
kterou se vyznamenávala Maria přede vším stvořením nebes
a země. .Toť byl onen veliký žár, jenž od prvého okamžiku srdce
její'naplňoval a konečně strávil její život. Kéž bychom i my dle
příkladu Marie tuto nejlepší stránku si vyvolili, částku nejvrouc
nější, pravé lásky k Bohu! Pozastavme se dnes 11tohoto před
mětu' a rozjímejme 'ku poctě naší převznešené královny nebes
a k našemu společnému poučení tuto nejlepší stránku, tážíce se:
I. proč jest láska k Bohu nejlepší stránka a
II. jak si zajistíme tuto nejlepší stránku?
1..

Různými směry spěje spěch a shon lidí. Neunavující zápas
všech však má konečně přec jen jeden společný cíl! Všemi svými
úmysly a záměry, starostmi a lopocením chce člověk nějakého
dobra dosíci, at si už ono jest skutečné anebo jen domnělé. Mezi
všemi dobry nejlepší, _ano jediným jest láska k Bohu, nebot kdo
Boba miluje, má největší dobro a nepomíjejíci „dobro.
1. Kdo Boba miluje, má největší dobro, nebot láskou dosa
huje člověk Boha samého. Proto praví Spasitel: >Kdo mne mi
luje, milovatiho bude též Otec můj, a přijdeme a příbytek u něho
učiníme.: (Jan 14, ZS.) Co může tudíž onomu scházeti, kdo Boba
má? On 'jest souhrn všech statků, neboť vše, co dobré jest, po
chází od Boha. On jest Ocean, z něhož vše dobra tvorů na nebi
i na zemi svůj původ vzala, 'avněmž se nalezají ještě nekonečně
větší a vznešenějšfdobra, jak jen si mysliti a' tušiti můžeme. —
Proto v'yzývá nás sv. "Augustin, abychom toužili po tomto dobru
jediném slovy: »Hledejte jediné dobro, v němž vše ostatní dobra
se nalézají.< ' Proto 'sténal plameny lásky zanícený sv. František
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Seraiínský: »Bůh můj a všecko mé !c Podobně. volal sv.. Pau
linus: »Necht se těší zámožní ze svých statků a králové ze svých
království; moje sláva a má říše jest Kristus.-. Stejně se modlil
v posvátném zanícení královský pěvec žalmista Páně: oCo mám
v nebi a .co mohu mimo tebe požadovati na zemi? Ty, ó. How
spodině, jsi Bůh srdce mého a můj podíl na věkyfc
'
2. Kdo Boha miluje, má, nejen nejvyšší dobro, nýbrž i ne
pomíjející dobro. Všecky statky tohoto světa pominou pro toho.,
kdo je zde má. Boháč ztratí své poklady, knížete ponesou jednou
z jeho" paláce ven ; králi spadne jednou koruna s hlavy a žezlo
z ruky. Píše proto sv. Pavel: »Podoba tohoto světa pomine;
a sv. ]an dí: »Svět zanikne se' svými rozkošmi.: K sv. Františku
Xaverskému, jejž ještě—po dobu studií poutaly marnosti světa,
říkal opět a opět sv. IgnáC, .aby jeho srdcezanítil božskou lá
skou: »Vzal sebou kdy jen jeden z bohatých i jen nitku purpu
rovou na věčnost?: Zůstane tedy pravda; jako jsme nic na svět
nepřinesli, nev'ezmeme též ničeho se světa sebou. Ano ještě více.
Též víra jednou vezme konec, nebot “ona přijde ve vidění a na
zírání, a naděje přestane jednoho dne, nebot ona se splní v po
žívání. ]en láska, ona nepřestane, nebude míti konce, ona trvá
na věky.
Proto jest láska nejlepší díl, který si zde na zemi vyvolujeme
a sóbě vydobýti můžeme. Píše přec sv. Pavel: »Kdybych jazyky
lidskými a andělskými mluvil a neměl bych lásky, byl bych jako
měď zvučící, anebo zvonec znějící. A kdybych. měl dar proroctví
a znal všecka tajemství i všeliké umění, a kdybych měl všecku
víru, takže“ bych hory přenášel, a neměl bych lásky, n-ic nejsem.
A kdych rozdal na pokrm chudých veškeren statek svůj, a kdy
bych vydal tělo své, takže bych hořel, a neměl bych lásky," nic
mi to neprospívá.: (I. Kor. 13, 1—3) Musítudížprvní a jedinou
naší péčí býti _Boha milovati, a tak veliké přikázání lásky vypl
niti. Vyvolili jsme si -tento díl, tož jsme dosáhli nejlepšího dílu,
který nemůže odňat býti od nás. Čas, který vše béře, co jest
z této země, nemůže nám vzítidásky. Peklo, třebas i sebe moc
nější a' násilí plnější jest, tohoto dobra nám vyrvati nemůže;
i smrt, neúprosný vladař na zemi., musí kapitulovati před' láskou.
Silnější než smrt jest láska; nebot dí apoštol sv. Pavel: »Ona
nikdy nepřestává, kdyby i proroctví přestalo, když řeči pominou
a umění zajde.: (I. Kor. 13, 8.)
'
II.

jak však si zajistíme tento nejlepší díl? Kterak se staneme
účastni lásky k Bohu? Dnešní slavnost dává nám utěšitelnou od
pověď na tuto otázku. Maria, která jako královna triumfuje v nebi,
může nás, své dítky, obdařiti tím-to pokladem; nebot 1. ona nám
dodává nadšení pro lásku, 2. pomáhá nám k“lásce a 3. ona nám
zachovává lásku.
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1. Ona nám dodává nadšení pro lásku. Když dnes pozve
dáme svých očí k- nebesům- a vidíme Marii jakožto královnu an—
dělů _avyvolených triumfovati na trůně jvedle jejího Syna ve slávě,
tu se tážeme, co Tě, milá máti, tak vylsoko povýšila, co tě ko
runovalo tou slávou? Co ti propůjčilo tak velikou moc nad srdcem

Boha? jediná odpovědna tuto otázku zní: láska. Bez lásky by
nebyly všecky ostatní přednosti, idůstojenství matky boží, mohly
jí dopomoci ke koruně _vnebesích._ Když dnes církev prozpěvuje:
„»Vyvýšena jest svatá Bohorodička nade vše kůry andělů do ne
beských říšíc, tož děkuje Maria za to svoje přepodivné povýšení
nade vše tvory své jediné, více než serafínské lásce. Když tudíž
Bůh t_uto lásku tak odměňuje a oslavuje, nemusíme pak _rozníceni
“býti, abychom do“šlépějí Marie stoupali a na vždy věnovali srdce
_svéBohu?
popatřme často vzhůru, rozjímejme slávu Marie,
nehynoucí odměnu její lásky, a jistě budeme se cítiti-nadšeni,
abychom vzdálili _srdce své mamu světa a věnovali je Bohu.
.
2. Marianám pomáhá k lásce. Onat jest strážkyní' pokladů
všech milostí a proto též nejvyšší milostí lásky. Pějet dnes církev
a vyzývánás k radosti slovy: Maria vstoupila na nebesa, ple'
sejme, neboť ona panuje s Kristem na věky. Když kraluje s Kri
stem, nemůže 'r0znítiti naše láskou chudé srdce a posíliti, aby
nadále pro B'oha jen bilo a jeho službě jen se věnovalo? Prosme
tudíž Marii o tuto lásku.
.3. Ona konečně zachovává násvlásce. Když náš Pán a Spa
sitel chtěl u večer před svým hořkým utrpením a smrtí se roz
loučiti. se svými učedníky a na smrt jíti, pravil ještě pohnutým
srdcem: »Zůstaňte v mé lásce.: Bylat tato prosba, kterou pro
mluvil, téměř poslední hlasitá ozvěna jeho celého života. Tuto
prosbu naplniti zůstává naší vlastní úlohou života.. Neprospívá
totiž nic někdy tu a tam smrtSpasitele milovati, musíme vytrvati
vlásce až do konce. 'Nebot »kdó'nezůstává v láscec, v ní ne
setrvá, rten zůstává ve smrtic. Bohužel však bývá velmi zle
a stále ohrožována 'láska —vsrdcích našich Proč? Protože jest
velmi mnoho nepřátel, kteří hledí nebeskou květinu lásky k Bohu
z našich srdcí vyrvati'a zničiti. Proto_jest největší touhou Marie,
aby-nás přivedla k lásce k Bohu a v ní zachovala až do konce-.
Z nesčíslných příkladů jen jeden. K jednomu řeholníkovi
vPaříži přišla .jedna-horlivá dáma a řekla-: »Duchovní otče, znám
jednu osobu, jež pro stav svůj musí žíti ve světě. Jak to s ni se
má uvnitř, nevím dokonale; ale zdá se mi,“dobré slovo by' _našlo
dobrou půdu u ní.c Duchovní dovolil, aby mu předvedena byla
od oné dámy ta osoba. Tato přišla; byla to herečka při jednom
velikém divadlevPaříži. Kněz nechal ji pokleknouti u zpovědnice
a napomenul ji, aby se připravila na dobrou zpověď. ()na tak
učinila; piišla za několik dnů zas, vykonala zpověď a' přistoupila
ke stolu Páně. _Nyni překypovalo srdce její radostí a .š'těstím
a vděčností za pokoj, 'který nalezla. Šla ke své matce, jež žila
už skoro 40 roků-. bez náboženství. Na její domluvu smířila se
pak .též matka s Bohem. Kněze onoho zajímalo, .co otevřelo oné
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herečce.divadelní poklady nebes. Tázal se:
pulířřc »Nikoliv ?:

»Nosíte snad ška—

"»Modlívala jste se snad někdy .k Mariiř- -—

»Nikolivlc iMěla jste snad zbožnou matku, která se za vás mo
dlilařc »Nikoliv, moje matka se modlila právě tak málo jako já.:
»Nečinila jste zhola nic ke cti Marieřc Na tuto otázku vyprá
věla knězi pohnutým' hlasem: »Víte, v divadle se obyčejně daro
vávají hercům, když obzvláště dobře hráli úlohu svou, věnce
a kytice. Když se mi toho štěstí dostalo, nechala jsem sebrati
květiny a dala jsem je své služce s nařízením, aby je složila
k nohoum obrazu milostivého Panny Marie Vítězné. To jest vše,.
co jsem konala pro Matku boží.< Jak věrně se tu splnilo, co
pravil sv. Ondřej z Kréty: _»Maria' obyčejně dává velik'é.věci za
malé.: Přinášejme' tudíž rádi a pilně kytice Svépobožnostiaúcty
milosriplně královně nebes jakožto tribut (dar) naší oddanosti
a dětinné lásky. Zajisté že bude čestný dar, který nám ona dá,
něžná láska k ]ežíši'Kristu, jejímu Synu a Bohu našemu. Ona
nás roznítí k lásce k Ježíši Kristu a „zachová tuto lásku v srdci
našem až ku blaženěmu konci, aby nám ta nejlepši stránka po
dílem byla, která od nás odňata nebude, nýbrž nám ustavičně
v Bohu a u Boha zůstane.
Protož, vznešená královno nebes, obracíme se kTobě vtento
den tvého triumfu (vítězoslávy), a úpěnlivě prosíme o Tvou ma
teřskou ochranu, o Tvou všemocnou přímluvu.. Ty jsi naděje
křesťanů, útočiště zarmoucených,

pomocnice opuštěných. -—Budiž

i baší nadějí, naší pomocnicí. Jiskrné lásky nám vypros,.kterou
plálo Tvoje čistě srdce. Pomoz nám, abychom raději vše oběto
vali, čest, zdraví i život, než abychom se od lásky, ježíšovy od
loučili, zůstali stálými'v lásce tě a s Tebou a vyvolenými Boha
jednou na věky velebili. Amen.

Dr. Antonín Ondroušek.

Nanebevzetí Panny Marie.
Napsal Josef Kepl, farář ve Svojanově.

o lásce dětinné, sourozenské :; přátelské.
»Mariajest vzata do nebe; radují se
andělé a chválu"prozpěvujice, blahoslavi 

Hospodina.: ,“

.

»Dnes Maria Panna vstoupila na nebesa;

radujtese,poněvadž
kraluje:

na věky.
(AntifonyJ
Těmito slovy církev sv. vybízí nás ve svých hodinkách k ra.
dostněr'nu plesaní dnešního dne, kdy připomínáme si, kterak Ježíš
Kristus nejen duši, nýbrž i tělo své matky hned po její smrti
vzal do nebe. Jaké to radosti »Dnes „všecky tři božské osoby
prohlašují bl. Marii Pannu. -_královnon nebesi" :země, vykánvše jí

místo na pravici '“Krismě, pňkásavše spolu andělům &ašcmu
Rádce duchovní.

_ ?B
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stvoření, aby jí jako královnu'poslou'chali a jí sloužili.: (Sv. Alfons
Liguori.) Právem můžeme se radovati dnes z této oslavy rodičky
boží, nebot po svém nanebevzetí stala se naší orodóvnicí u Boba,
naší matkou a rozdávatelkou milostí božích.. Proto »radujme se
všichni v Pánu, konajíce slavnost ku poctě blah: Marie Panny,—
z_jejížto nanebev2eti radují“ se andělé a velebí syna božího-c
(Introit mše“sv;)

_

'

.

'Sv. evangelisté -.o _smrti- a nanebevzetí Marie Panny, ničeho
nenapsali, nebot, 'když končili svá evangelia, ještě mezi nimi žila..
Z—ústního podání však víme,*—.,že»'
víra v nanebevzetí

Marie Panny

rozšíření byla po veškerém světě křesťanském _již..v dobách nej-
starších. Hlavní obsah rozličných ústních podání je tento: Když
Maria Panna běb- života jižýdokonávala, sv. apoštolové shromáž
dili se ze. všech končin světa do jejího domu. .Uslyševše, že má
býti 3 tohoto světa odvolána, bděli s „ní. A hle, Pán Ježíš přišel
s 'an'děly,a přijav její duši, odevzdal archandělu Michaelovi a odešel.
Na. úsvitě _sv—.
apoštolové

odnešTi s ložem tělo .blab.. Marie Panny,

pohřbili ve hrobě a zůstali u něho. očekávajíce příchodu Pána
ježíše. A hle, Pán Ježíš opět přišel a vzav svaté tělo, .rozkázal
přenésti je do nebe. V otevřeném hrobě nalezena byla,-jenom
úmrtní roucha, jež vydávala líbezuou. vůni. Maria .je vzata do nebe;
radují se andělé a chválu prozpěvujíce, blahoslaví Hospodina.
»Dn'es svatá a živá .archa boží, která ve svém lůně počala Stvo—
řitele, odpočinula ve chrámu Páně, kterýž nebyl vystavěn rukama;
nad tím jásá David, její otec. a s ním radují se 'andě_l_ě.c' (Čtení
II: nokt.) Církev sv. radujíc se z povýšení rodičky boží, vyzývá
i nás, abychom se radovali, volajíc: Dnes Maria Panna vstoupila
na nebesa, radujte se, poněvadž kraluje s-.Kri_stemna věky.
.
Církev sv. však.obrací dnes naši pozornost nejen na oslavu
Marie Panny, nýbrž i na její pozemský život. Proto ve sv. evangeliu
uvádí. nás do rodiny“ přátel ]ežíše Krista, do Betánie k Lazarovi,
kterého později Pán Ježíš též vzkřísil z mrtvých a' ze hrobu vy
volal, ak jeho dvěma sestrám,- starší Martě „a,mladší Marii Mag
daleně, a poučuje nás, kterak blah. \Maria Panna spojovala činný
život pečlivé Marty a rozjífnavý život jejísestry'Marie Magdaleny,
kterak jako Marta, ale mnohem dokonaleji, přijala Ježíše Krista
do svéhofdom'u'f Sloužila mu:" ale též p'osl'ouCh'al'ah'o, nachová-'
vajíc a uvažujíc slova jeho _v srdci svém,: (Luk 2. 19) a tím
nabádá nás. k. následování jejího příkladu.
Drazí přátelé! Sv. Jan _Zlatoústý praví, že hrob je výborná
škola k naučení se moudrosti svatých, a radí nám, abychom
často chodili 'ku hrobůmva tam učili se ctnostem. Pojďme tedy'
v'du'cbu ku dvěma otevřeným 'hrobům: ku hrobu rodičky boží
a ku ,hrob'ulpříteleLPáně Lazara -a učíme se ku poctě »matky
krásného-milování;- .(Sir 24, 24.). lásce, kteráž 'je .králo_vnou..všech
ctnosti. Křesťanská "láska „má—z
objímati všecky lidi, avšak iná-býti
tím_-up£ímnější' 'a účinnější,- .čím užší jsou svazky, kterými jsme'
k některým 'spolubližním vázáhh T..-Takovýmipřirozenými ,.pouty
jsoue.:příbuzenstvt.—..a
přátelství,..aup'roto

budeme. dnes..:cozjímatiz'V
.

1—,..'.'
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1.. o lásce dětinné,
Il. o lásce._souro'zenské a_

Ill. o lásce-přátelské.
.
Matko krásného. milování, oroduj za nás!

Pojednánh
I.
Důležité a vznešené je povolání matky, nebot z rukou mateře
ských společnost lidská očekává užitečného občán-a, církev sv.
póslušného syna, poslušnou dceru a celé nebe nového nebeštana.
Veliké naděje kladou se v. matku, a veliké zásluhy jistě získá-:si
ta matka, která se vynasnažuje tyto naděje _splniti. A přece každá
matka ie vychovatelkončloveka, o kterém nikdo neví,-jaký bude. „
Jak veliké jsou zásluhy Marie Panny., která nám odchoval'a syna
božího a vykupitele světal Zásluhy rodičky božíšdovedeme oce
niti, vzpomeneme-li si,- že měla největší účastenství ve vykonávání
díla vykupitelského, neboť trpěla s ježíšem Kristem hrozné úzkosti
&bolesti, takže právem ji nazýváme královnou mučedníků. --Mučed—
nictví rodičky boží trvalo po celý její život, nebotstále měla
v paměti, že její syn umře' hroznou smrtí na _křížijako-zločinec.
Mučednictví její však dostoupilo vrcholu na hořeÍKalvarii, když
stála pod křížem. »Maria, stojící na Kalva'rii pod křížem je divem;
nebot nikdo nevypoví, -kd0'tam trpěl-'vice,- zdali matka či syn,:
praví sv. ._Bernard.- Veliká byla její mateřská láska, veliké jeií
bolesti, veliké její zásluhy. Za tyto její zásluhy božský syn jeií,
Ježíš Kristus, odměnil se jí tim, -že jižs-tělem i duší vzal donebe,
aby kralovala s ním.;na'věky„ »Nanebevzetí Marie Panny kdo“
vypoví? O kolik milostí více dosáhla na zemi nežli ostatní, o tolik
více zvláštní oslavy dostalo se jí 'na'nebi. Jestliže ucho lidské“
neslyšela, jestliže oko lidské nevidělo a v_srdce lidské nevstou—
pilo,f co- Bůh „připravil milujícím- ho: kdo vypraví, 'co připravil
té,'která= ho porodila .a. více milovala než jinířc volá sv. Bernard.
Synfboží

dal v—š.em-.děte_m—
krásný příklad, jak se mají svým'ro

dičů'mf zajejiqh lásku- odměňovati. Jako syn .boží odměnil-,se
matce své, tak nejsouns to se- jim odměniti; nechť se tedy snaží
alespoň to'lik .činiti, to mohou; at plní čtvrté přikázání boží.
Poroučí-li Bůh=-ctítirodiče,. 'poroučí' tim takérodiče milovati a iich
poslouchati; nebot—'obojí. je .—súctou. nerozlučně spoieno. Deti
maji svým rodičům proka-zpvati—
úctu, lásku a poslušnost,íprotože
rodiče—:zastupuií u dětí. místo —-boží--a jsou po. Bohu íneivětšími
jejich dobrodinci. (Vel. katech.) Z :tčchtowdvou příčin'—.a—-:také'.

proto, že Bůh“tomu:tak chce,- děti isou povinny svým rodičům
alesptřr v jisté, míře: činitir-totéžťčím jsou povinny Bohu; Ucta—
arláska-krrodičům nemá“býti odbývána jenom'práz'dnými. slovy,
nýbrž má býti účinná,“skutkyl-pro)evovaná.a—:Pr0to ..dč'ti'j'souzápok'
vinny rodiče v chudobě podporovali. v nemoci a starobě Je oše
třovati, jak- nabádá k tomu moudrý Sirach: »Synu, nimi se stáří

.
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otce svého a nezarmucuj ho v životě jeho: a zemdlí-li na roz
umu, nepohrdej jím/ v síle své; nebo milosrdenství prokázané
otci nebude v zapomenutí.: (Sir 3, 14.-—15.) Dítky nemají pře
stati ctíti ' & milovati "své rodiče ani po jejich smrti, jak to na
srdce klade starý Tobiáš svému synu slovy: »Když vezme Bůh
duši mou, pochovej tělo mě; a v poctivosti míti budeš matku
svou po všecky' dny života' jejího; nebo pomněti máš, jaká a jak
veliká nebezpečenství trpěla pro tebe v životě svém. A když
i ona doplní čas života svého, pochovej ji podle mne.: (Tob 4.
3 —5.

l))razí v Kristu! Pomáhejte svým rodičům v jejich duchov-„
ních i tělesných potřebách, ošetřujte je svědomitě v "nemoci, po
starejte se, aby byli včas zaopatření sv. svátostmi, dejte je slušně
'pochovati a jejich duším pomáhejte modlitbou, mší sv. a almužnou.
Vyplňte 'co neivěrněji jejich poslední vůli a vždy k Bohu za ně
se modlete! Kéž všichni synové a dcery pamatují stále na to,
co se rod'če pro ně napracovali a nastarali, jak velice bylo jim
' uskrovňovati se v živobytí, aby je uživili a vychovali. Tuto starost-“
livost rodičů měl v paměti náš oblíbený spisovatel Karel Václav
Rais, který složil a na hrob svým rodičům, odpočívajícím na
hřbitově v Bělohradě, dal tento nápis:—
>Dvě hlavy dobré leží tady v hrobě,
dvě srdCe hodná věčné'paměti;
jim bylo _blahem odpírati sobě
a všecko z lásky dáti pro děti.

]sou opět spolu, jako byli v žití,
a známé zvony jim tu budou hrát,
kéž duším jejich světlo věčné svítí
a Bůh jim odplat všecko na stokrátlc

]ežíš Kristus .dal lidstvu krásný příklad dětinné lásky tím,
že na hoře Kalvarii, když již pněl na kříži, ještě osvou matku
se staral a doporučil ji pod ochranu svého nejmilejšího učedníka
Jana slovy: »Hle, matka má,: a že ji hned po její smrti 3 duší
i tělem vzal do nebe. Svými zářícími ctnostmi a' svým utrpením
zasloužilasi, aby se svým oslaveným tělem přišla ku svému osla-—
veněmu synu do nebe a stala se královnou andělů a svatých.
Vzkřísil-li Ježíš Kristus 'z lásky svého přítele Lazara, nemůžeme
se diviti, že vzkřísil z lásky svou matku a uvedl do nebe s duší
i_tělem, aby 's ním kralovala na věky. Otevřený hrob rodičky“
boží hlásá nám o \dětinné lásce syna božího. Kéž všecky děti
následují skvělého vzoru tohoto a ze všech 'sil snaží se prokazo
vati Svým rodičům účinnou lásku dětinnoul Jako děti mají milo—
vati své rodiče zvláštní láskou, tak i—sourozencimají 'lnouti k sobě
láskou vyšší a něžnější než k lidem Ostatním.
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II. '

již veliký učitel církevní sv. Tomáš Aquinský 'učí, (II., II. q.
154, _art. 8,-„9.) že příbuzní vůbec jsou si navzájem povinni úctOu

a láskou. Čím bližší stupeň příbuzenství, tím větší má býti jejich
úcta a láska. jakou úctu a lásku proto mají k sobě míti bratři
a sestryl Vždyt jsou obrazy a dítkami božími, svým společným
původem jsou spolu úzce spojeni, jsou takořka jedno tělo .a jedna
krev. ]aká nevýslovná slast 'je v myšlence: :]sme dítkami jedné
a téže matky, jednoho a téhož otcelc Tato pospolitost krve
& shoda mnohých návyků mezi sourozenci plodí přirozeně utě
šený Soulad,' který může býti porušen jen hrozným sobectvím.
Láska sourozenská nemá býti pouhým citem, nýbrž má býti

účinná, skutky'osvědčovaná. Bratr a'sestrajsou si navzájem pro
středníky u svých rodičů. Vznikne-li nějaký spor mezi dcerou
a rodiči, syn zakročuje, aby je smířil, aby vymohl na rodičích
nějaký ústupek a přivedl dceru k poslušnosti-a poddanosti. Za
rmoutil-li syn svým chováním otce nebo matku, zakročuje opět
sestra, aby odstranila tuto nespokojenost a obnovila zase svornost
a soulad v rodině tím, že vzbudí u syna lítost_a od. otce nebo
matky dosáhne odpuštění. Jak mnohému zlu může zabrániti
a kolik dobra způsobiti láska sourozenskáí Sourozenci jsou často
velmi rozdílného věku, takže starší mohou zároveň nahrazovati
menším dětem otce a matku. To je.zvláště nutno, umřel li již
otec nebo matka. Když dospělý syn stará se o matku a souro
ence jako otec, nebo dospělá dcera spravuje domácnost jako
atka: tu rána, kterou smrt otcova nebo—matčinazpůsobila, není
tak bolestná a rodinný ži'votúčinnou láskou sourozenskou utěšeně
se vyvíjí dále. 0 takové rodině platí slov'a Písma sv.: »Hle, jak
dobré je to a jak utěšené, když přebývají bratří v jednotě!
(Žalm

132, 1.)

'

*

_

Ve dnešním sv. evangeliu se vypravuje, kterak Pán Ježíš,
ubíraje se ve třetím roce učitelské činnosti své do' jerusaíema na
slavnost stánků, která se každoročně po žních konala na památku,
že Israelité, Mojžíšem z otroctví egyptského vyvedení, bydleli na
poušti ve stáncích, přišel do městečka Betánie ku 'svému příteli
Lazarovi a jeho sestrám \Martě a Marii. K rodině té Spasitel světa
lnul vroucí láskou, a byl od ní též milován. Sv. Jan napsal:
»Iežíš 'miloval' Martu i sestru její Marii a Lazara.: (jan 11, 5.)
$!. Ambrož praví o této rodině: »jéžíš Kristus uzdravil Martu
od krvotoku, Mariibd zlých duchů, a vzkřísil k novému životu
mrtvého Lazara.: Proč Pán ježíš navštěvoval tak rád/tyto souro
zen'ce? Ctil vzájemnou lásku jejich a chtěl svojí přítomností lásku
'sourozenskou posvětiti. Že vskutku v této rodině vládla vzájemná
láska sourozenská, ukázalo se„ když Lazar onemocněl. Pán ježíš
poučivMartu, že toliko—»jednoho je potřebí.: pečovati totiž 0 po
svěcení sebe sama a dosažení blaženosti věčné, odebral se z Be
táníe'do jerusalema na slavnost stánků a učil ve chrámě. Opustiv
jerusalem a ]udsko, odešel _přes Samařska do Galiley a odtud
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za Jordán“ do Peréy. Když se přiblížila slavnost posvěcení chrámu,
šel Opět do ]erusalrma, uče ve městech, kudy se: ubíral; o slav
nosti posvěcení chrámu...v_-měsíci,prosinci, učil ve chrámě jerusa
'lemském, v'podloubí Šalomounově. „Na otázku židů, je-li zaslí—
bený Messiáš, ukazoval na své zázraky a na stejnou podstatu
svou 5 Otcem. Poněvadž židé chtěli ho proto zajmouti, opustil
Jerusalem a odešel opět do Peréy. Když Iežíš dlel za JOrdánem,
onemocněl v Betánii jeho přítel Lazar. jeho sestry MarieaMartn
ošetřují svého bratra s největší pečlivostí. Nemoc však se horší,
horečka "stoupá, nemocný slábne. Majíce oči slzami zalité, Sestry
stojí u bolestného lůžka svého milého bratra. _Samy nemohou
mu pomoci, proto posílají posla k-Pánu Ježíši se vzkazem: »Pane,
ten, kterého miluješ, jest nemocem-' (Jan 11, 3)-Kratičké to po.

selství obsahuje pobožnou prosbu, důvěru. úctu, oddanostalásku
ke Kristu.- Sestry rády by k božskému .Mistru samy se odebraly,
ale nemohou; je třeba o nemocného se starati, jej' ošetřovatit.
Sedíu lůžka nemocného bratra, vypravují mu o-brzkém příchodu—
Ježíšově, těší ho, že. Ježíš jej uzdraví; nemocný bratr však umírá.
Zbožné sestry vidí' v tom vůli boží, podrobují se jí úplně, vě
douce že Bůh, cožkoli činí, dobře činí. Posel nalézá Pána Ježíše
za Jordanem, vyřizuje mu poselství o nemoci Lazarově. — Čtvr
tého dne od té doby, co sestry Lazarovy vyslaly ke Kristu Pánu
poselství sasprávou o nemoci bratrově, Spasitel světa praví svým
učedníkům: pojďme opět _do Judska, Lazar přítel náš, spí, ale“
jdu, abych jej ze sna probudil. Pro veliké ctnosti božský Mistr
nazývá Lazara přítelem. Mluví obrazně, 'ale přece zřejmě _o jeho
smrti, a že půjde ho vzkřísit. Učedníci majíce na mysli obyčejný
spánek, vidí v tom dobrý začátek uzdravení, poněvadž nemocný,
počínaje, Spáti lépe se mívá. Tu tedy Ježíš. praví jirn zjevně:
»Lazar zemřel; i radují se pro vás. že jsem tam nebyl, abyste
uvěřili. Ale pojďme k 'němulc Přišed tedy Ježíš nalezl ho již
čtyři dni v hrobě ležeti. Vida plačící sestry i židy, kteří byli
s nimi, pohnul se v duchu a zachvěl se 'a řekl: »Kde jste jej
položiliřc Řkou jemu: iPojď a vizi-_ I zaplakal Ježíš. .Zidé tedy
řekli; »I-Ile, kterak jej milovalc. Zatím přišli ku hrobu a Pán
Ježíš—praví: SOdstraňte kámenh Marta, aby jej upozornila na
nepříjemný zápach, praví:. »Pane, již zapáchá, nebot čtyři dni
jest v hrobě.: Židé odvalili kámen.- Pán Ježíš pomodliv sek Otci
nebeskému, zvolal hlasem velikým: »Lazare, pojď venlc I vyšel
ihned Lazar, jenž byl umřel, zhrobu. Mnozí ze židů, spatřivšé',
cp
Ježíš učinil,'uvěřili
něho. DrazíVzpomeňme
v Kristu! Zastavme
se v láskou
duchu
u otevřeného
hrobu vLazarova.
jsi, s. jakou
a starostí Maria a Marta ošetřovaly svého nemecnéhó bratra-,
a jak pečovalyoto, aby Ježíš Kristus mu pomohl. Zdaliž nehlásá.
nam otevřený hrob Lazar'ův o lásce sourozenské? Ivy pomáhejte
svým sourozencům v potřebách tělesných i duševních. Krásný
příklad lásky sourozenské zaznamenaly nedávno denní listy (Cech
r. 1916, č; 77.): VDortmundu jistý' 18letý' horník utrpěl v'dolech
těžké popáleniny'na celém těle. Léčení pokračovalo jen pomalu;
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aživotu mladíkovuhrozilo nebezpečí. Tu odhodlala se jeho sestra
poskytnouti_\ kůži se svého těla ku přenesení na tělo 'bratrovo:
Aniž'se použilo narkosy, byly jí třiadvacetkrát odříznuty s těla
kusy kůže, někdy zvící dlaně. Přes veliké bolesti snášela vše bez
nářku; Mladík vyvázl .tím z nebezpečenství, a. též rány na těle
jeho obětovné sestry se úplně zahojily.
Drazí křesťané! Kéž jste bratry a sestrami nejen podle těla
a krve, nejenv péči o blaho časné, nýbrž o blaho věčnélKéž
jste bratry a sestrami v boji proti pokušením, proti 'svůdcům,
abyste všickni v lásce a svornosti kráčeli po cestách přikázání
božíchl Když váš bratr nebo sestra upadnomdo _těžkénemoci,
ivy pošlete _též pro Ježíše Krista, aby jejich duši, zatíženou snad
hříchem smrtelným a -proto pro nebe mrtvou, vzkřísil k životu
věčnému.__ASpasitel světa rád přijde: vyvolá svátostí pokání duši
z; hrobu hříchu, 'okrášlí posvěcující milostí, vzkřísí zásluhy pro
nebe, o které smrtelný hřích nemocného. oloupil; svým nejsvě
tějším Tělem posilní jeho lásku k Bohu, svátostí posledního po
mazání posilní nemocného v pokušeních a bolestech a'navrátí
mui tělesné"zdraví, jestliže by to prospělo duši nemocného ku
spasení. Tak nejlépe ukážete učinnou'lásku sourozenskou.

III.

"

Otevřený hrob Lazarův hlásá nám nejen o lásce souroze
necké, nýbrž .i o lásce přátelské. Z lásky přátelské Pán ježíš
utišil zármutek Marie a Marty; neboť, jak dosvědčuje Písmo sv.:
»ježíš miloval Martu i sestru j'ejí Marii a Lazara;< z lásky přá
telské vzkřísil „Lazara a z hrobu vyvolal: »Lazar, přítel náš, spí,
ale jdu, abych jej ze sna probudil,: pravil Pán Ježíš učedníkům.
Pro jejich víru, a lásku k Bohu, pro jejich veliké ctnosti Pán
Ježíš miloval tyto sourozence pravou láskou přátelskou, Pravými
přáteli mohou býti jen ti, jejichž zásady nepříčí se sv. víře. Jen
ten miluje opravdu svého přítele, kdo ve svém příteli miluje Boha; '
kdo je nepřítelem Boha, nemůže nikdy býti opravdovým přítelem
svého blížního. Poněvadž pravá láska mezi lidmi je nerozlučná o'd
lásky k Bohu, proto pravé přátelství slučuje jen k účelům šle
chetným. Pravá láska vzájemná musí býti spojena súctou ktomu,
jehož vlastnosti se 'nám' líbí a musí hleděti více ku vlastnostem
ducha než ku vlastnostem těla; jejím podkladem musí býti ctnosti.
Beze ctnosti pravé přátelství jest úplně nemožné, a čím stkvělejší
jsou ctnosti přátel, tím dokonalejší je jejich přátelství. »Kdo se
bojíBoha, spolu bude míti přatelství dobré; neboť podle něho
bude přítel jeho,< praví \moudrý S'irach (6, 17.). Ješíš Kristus
ukázal nám základ pravého přátelství, když ku svým apoštolům
pravil: »Vy jste přáteli mými, činíte-li, co já přikazuji 'vám'..
(Jan 15, 14.) Z toho patrno, že pravé přátelství může býti zalo..
ženo jen na ctnosti, na věrném plnění přikázání božích, Jenom
přítel ctnostný může býti obětovný, 'nezištný, upřímný a věrný.
Takoví přátelé se navzájem podporují, odvracejí od sebe nebe
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zpečenství těla i duše, upozorňují _se vhodným způsobem na své
chyby, zármutek-a neštěstí- mírní a mnohdy i_zcela odstraňují.
Jak velikým "štěstím je pro člověka, nalezl-li věrného přítele, do
svědčuje moudrý Sirach (6, 14.—'16.): »Přítel věrný jest obrana
mocná; a'kdož jej nalézá, nalézá poklad. Kpřítelivěrnému žádného
není přirovnání, a neni hodné odváženi zlata i stříbra proti do—
brotě víry jeho. Přítel věrný jest. lékařství života a nesmrtelnosti;
a kteříž se bojí Pána, „naleznou ho.: Velikou útěchou v tomto
slzavém údolí je dobrý přítel, jemuž lze srdce otevříti, s ním se
raditi, jenž se s námi 've štěstí raduje, v zármutku truchlí a nás,
pod břemenem útrap klesající, podporuje. Moudrý Šalomoun
praví: »Lépe jest býti dvěma spolu, nežli jednomu; nebot mají

užitek z tovaryšstva svého. Padne-li který z nich, druhý hopo
zdyihne.: (Kaz. 4, 9. 10.)
Drazí přátelé! Pravý přítel je zářící hvězda za —tmavénoci.
Proto hledejte sobě neúnavně přítele upřímného a věrného;
a když jste byli tak stastni, že jste jej nalezli, važte si"ho jako
oka v hlavě, budte mu věrni, neopouštějte ho 'v neštěstí, jak vás
k tomu vybízí moudrý Sirach slovy:" >Zachovej víru příteliv chu

době jeho, aby ses i vdobrých věcech jeho veselil. Včas soužení
jeho zůstaň mu, věren, abysi v dědictví jeho spoludědicem byl.:
(Sir 22, 28. 29.)
Buďme věrni nejen v lásce přátelské, nýbrž iv lásce souro—
zenské ; dětinné. Pravá láska“ potrvá za, hrob a zůstane i"v ži
votě budoucím, nebot »láska-nikdy nepřestáváx- (I Kor. 13, &)
Vytrvejme v lásce i ve křížích a souženíchl Maria Magdalena
stála věrně pod křížem Páně s, Rodičkou boží a nyní raduje „se
s ní u trůnu ježíše Kri'sta; trpěla s ní a nyní je s ní oslavena,
Kéž nanebevzetí 'a oslava *bl. Marie Panny povzbuzuje násstále,
abychom přemáhajíce zmužile všecky obtíže pozemského života,
kráčeli vytrvale podlepříkladu .jejího po cestách*-—ctnostilBude
me-li oslavovati Rodnčku boží 'následováním jejích ctností a pravým
křesťanským životem, bude nám milující matkou, sestrouapřítel
kyní a pomůže nám, aby den naší smrti byl nám dnem našeho
nanebevzetí. „Amen.

Na neděli dvanáctou po sv. Duchu.
Napsal dr. Karel L. Řehák.

Olej a víno jsou obrazy dobrotivosti a přísnosti Boží.
1. Samaritán, o jehož podivuhodném slitování ke zraněnému
židovi dnešní sv. evangelium_'vypravuje, jest dle výkladů "na slovo
hraných učitelů církevních obrazem Spasitele, jenž proto na svět
přišel,aby člověčenstvu, nepravostmi zuboženému i zohavenému, při
hesl uzdravení; uvedl ho jako do hospody, do církve své; a tam je
opatrovati dal od hospodáře, sv, Petra i,nástupců i pomocníků jeho.

_6oj_
—Olej, jímž Samaritán namazal -rány—ubohého žida, aby mu

-v bolestech ulevil, znamená neskonalou dobrotu Samaritána ne
beského, kterou prokazuje hříšníkovi, když on vpravdě pokání
činí. Víno ale, jež v ráně- pálí, ale zároveň hnilobu v ní ruší, ji
vysušuje i hojí, znamená přísnost, jaké Spasitel užívá. proti hříš
níkovi nekajlcímu, aby ho k nápravě _pobnul a spasiti mohl.
Tedy i utišujícl olej i ostré víno jsou léky Spasitele, jimiž
snaží se duše zbloudilé uvésti zpět na cestu“ spásy; jimiž ukazuje
své neskonalé milosrdenství k pokleslému pokolení lidskému.
Olej i víno jsou tedy svědky néstíblého milosrdenství božího
k nám,“a sice jak se nám jeví jakožto dobrotivost, s kterou hříš
níků ušetřuje, i jakožto přísnost, s kterou nekajícníky tresce.
A o tomto dvojím způsobu milosrdenství božího k nám chybným
lidem učiňmež nyní své další rozjímání.
2. Známo jest z,posvátných dějin, že mezi židy a-s/ámar-itány
panovalo kruté nepřátelství; že jedni druhých za pravé ctitele
boží nepovažovali a na vzájem prudce se nenáviděli. Kdo by se
byl mohl tedy nadíti, že se Samaritán tolik milosrdně ujme zra
něného žida? 'Zeinejen sám mu sloužiti, ale i posloužení mu ze
svého zaplatiti ochoten bude'ř
A Samaritán učinil tak věru, že se zuboženého žida, nepřítele
svého, s největší obětivostl ujal, jak _by ani upřímný přítel lépe
učiniti nemohl! Vždyt přece praví se, že pomsta jest sladá; a Sa
maritán“ nemohl míti vhodnější příležitosti, 2 bídy svého nepřítele
se těšiti, jako když ho spatřil oloupeného a na polo ubitéhol
A podobně vidí Bůh všemohoucí nepřátele své, hříšníky bě
dami všeho druhu zahrnuté! 1 bylo“ by- jako přirozeno, kdyby
řekl: Trpíš hříšníka, co jsi si sám zasloužil. Za všechnamá dobro
diní, jimiž jsem duši i tělo tvé od maličkosti zahrnoval, jen
vzdorem, neláskou, neposlušností jsi mi oplácel! _ Ale zcela jinak
'jedná Bůh, pozoruje-li při hříšníkovi vůli se polepšiti, a pokánim
vinu svou obmýti! On jako otec očekává syna marnotratného,
o němž vypravuje Spasitel, zbloudilého syna, nevěrn'ou dceru, aby
jim odpustiti mohl; aby jich k otcovskému Srdci přitisknouti
mohl, když by se ve svých hříších poznali, z nich kajicněse vy
znalí a jich napraviti slíbili!
Tuto neskonalou slitovnost svou. k hříšníkům popisuje Spa—
sitel sám podobenstvími o ztracené ovci a ztraceném penízi, jak
je zapsal sv. Lukáš ve svém evangeliu v kapitole 15. Pastýř
spěchá po horách i údolích, prochází .s pílí pole i lesy, kráčí skrze
trní i hloží, až ovečku ztracenou nalézá. Ovečka na/lezená'měla
by' se radovati, že zbloudivši, nebyla od divoké zvěře zadávena;
ale nikolivl, Pastýř, jenž ji po bedlivém hledánlxnalezl, ten volá:
Spolu radujte se 'se mnou, přátelé! Nalezl jsem ovci ztracenou!
A podobně i žena, když prometši celý dům, byla našla peníz
ztracený. jenž by snad byl kdes do bláta zašlapán býval, volala:
Radujte se se mnou, přítelkyně i sousedky mé,_ že jsem peníz
záhuby uchránila,-ana jsem ho nalezla.

Ba Spasitel tvrdí, že i v nebesích jest-'radost nad hříšníkem
pokání .činícím veliká; ba větší, než nnad 'devadesáti devíti spra
vedlivými, kteří pokání nepotřebují.
3, Pán ježíš ale hledá hříšníka, aby ho k návratu přiměl.
Nebo posílá mu spasitelnbu bázeň i'úzkost, jimiž srdce jeho na
plňuje; představuje mu smrt nejistou a soud Boží, na kterém roz
hodne se o celé jeho věčnosti, blažené nebo nešťastné; a vždy
ukazuje mu-ochotu ke smíření i odpuštění.
Vzpomeňme jen, jak podivuhodným způsobem přivábil k sabě
veřejnou hříšníci Magdalenu !. A když přišla -za_ním do domu“ fa
risea_Simona, t_amkajicně nohy mu slzami svými smáčela, vlasy
svými utíraia a je líbala: neodmítl ji chladně, jako by byl zajisté
učinil jeho tvrdý hostitel; ale docela jí odpustil. Ba pro velikou
kajicnost její a lásku k Bohu ani žádného pokání jí neuložill
Kterak neměli bychom se i my s ochotou k přelaskavému Srdci
jeho utíkati- v upřímné kajicnosti, abychom i my'oodpuštění hříchu
došli a spasení byli?
“ 4. Avšak Spasitel neleje dg ran duší našich vždy jen mírnícího
oleje své dobrotivosti, 'nýbrž po příkladu"smilosrdného Samaritána
nalévá do nich i ostrého vína, aby nás k pokání "přimělpřísností,
když nemohl nad. tvrdošíjnostl naší zvítěziti svou neskonalou
dobrotivosti,.
,
'
jen. těm jest [neuprositelnýmsoudcem, kteří s pokáním den_
ode dne, rok od roku odkládali, až smrtí byvše překvapeni,. po
kání více učiniti nemohli. Na věčnosti jest již na pokání pozdě,
'věčně pozdě. Kam strom padne, tam_zůstane i ležeti; jakým kdo
z tohoto světa odchází, takovým zůstane po celóu věčnost.
Kdo umřel jakožto světec, anebo aspoň jakožto upřímný k'a
jicník, života přeblaženěho nabude, a' užívati ho bude po celou
věčnost; kdo pak umřel bez pokání v hříších svých, bude za
lehkomyslnost svou pykati v žaláři pekelném po celou věčnost;
Nebe i země pominou, ale' slova Páně, jenž takto učil, nepominou
na věky! (Luk. 21, 33.')_

'

_

5._Pro- výstrahu ostatním Bůh již i na světě konává hrozné
soudy _nad nekajicníky.
Tak vytopil všecko pokolení lidské, a zachoval jedinou ro
dinu Noemovu, poněvadž ona jediná věrnost jemu zachovávala.
'Spálil ohněm s nebe Sodomu a GomOrhu, poněvadž lidé
tamní oddávali se hroznému smilstvu, na pokání nepomýšlejíce.
Zahubil Faraona i s branným lidem jeho v moři'Rudém, po—
něvadž přes'e-všechno napomlnání i vyhrožování proroka jeho
Mojžíše srdce své zatvrzoval, a Pánu Bohu svému podrobiti' se
nechtěl.

_

Dovídáme'se ale i z příhod každodenních, jak mnohdy úplně
náhle, neočekávaně stíhá rouhače i nekajicníky.
Různé kříže posílá Bůh hříšníkům, aby jich k poznání pro;
vlnění jejich :přiměl, a ku-kajícímu obrácení mysli pohnul. jestli
kdo napomenutí těch nedbá, s milosrdenstvím božím si zahrává,
a pak náhlou smrtí zastižen, bez pokání umírá a navěky zahyne,

/

'komu bude moci jedině záhubu, věčné neštěstí .svě 'přičítatiř
Hrozno zajisté jest, up'adnouti do rukou trest'ajícího Boha!

Vědouce

o těchto věcích, snažme se v čas, pokud nám

Bůh pozemského života ještě popřává, upřímnou kajicností napra
viti, v čem jsme se_vůli boží byli zprotivili, a upřímným vy
znáním se ve svátostní- zpovědi odpuštění od Boha si zajistiti!
Vizte, milosrdný Samaritán. nebeský čeká na vás s otevřenou ná
ručí, ke křížijsa přibitý, přeochotný, aby duše naše, hříchem
zbědované,. mohl uzdraviti; Dejme si tedy od.. něho rány duší
svých zavázati páskami křesťanských zákonů! .On naleje nám
oleje utišujícího do duší zraněných, vrátí jim pokoj svědomí';
a na místě v ostrém víně obmyje duše naše v krvi své.
Věrně přidržujme'se i hospodáře, jeho, náměštka jeho na
stolci sv.' Petra, aby kroky, naše správně řídil, a seznáme snadno
i k 'největší své blaženosti, že 'kdo v Boha doufal, zahanben' ne
bude na věky. (Zalm 30, 2) Amen.

Neděle dvanáctá po sv- Duchu.
O vraždě duševní.

\

>Oloupivše a zranivše ho odešli a zpola
živého nechali.:

(Luk. 10., 70_.)

V XI. století narodil se ve Fonténě .v Burgundsku, zrodičů
šlechtických sv. Bernard. Byl'zhožně vychován a'po smrti matky,"
jež brzy ho opustila, rozhodl se, že se zasvětí Bohu a spáse bliž
ního. Poslední slova umírající matky měla rozhodný 'vliv k tomuto
kroku. »Cožkoli svět nazývá dobrem, krásou a štěstím, jest před“
Bohem pouhou marnosti a nenáleží synům Božím.:
'
Otec a bratři chtěli ho získati pro službu vojenskou, aby tu
dosáhl vysoké důstojnosti ;, přemlouvali jej i přátelé .různi, ale
sv. Bernard pravil: >Kdo_před Bohem chce býti moudrým, musi
před světem pro Krista za pošetilce býti považován.
I peklo neleniío a posílalo v cestu různé nástrahy, aby Ber
'nard zřekl se'Boha a sloužil světu. Jednou. za noci vpustili do
jeho pokoje pověstnou ženštinu, aby nezkušeného-mladíka na jiné
myšlenky přivedla a na zcestí zavedla. Bernard však'otevtel okno
a-silným hlasem volal: »Pomoc, lupiči jsou zde.: Plán' se zhatil,
utekli všichni. — Lupiči je nazval světec &to právem; kdo upadne
do rukou svůdníků, tomu vede se jako cestujícímu dnešního evan
gelia, který upadl mezi lotry, lupiče, ba ještě hůře. *Jako lupiči
se skrývají na místech osamělých, temných, tak isvůdníci vyhýbají
se světlu a veřejnosti. jako lupiči svůdným voláním, hvízdáním
hledí cestujícího s pravé cesty přivésti na scestí, aby ho oloupili,
tak svůdnícilapají- do sítě nezkušené a neopatrně řečí'lichotivou
a úskbčnou. Lupiči připravují cestujícího o zboží, peníze; svůd
cově nevinné duše o milost boží, o cnost a zásluhy dobrých skutků.

_604._.
Lupiči zraňují \často cestujícího i usmrcují, svůdcové zraňují těžce
duši nevinnou, ba vraždí hříchem smrtelným, takže i o'nich možno
říci: sOloupivše a zranivše ho odešli a zpola živého 'nechalic .
A jako lupič nemá z loupeže žádného užitku, ale veliké škody,
tak i svůdce — ještě hůře natom. Peníze z loupeže nemají po
;žehdání božího, přinášejí kletbu, lupič nemá pokoje svědomí, duše
.je zohavena hříchem a nespravedlivý peníz musí býti jednou na"
vrácen, ne-li-na světě, tedy po smrti do posledního haléře na
hrazen přiměřenými tresty. Svůdce nevinné duše padá do téže
záhuby, kterou! jí připravil, ale větší. mnohem zodpovídati bude
věčně za záhubu vlastní a za záhubu svedené duše“ a všech, jimž
se pohoršení jeho vinou dostalo.
'“
Svůdce jest nástrojem ďábla a náhončím jeho, horším než
ďábel sám.

.

_

.
1. F_yšný fá'rao egyptský velice krutě pronásledoval národ
israelský, potomky Jakubovy. v Egyptě a aby nemohli. uniknout
z otroctví a příliš se nerozmnožili a nebyli nebezpečnými, usta
novil nad nimi úředníky robot, aby je trápili a sužovali těžkými
pracemi v cihelnách a na polích. (2'. Mojžíš 1, II.) 'Farao jest
obrazem knížete temnosti, který .chce panství upevniti nad _celým
lidstvem a proto uvádí do pohybu vše, aby lid spoutal okovy
hříchů a v poutech na vždy udržel. Má své pomocníky, lidi bez
víry a bez mravu, aby nevinné duše sváděli k nevěře, pochybo
vání, lhostejnosti,- prostopášnosti, nepravostem všeho druhu, slo
vem, tiskem, špatným příkladem, vyhrůžkami, posměchem a ná
silím. jako ptáčník láká ptáče hrou, bvízdotem, zpěvem do léčky
pod zelenými větvemi a jako ptáče svedené sezobe zrnko a už
nalézá se v pasti a nemůže odletěti, tak svůdník úlisnými slovy
a sliby ztrácí svobodu' dítka božího, nevinnost a zásluhy dobrých
skutků. A následek hříchu? Necbut k modlitbě, zanedbávání služeb
božích, ďábel panuje vI—srdcisvedeného, vhání do nových a vět
ších hříchů, milost boží opouští nešťastného. ubohý vyhozen z ráje
pokoje srdce a pokojného svědomí; otupuje ve hříchu, „zatvrzuje,
z beránka stal se vlk, z anděla — ďábel. — Kdo to vše zavinil-?
Lupič, svůdce — oloupil o' nejdražší statky, zranil, zahubil; peklo
jásá,'že duše nebi odcizena.
Odtud chápeme, proč sv. Bernard s bolestí pravil, že církev-'
Kristova má nyní více příčiny k zármutku nežli dříve za krutého
a- krvavého pronásledování ; za bojů s bludaři a nevěrci, kteří
strhli tisíce ubohých duší do zkázy a záhuby věčné. Tehdy to
byli pohané, nevěrci, bludaři, ale nyní to činí sami křesťané; sami
se zňřonevěřili Kristu a. svádějí k zpronevěře. jiné.
2. Svůdcové jSou tedy náhončí _a pomahači ďábla, ale ještě
horší než ďábel'sám. Neboť
',
_
a) zabraňují dobru._ Příklad vidíme na Petrovi. TentoÍnej—
milejši učedník Páně *z lásky k Pánu ]ežyši odvážil se zrazovat
svému Mistru, aby se nevydával“ nepřátelům a smrti.
.'

.A hle,-Pán Ježíš, jindy taklaskavý, odbyl Petra neobyčejnou
přísnosti: ":]di zamnou, satane, pravil k'Petrovi, ku pohoršení

jsi mi.: (Mat. '16 23.) Jak podivuhodné pokáráníl Jidáše, který
přišel se zástupci žoldnéřů, aby Ježíše jali, nazval Ježíš přítelem:
»Příteli, k čemu jsi přišellc (Mat. 23. 33) Heroda, krutovládce,
cizoložníka, krvesmilce a vraha Jana Křtitele, nenazval přísnějším
jmenem nežli liškou: n]děte, povězte té lišce.cf(Luk. 13. 32.) Fari
seům, největším pře'tvařečům,pomluvačům řekl: »Had'ové a plémě
ještěrčí.: (Mat. 23. 33.) Proč odhání- Petra a nazývá satanemř
Vykladači sv. evangelia praví, že tak učinil pro vždy 'na výstrahu
všem, poněvadž Petr ač nevědomky, chtěl zabrániti vykoupení
lidstva, utrpení Páně, jež vše bylo v Prozřetelnosti bo_žíustanoveno.
Svůdcové at uváží, jakého jména zasluhují, když nevinnou duši
svádějí s cesty cnosti na scesrí nepravosti; jsou satany, d'ábly
ale ještě horšími. Ěábla možno zahnati pouhým znamením kříže,
svůdce jest však drzým a dotěrným, že nedá se zaplašiti, ba ještě
se \mu nadchází, usnadňuje cesta, aby ještě více obětí svedl.
b) 'Svůdc'e ničí ovoce vykoupení! — Zdá se to nemožným, .
aby člověk,.pomahač satanův pozvedl hlavu proti samému Bohu
a kazil všecky úradky a úmysly Prozřetelnosti boží.
Sv. Albert Veliký měl zvláštní sochu, která" se pohybovala
na kolech a ze sebe i zvláštní zvuky vyluzovala, Tomáš Aquín.,
jeho žák, nevěda ničeho. o tomto umělém díle, přišel jednou do
té světnice a zpozorovav pohybující se a mluvící sochu, domníval
\se, že to něco ďábelského, srazil sochu k zemi a roztříštil ji. Když
to sv. Albert spatřil, zvolal :_»Ach, synu milý, cos mi to učinil?
Třicetiletou p_rácijsi mi zmařil.: Podobně volá Pán Ježíš ke svůdci
a jednou na věčnosti ještě jednou zvolá: »Neštastníče, cos mito
učinil, tři a třicetiletou práci jsi mi zmařil.: Zničil jsi duši, pro
niž jsem na svět přišel, v bídném _chlévě se narodil, v tesařské
dílně po více let\skrytý život vedl, pro ni tolik námahy zakusil,
pro ni trpěl a nejpotupnější smrtí zemřel. Ty za chvilkovou radost
a okamžitý požitek. hříšný -— všecku práci zmařil, duši nebi vy
rval a do záhuby věčné uvrhnull
c) Svůdce vraždí dědice nebe.
,
Kdykoli—se narodil 2 královských rodičů budoucí dědic říše,
raduje se a' pleaá celá zeměa všechen lid. Stalo se však mnohdy,
že novorozený princ korunní byl od tajných nepřátel hned po
narození úkladně zpr-ovozen ze světa. Kdo popíše bolest rodičů,
kdo vylíčí zármutek věrných poddaných, kdo potrestá vraha dle
zásluhy?

Syn boží na kříži svou smrtí dal 'nám všem život, na křtu sv.
byli jsme všichni vodou a Duchem božím znovu-zrození, stali se
dítkami božími, dědici království nebeského. Ježíš Kristus 'svým
tělem ve sv. přijímání amilos'tí pomáhající udržujei v nás pravý
život.

'

\



Svůdníkvraž'dí duši, připravuje ji o dědictví královské, o'milost
posvěcující, o blaženost věčnou a v.oládo temností,.kd'e_jest usta
vičný nářek a proklínání těch, kteří neštěstí „to.zavinili.
Berengar, arcidi'ákon angerský, rozšiřoval?bludné nauky &svedl
mnohé. Na konci života .se“polepšil, bludy-odvolal,- šBohaf-nsmítil,
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ale přece políbje žádného ještě neměl, V hodiněí smrti byl .velice
radnici: a ustrašen, plakal lítostí. A když se ho ptali popříčině
odpověděl: »Doufám pevně, “že_Bůh přijal mne na milost, pro
mě slzy a upřímě pokání. Ale svedeně duše, jímž jsem“ dal spisy.

pohoršení, budouvěčně volat o pomstu,- aby mne. Bůh trestal,
že jsem příčinou jejich zavržení..

_

'

Pokazit někoho „nenítěžko, ale napravit a následky pohoršení
odstranit, bývá těžším a -často nemožným.
La Fontaine; spisovatel francouzský, psal protináboženské
knihy a svedl mnoho lidí k nevěře-Když těžce onemocněl a—
cítil,
že blíží se věčnosti, otevřely se mu oči a viděl propast, "do níž
se řítí;a .do níž už tolik nesmrtelných duší" přivedl. Zavolal si
kněze, vykonal generální zpověď,. odpřísáhl všecky bludy, prosil
okolo stojícl akademické kolegy za odpuštění a sllbil, že bude.-li
uzdraven, zasvětí péro své a nadání Bohu a blahu bližního. Ž'l
ještě dvě léta, psal Chvalozpěvy, opěvoval milosrdenství a dobro
“tivost boží,„chodil v žíněném rouše a;.činil _tuhé pokání. .Šťasten,
kdo ještě prohlédne zde na světě a dle možnosti poblouzení na
praví—;ale běda,—kdo—vehříchu umírá a má na svědomí „duše ne

'

smrtelné, jimž'svou. vinou věčné zavržení připravil.
Bůh nebývá posmívánl. Starý Bůh ještě žije.? Čím kdo více
duší svedl do hříchu, tím hroznějšl bude jeho věčnost, jestli po—
kání nečinil a -_dle„sil náhradu nepódal; Slepý vedl slepé a všichni
do jámy spadli. (Mat, -15.)_Sv. jan. Zlata praví : :Budeš—li jiným
příčinou-záhuby, _,těžších poneseš trestů nežli ti, kdož- tebou .ku
pádu byli přivedeni.:
'
'
r
'
Všichni chceme, za Kristem ; budme jeho následovníky. »Chce-li
kdo za mnou přijíti, zapři sebe, následuj mne.: Následovník
v lásce' k Bohu Otci, v lásce k bližnímu, posvěcování vlastníjdušez
;Tak svět světlo vaše před lidmi, 'aLvšichni vidí skutky. vaše
dobré ai,-,velebíOtce vašeho,-jenž jest v nebesích.; Amen. (Mat. 5. .16.)
\'V. Sir/u

Neděle
.fpo
Nebezpečí
V

-'1'

sv.-.
Duchu.
pro_;vírů.-. —.__
ŠVíra tvá tě uzdravila,:
.
'
.
(Luk. 17, .19.)

_ Vděěnému _malomocnému,;zzázrakem uzdravenému,„řekl-. Pán
ježíš; Víra. „t_vá,;tě- uzdravila..-'Tvá.živá

víra“ vef mne .a-.'.v.mouv».bož=-_

skou-amos při-nesla'.._tí„pomocauzdra-v'ení.

.Tak často.-.blahoslavil

Pánj'ežíš víru a požehnání, které vír'a poskytuje. Protože jest'víra
pro,-nás—všechny; taky-důležitá a tov-pro“časti věčnost, napomíná
srl-.,.„I?a,i1__eť_lx
„'vz„I. listěza-ke ..Kor; -(-16.-,Bl.),

' abychom

;ve. víře; pevně.

stáli a ntčlmasexnedališpv.:ní-szviklati. 'A: právě.-v,.t-éto:válečné době
jsou, p_ranás; veliká.:€.ne-bezpečí-.pro ..víru neboI.=,i=.-když».na „jedné
straněggvírgf;slavjla-r'vitězství, přece-„'na.,druhé-f.9traně.>.op_ět vidíme.
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jak starý nepřítel neustále

i nyní hledí křesťany o víru—přivésti,

_jak rozličných hesel užívá, by'lidi od víry, odvrátil.
Proto chceme o nebezpečí'ch pro víru dnes krátcei-uvažovati,
abychom se obrnili ve vhodný_ čas. Nebezpečí pro víru "pak jsou.
hlavně dvojí: v nás a mimo nás, čili
I. nebezpečí vnitřní a
II. nebezpečí zevnější.

[. Nebezpečí vnitřní.
l. Nebezpečí pro víru hrozí nám_z našeho nitra, z našeho
srdce, a to zpyšn'ého srdce..]iž Eva. byla.tím knevěře a odpadu
od Boha svedena. Poněvadž pýcha v srdci člověka sídlí, má'ne
věrapro mnohé něco velmisvůdného, Svůdné slovo starého hada,
které Evu k pádu přivedlo :_ »Budete jako Bůhc, našeptává .ne
věra člověku neustále a pro pýchu lidskoutaké skutečně na lidi.
veliký vliv má. Neboť víraje pro člověka uzdou a sladkým jhem._
Vírou na uzdě se drží rozum, kterému se pravdy předkládají,
které přijati má;_a na- uzdě se drží srdce se svými náklonnostmi
a .vásněmi, když _mu víra praví.'co jest dovoleno a co není do
voleno; na uzdě se drží vůle, jelikož jí víra udává přesné měřítko
pro její jednání. _A dle toho, zdali se'Ch'ce rozum, srdce a vůle.
na uzdě držeti _čine„ dle toho jest určena- věčná odplata nebo
věčný trest. To jest ovšem uzda a jho ,a pro. mnohé jho velmi
tížící, totiž pro ty, kteří se pyšným; srdcem ovládati dají. Proto
našeptává lidem pýcha jako kdysi had _Evě: Odhod' toto jho,
vzbav se tohoto pouta, přestaň věřiti, pak budeš jako Bůh, nezá
vislý jako Bůh. Nic potom tě nebude vázati, obmezovati, stra
chovati. Volně budeš žíti a pwokojněumírati. To je svůdnécpro
mnohé, ačkoli jest to nepravda. .Nebot kdo 'Bohu neslouží,.slouží
ďáblu a kdo přikázání boží nezachovává, „jest otrokem svých. vášní.
Než na .to se mnozí netáží, jen když svou převrácenou svévoli'ukojí.
Dále je pýcha pro mnohé nebezpečí pro víru také 'z toho
důvodu, že přemnohé pravdy nemůžeme očima viděti a-rozumem
chápati, proto je třeba pokorněho srdce,. abychom věřili. Pravdy
sv. víry předčí přemnoze všechno pozemské-. a když se. nám vi
ditelně ukazují, děje se to v-nepatrném—zastření, ináležíydětsky
pokorné srdce, bychom věřili. ...Poněvadž pak“ se vůle podrobiti
má požadavkům mravního zákona,-„ujest oipět pokory ..k víře po
třebí. Kde tedy pokora. schází,-kde člověka. pýcha ovládá,- tu je.
nemožná víra, jak ji Bůh vyžaduje,-'Tohoto nepřítele, pýchu, musí
protó-každý v srdci potlačovati,a jakmile :jej Zpozoruje. -.Musí.me_
pýchu v; srdci potlačovati;_. když uvážíme,-„jaké následky..: pýcha;
'pro sváděník—nevěře měla. Zdaž' pýcha nesvedla—anděly -knevěř'e

a nesvrhla je do peklaPNevyhnala-li prarodiče zráje a neuvrhla-li
celé lidské" pokolení .do nezměrnébídy? Neuči'n'ila-li nesčetné lidi
nešťastným, pro..čas_, i-avěčnost;ř..-..-M_usíme.pýchu-srdQeí..jak9.. De—
přítele':„víry—.-potlačovati,
když,;z-uvážíme,-.'..že „štěstí a.-_p_okoj„srdce

jen tehdy založíme, když jsme věřící a nábožní. 1Musímeépýgbu'
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v srdci potlačovati, když uvážíme, jak nade vši pochybnost povzne
sené jest' zjevení boží a jak jest nejdůstojnější čin člověka pevně věřiti.
2. Nebezpečí víře _hrozí z nečistého srdce. V dobách nevin
nosti nepočíná člověku\víra býti odpornou, tu se cítíme tak šťastni
ve víře, ani v dobách stáří, stařec nalézá ve víře jedinou útěchu;
nikoli„ největší nebezpečí hrozí v letech horoucích vášní, když
víra nechce se smyslností harmonovati. aUpusť'od vášně, a zítra

budeš věřícím; praví Pascal. Víranám praví: Sursum corda,
vzhůru „s_rdce!k Bohu srdce; toho máte nade vše milovati; než
nečistý nechce otom slyšeti, miluje více tvory než Boha, na kte
rého zapomíná, kterého zanedbává. Víra praví: Podrob.. vůli svou
vůli boží, a to od tebe žádá, bys hříchu nečistoty "a'—příležitosti

k němu se varoval. Td však nechce smílník; spíše svobodně
blízkou příležitost vyhledává. Víra praví: Přemáhej se, zapírej se,
abys nabyl potřebné síly k odporu proti hříchu, než neči'stý
člověk nechce o sebezáporu 'slyšeti, chce jen. užívati a opět uží
vati. Tak jest stálá protiva mezi vírou ,a nečistým srdcem. Tento
odpor nemůže nečistý déle snésti. Poněvadž však nechce od hříchu
upustiti, pohrdá vírou, hledí'ji ajejí nemilé předhůzky udusiti. Roz
bíjí zřcadlo, které mu jeho ošklivou tvář ukazuje. Božský Spasitel
dí: »Každý, kdo.„činí'zle,' "nenávidí světla a nejde k světlu, aby

nebyli trestáni skutkové jeho..

(jan 3, 20)

Chceme-li si tedy

víru zachovati, chceme-li, aby pro život náš sílou zůstala, _mustme
své zlé vášně a náklonnosti krotiti,_ musíme .Se přidržeti slova,
které píše sv. Pavel svému žáku Timotheovi (I. 1, 19.): »Toto
přikázání poroučím tobě, abys.. . bojOVal dobrý boj, maje víru
'a dobré svědomí, kteréžto někteří odvrhše, utonuli s vírou lc
3. Nebezpečí dále hrozí zvlažného alhostejného srdce. Má-li
světlo dále osvěcovati, potřebuje neustále obnovy; když nepřidáš
oleje, uhasne, i když _dřivedobře hořelo, a Lampa je z nejlepšíhe
;zlata. Víra naše je čistě, jasně světlo, kterěfjas šíří po celý život
náš a nám odpověd dává _nanejdůležitější otázky. Než i toto světlo

potřebuje pokrmu. Pokrmem víry jest nábožnámodlitba, pravi
delná návštěva služeb božích, pozorně poslouchání slova božího,
nábožné přijímání sv. svátostí, vůbec život dle víry. ]si-li nedbalý
v náboženských cvičeních, konáš-li je zřídka nebo zanedbáváš-li'
je vůbec, světlo víry uhasíná; pole“ víry odcizuje se člověku víc
a .více, až mu myšlenka na Boha a věčnost jest protivná, a on
se jí zbaviti snaží. Zdaž neukazuje zkušenost, že nevěra obyčejně,
nastupuje po delším zanedbávání náboženských cvičení? Nemáme-li
upřímně litovati, že se v"rodinách tak málo- modlitba pěstuje, že'
mnozí křesťané sváteční. povinnost zanedbávají, že zvláště muži
tak zřídka k sv. svátostem přistupují? Zdaž nemusí víra ochabo
vati, když tak málo potravy dostává.?

II. Nebezpečí

»z.evněj_ší._

1.-Když jsme krátce poznali vnitřní-nebezpečípro víru, chceme
uvažOvati ještě o zevnějších nebezpečíoh, která k- nám přicházejí
z našeho-okolí.
' '.
-'
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Nebezpečí pro víru.-je_duše;movzduší, v_němž žijeme. jako
ovzduší má "veliký vliv na pozemský a tělesný život, 'na život
lidí, zvířat a rostlin, tak'veliký vliv má také duševní ovzduší, ve
kterém svět žije, na duševní .a zvláště náboženský život. Nyní
ovládá svět ovzduší nevěry. Nevě'ra'se stala velkou mocí a vládne
ve všech oborech-života. Snaží se všemožně zapuditi křesťanství
všude z veřejného života. A kdo„__neví,čeho již nevěra dosáhla ?

Tisíce'holdují zásadám nevěry a žijí podle nich. _Iyto zásadyse
učí a rozšiřují slovem a písmem. To je duševní ovzduší, v němž
žijeme. V tom však spočívá veliké nebezpečí pro vim mnohých,
totiž těch, kteří nejsou na stráži. dechují' tento vzduch,. přijímají
tyto zásady, které jejich smýšlení mění a kazí, takže se stydí
a myslí, že nejsou pokř'očiíí, když jinak smýšlí. A dave—než se
vzpamatují, přišli na šikmou plochu náboženského pochybování
a lhostejnosti, na níž nezadržitelně do propasti nevěry upadají.
Jest tedy skutečně ovzduší, v němž žijeme, velikým nebezpečím
pro víru mnóhýcb.

“

_

.

Než toto_špatné ovzduší vás nepokazí a 'vám neuškodí, když
Se jím nedáte ovlád'ati a ochranných prostředků proti němu po—
užíváte.' jako se chráníme na př. proti chladnému počasí teplej
šími šaty, tak se uchráníte špatného ovzduší nevěry, když se tím
více zaobalíte do posvátného ovzduší víry. Musíte se více a více
přesvědčovati, jak nutná, pravdivá, rozumná, božská jest víra naše.
Musíte patřiti častěji na vznešenost křesťanské víry, která po dobu
svého trvání tak mnoho krásného, vznešeného a dobrého vykonala,
kdežto nevěra byla a jest vždy původkyní největších neštěstí. Mu
síte poznati, jak jest nevěra neodůvodněna, bídná, a pak ovzduší
nevěry svou svůdnou moc pro vás ztratí. V rodinách vašich musi
panovati ovzduší víry a bázně boží, aby, setu nic nemluvilo, ne
jednalo, nepříkazovalo, co jest proti víře, abyste spíše celý ro
dinný život zařídili dle_zásad sv.'víry ' a dětem a domácím úctu
a lásku k víře slovem a příkladem vštěpovali.
2. Kolem osoby své musíte ovzduší sh víry-rozšiřovati,—mu
síte se výhybati špatnému ovzduší osob_,-kteří nepřátelsky proťi
víře smýšlejí. Kolik "dobřekřesťansky .vychovanýchmladíků přišlo
-o víru a pokoj duše tím, že obcovali s takovými osobami. jak
mnohá panna, ktěrá nábožně žila, přece se víře odcizila'tím, že
podala ruku muži, který-na? náboženství nedbá nebo jinému vy
znání náleží! jak často tu jsme viděli pravdu přísloví: Řeknigmi,
.s kým obcuješ', a já ti_ řeknu, jaký jsi.
"
'
_,
3. Ale možno 'i- říci.: " ekni mi, co čt'eš, a já ti řeknu, jaký
jsi... Ano, čtení víře'nepřátelských knih—a časOpisů jest také velikým

.nebezpečím“pro víru. .Ano čtení knihy, která lži dějinné přináší
a církvi na cti utrhá,_ nebo denní čtení časopisu, který proti kře
sťanství brojí,' jest ještě nebezpečnější než obcování s lidmi víře
nepřátelskými. To dokazují dějiny i zkušenost. Nebylali“ na př..
Hus v blud uveden čtením spisů 'Vikleíovýqh a nepřinesl-li pro
Čechy veliké neštěstí.? A jak je tomu v přítomné doběřanohý
mladík přijde jako. student nebo pomocník do světa, "kde .mn-po
Rádcc duchovní.

'

'
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dají knihu víře nepřátelskou._
i, nactiutrhání proti papeži,
biskupům, kněžím. A poněvadž není dostatečně'poučen, nedovede
lež od pravdy rozeznati, kolísá nějakou dobu, až konečně zpro
nevěří se své víře. jak mnohá dobrá rodina odcizí se víře, po
něvadž do ni přichází denně časopis, který s největší radostí vy
pravuje skandály, které se někde staly, ale pečlivě vše zamlčuje,
Co církvi ke cti a' chvále'slouží.
'
.Poznali jsme tedy některá vnitřní a zevnější nebezpečí pro
naši víru. 'Hledme vážně proti nim 'působiti u sebe a v našem.
okolí. Především .však_ se .vynasnažme celý svůj život zaříditi
v duchu a dle požadavků sv. víry. ' Pak vždy-poznáme velikou
cenu sv. víry na nás samých, poznáme, co jest pro nás drahocen
ným pokladem, který si zachovati musíme, pramenem bohatého
požehnání pro čas i věčnost. Amen. „
_
741: Na). 703. Holý, O. Praem.

Nedělě třináctá po sv. Duchu.
O víře.
>Vstaň a jdi, nebo víra tvá tě uzdravila..
(Luk. 17, 19-)

Z'události dnešního evangelia vidíme, jak velikou váhu kladl
božský Spasitel na víru, které jedině připisoval účinky svých mi
lostí. Proto řekl k cizozemci, když přišel děkovat za uzdravení
z malomocenství: >Vstaň a jdi, nebo víra tvá tě uzdravilac. Uzdra
vila ho na těle i na duši. K setníku v Kafarnaum, jehož služe'bl
níka uzdravil, řekl: »jdi, jak si uvěřil,staniž se tobě.c (Mat. 8,13.)
K ženě Kananejské, jež prosila, aby jí uzdravil těžce nemocnou
dceru, řekl: »Zeno, velika jest víra tvá; staniž se tobě, jak chceš..
(Mat. 15, 28.) A tak při jiných příležitostech, jakmile požnal Pán
Ježíš, že přicházejí k němu s upřímnou věrou, slitoval se nad ni
mi. Proto praví sv. Pave : »Bez víry nemožno se Bohu líbitic'.
(Zid. 11, 6.). Víra jest nejpotřebnější a nejvzácnější statek náš na
\světě, kterou získáme nebe.
.,
'
Věřiti musíme vše. co nám Bůh zjevil a skrze církev svou
k v_„ěřenipředkládá. Věřiti musíme, poněvadž Bůh jest pravda

sama, nemůže se mýliti ani nás klamati; poněvadž církvi sve
pravdy svěřil, aby je až do skonánísvěta hlásala; dal jí dar ne
omylnosti, aby se mýliti nemohla, a poničil, abychom církve po—
slouchali.

'

' _

' '

>Kdo uvěří, bude spasen; kdo neuvěří, bude zatracen.c
»Kdo vás slyší, mne slyší; kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.,
»Kdo církve neuposlechne, budiž jako pohan a publikán.:
' S věrou, má se spojiti naděje, kterou důvěrně očekáváme, co
nám Bůh přislíbil, pomoc v potřebách,

odpuštění hříchů a „bla,—_

ženost věčnou. Doufáme to proto,poněvadž jest Bůh všemohoucí,

\
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může nám toh'o dáti/; dobrotivý, chce nám dáti, nejvýš pravdo
mluvný & věrný, jistě nám toho dál
Dnes ukáží, jak máme věřitia proč.u mnohých tak málo víry.
l. Pravá víra, musí se vztahovati na rozum i na vůli člověka.
Každý křesťan soudí o věcech,. jak tomu učí víra sv., a dle toho
upravuje také své myšlení a jednání. Dva důvody _nás nutí, aby
chom posuzovali vše dle víry.
*
'
a) .Víra katolická jest jedinou bezpečnou“ cestou, mimo niž

ve věcech mravů a náboženství není nic jistého* a neomylného;
(Mat. 7, 13.). Kdo se řídí dle svých'náklonností a žádostí, má
slepého průvodce, oba do jámy a záhuby upadnou.
V Karlových Varech prýští ze země pramen horké vody,
který má dva docela protivné účinky. Nemocným,- jež trpí ztvrd
nutím jater, tyto změkčuje; dáme-li však dovody té věcijemné,
klasy obilí, ztvrdnou jako kámen. — Takový vřelý pramen prýští
se i z lidského srdce; horká voda přirozených náklonností. Uží
váme-li jich rozumně, dle předpisusv. víry, pak jsou zdraví a
blahu duše velice prospěšny; ponoříme-li však srdce do těch hor
kých vod a necháme déle ležeti, ztvrdne úplně, otupí, a nedá se
ničím pohnouti; nepochopí pravd nebeských. Kdo se drží vše
obecného zvyku .světa' a davu lidu, u něhož není nikdy zdravé
rozvahy, ale vše chvilkové, časové, dle mody nestálé, nalézá se
také v nebezpečí věčné záhuby.
_.
'
' Sv. Makarius převážel se s dvěma důstojníky přes řeku Nil.
Jeden z důstojníků chtěje pozlobiti světce, řekl :'_>]ak jsi šťasten,

že svět a lidi světa za blázna považuješ : A světec ihned odpo
věděl: Jak jste vy nešťastni, že se od světa za blázny dáte držeti.<
Svět se honí po tom, co lahodí smyslů—m,lichotl pýše; posmívá
se ctnosti, sebezapírání. Proto sv. Bernard říkával; »Všecko, co
svět miluje, je mi křížem odporným; a co svět za kříž považuje,
toho se držím; to .miluji a objímám.:
Kdo se dále řídí jen radou_jiných, jest v nebezpečí, 'že po
bloudí, . pevné jistoty, není li rada opřena pravdou sv. víry, nemá'
nikdy. Člověk je- podroben klamu; spíše se kloní ke zlu než _kdo
brému. Známo, jak Voltaire sám vyznal svou nedostatečnost po
“znati pravdu: »Co dnes tvrdím, zítra o tom pochybuji, pozítří to
zavrhují; bez zjevení božího podobáme se malým dětem, jež se
učí choditi; nedrží-li je matka rukou, snadno klopýtnou a'zraní
se.c Člověk může klamat bud vědomě či nevědomky.
Můžeme věřiti jen tehdy, jeÍli rada opřena pra'vdami naší sv.
víry. Když Katalonští radili mladému králi Alfonsu, „aby si ku
vládě přibral sedm bohabojných, moudrých aspravedlivých rádců,
řekl Alfons: >Ne sedm, ale když mi jen jednoho takového dáte,
odevzdám mu řízení celé říše.: A Pán ježíš zanechal nám tu cír
kev, matku, jíž svěřil všecky pravdy, aby jeho jménem až do
skonání světa lid-bezpečnou cestou vedla. —
Pravdy sv. víry katolické jsou jediným bezpečným pravidlem
a průvodčím na cestě toho světa ku branám věčnosti, které nás
chrání před poblouzením.
'
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b) Člověk jest stvořen ku věčné slávě, Spojení s" Bohem; a'
k tomu nás vede jenom víra sv.„ která jest zárukou našeho vy
" koupení. (Efes. 1, 13.) »Skrze Ježíše Krista uvěřivše,-praví_sv. Pa-

vel, znamenáni jsme Duchem zaslíbení svatým, kterýž jest závda
vek dědictví našeho na vykoupení.: - Na zemi záleží naše bla—
žen'ost v tom, že věříme, čeho nevidíme; na nebi však záleží bla
ženost v tom, že uvidíme, co jsme věřili. _:To' je život věčný,.

pravil božský Spasitel, abychom poznali samého pravého Boha,
a kterého poslal, Ježíše .Krista.c (Jan 17, 3.). K poznání Boha ,.
úplnému nepřivede nás žádná věda, žádné studium, ale. toliko“
víra. Jsou tajemství sv. víry, jichž nedovede rozum lidský vysti
hnouti, ale kterým se musí pokorně — pokóřiti.
Víra jest dar boží, za nějž musíme denně prositi, Kdo změnil
náhle Zachea, Maří Magdalenu, setníka z Kafarnaum; lotra na
kříži?

Kardinál Manning,_ nejslavnější muž Anglie, bývalý prote
stant, _vypravuje, jak se stal katolíkem, jak přišel ku pravé víře.
, »Nalezal jsem se v Římě, navštěvoval kostely a sledoval ob—
řady církevní, neměl jsem nikdy pochybnosti o pravdě "protestant
ské víry, nspomýšlel nikdy,. abych náboženství změnil. V tom
ohledu nedělalo na mne nic dojem, co jsem viděl, a byl jsem
vzdálen katolictví jako při odježdu 'zAnglie. Jednoho dne vstoupil
jsem do chrámu sv. Ludvíka- v Římě, kde byla právě vystavena
na oltáři velebná svátost. Kněžíklečeli na kůru a několik věří
cích 'modlilo se v kostele. Nebylo tu nádhery; v chrámu vše pro
stinké, několik svící h_ořelona- oltáři. Cítil jsem v srdci jakési
tajné pohnutí, nabýval světla a váben jakousi vznešeností.' Poprvé
v životě zdálo se mi, že to musí býti pravda. Bůh mne volal.
Modlil jsem se, studoval pilně a upřímně, jak 'jsem toho byl
schopen. Světlo pravdy vzrůstalo den ode dne, a milost boží do
končila ostatní.: '
'
'
Stal se katolíkem, ztratil statky, veliký vliv, lásku Známých
v Anglii i celý, svět protestantský se odvrátil oci/něho; ale Man
ning úplně chudý držel se pravdy, _kterounalezlv katolické _glrkvi.
Pravdu sv. víry nazývá Pán ]ežlš skrytým pokladem v poli,
_za nějž máme vše obětovati, abychom se ho zmocnili.—
Jakmile věřím a rozum slabý podrobil jsem božskému roz

umu, nesmím'pátrati směle po důvodech, ale jen v pokořehle
dati bližšího odůvodnění. Učený a slavný Laktancius praví: »Vě
říš-li, proč hledáš ještě důvody, jež tě'mohou svésti, abys nevě—
řil? Hledáš-li důvody a myslíš, že jich musíš míti, nevěříš více.:
Slyšl-li domorodecz _Afriky, že v Evropě voda zmrzne a'ztuhne,
může věřiti i—nevěřiti.Věří tomu, má-li missionáře za věrohodné.
Jakmile to vlastníma očima vidí, pak už nemusí věřit, přesvědčil
“se sám. Bůh nám zjevil pravdy, jichž nevidíme; věříme jim, po
něvadž věříme Bohu, pravdě samé. jakmile věc vidíme skutečně,
pak nemožno říci, že už věříme. , Ale tajemství sv. víry zde na
světě nespatříme, až na věčnosti; na světě jim věříme;-.a proto '
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víra je- záslužnou, a věrou líbíme se Bohu, poněvadž jemu'samému
věříme.

Proto musíme dle víry také žíti. Mám-li bohatství, musím
věděti, že“mi je Bůh svěřil, že musímvydati
počet, jak jsem ho
užíval; musím-li v potu tváře těžce pracovati, nesmím zoufati, ale
věděti, že Bůh mně stav ten určil, že zde mohu nalézti spokoje
nosti a štěstí, a že nebudu zahanben, budu—li v Boha skládati
naději. Jsem-li poddán jiným, musím zaChovati věrnost a posluš

nost, ne z donucení ale z lásky'k Bohu, kterýna mne stále hledí,
a před nímž zpronevěra'a každá neposlušnost jest trestuhodnou.
' Víra naše musí se okazovati vé skutcích; Co uvnitř v srdci
věřím, musím zevně skutky dokázati. Kdybych měl příležitost
vymstít se bližnímu za bezpráví, potlačit bližního, nespravedlivě
se obohatit, pyšně si vykračbvat, pohrdat jinými, — a neučiním_
tak, poněvadž to víra zakazuje, dávám veřejně na jevo, že věřím,
že mám víru pravou, z přesvědčení. A právě toto veřejné vyznání
víry dělá divy, a bylo vždy příčinou, že tolik nových přívrženců
hlásilo se, k tak šleChetným naukám Kristovým. _
»Hle, jak se milují křesťané navzájemlq volali pohané uka
zujícen'a ně, »není u nich závisti, ani nenávisti, ani hněvu, ani
msty, ani pýchy, ani lakoty, ani prospěchářství, ani nečistoty. Jsou-li
vyhnáni do. bídy, celý svět je jejich vlastí; jsou-li vedeni k smrti,
jeden předstihuje druhého. aby dříve za Krista zemřel.c
Takové divy činí víra sv., _osvěcuie rozum, posiluje vůli člo
věka, rozehřívá srdce ke skutkům hrdinským.
2. A nyní se táži, proč víra mnohých jest dnes tak slabá,
ba i žádná? Sv. Petr vyznal veLejně božství Ježíše Krista, miloval
P. Ježíše nade vše, zaň hotov byl stále dáti život. »My víme, že
jsi Kristus, Syn Boha živého! A Pán Ježíš pravil: »Blahoslavený
jsi, nebot tělo a krev ti to nezjevily, ale Otec můj, který jest
v nebesíchc. Víra jest dar boží, za který musíme prositi, a pak
dle víry žíti. A že—lidénechtějí dle víry žíti, proto se za víru
nemodlí, a aby svědomí ukonejšili, nastavují uši, aby co možno
nejvíce námitek proti víře slyšeli, a rozhlížejí se kbiem, aby co
nejvíce vlažných křesťanů spatřili.
'
jako všecko zlo na světě vychází z tří pramenů, pýchy, žá
dosti těla a žádosti očí, tak i nevěra, lhostejnost náboženská má
odtud svůj původ.
Pyšný rozum lidský volá s Tomášem: >Dokud neuvidím,
neuvěřím,c kdyby však viděl, nevolal by: Pán můj a Bůh můj;
ale zavřel by oči, aby vidět 'nemusil, a volal by: nevidím, nevě
řím. Smyslný, tělesný člověk, libující si v nezřízeném životě, ne
chápe věcí, které jsou Ducha božího, alebláznovstvím jsou jemu.
Lakota, touha' po statcích světa, a zneužívání jich k nestříd
mosti, nepovedou nikdy k Bohu, ale hodně- daleko od Boha.
_ »Nad ně, praví sv. jan Zíat., není nic škodlivějšího, nic 'ha
nebnějšího; seslabují duševní schopnost, duše stává se tělesnou,
rozum zaslepen, že ničeho neprohlédne, dobré od zlého nerozeznám
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Pán" Ježíš v podobenství o večeři, kterou nebeský Otec při
pravil lidem, a dal k ní pozvati, udává příčiny, proč ,se vymlou
vali: »Ves jsem koupil, musím ii shlednouti;'patero spřežení volů
jsem koupil, musím jich zkusiti; ženu jsem pojal, nemohu přijíti.:

Lidé světa dělají vaíru dle' svých náruživostí; sobě dovo
lují vše, a jiného" kaceřuji, pronásledují; víru pravou odhazují,
vírou vlastní, osobní, kterOu si utvořili, svědomí své utišují.
Odtud slýcháme známé fráse: Víra jako víra; víry netřeba,
jen když je člověk poctivým a podobně. Výmluvy zdají sej'býti
na oko chytré, ale jsou příliš zpozdilé a ubohé.
_
Sv.. ]an Zlat. praví: ':To je'vlastnostl víry: čím více ji _svět
pronásleduje, tím více se rozpaluje; v nebezpečí je nejvíce bez
pečnou, a. v největší bezpečnosti, není-li dobře "opatrována astře
žena, může se potáceti a upadnouti-do nebezpečí.
Sv. Augustin, který do.30 let žil bez pravé víry, v bludech
a neřestech, když poznal.ce_nu sv. náboženství, napsal: aNení
většího bohatství, není vznešenějších důstoienství, není nasvětě
nic vzácnějšího nad 'víru katolickou, která hříšníky ospravedlňuje,
slepé osvěcuje, nemocné uzdravuje, neumělé poučuje, mučedníky
korunuje, spravedlivé posiluje, \dívky, vdovy 'a manžely v stydli
vosti udržuje, slabé činí reky, nad nimiž svět žasne, s nebeštany
nás všecky pozemšťany spojuje.c
Víra sv. a pokoj svědomí jsOu zaslíbeny na zemi jenom těm,
kteří jsou dobré vůle, kteří po nich touží a v nich všecko své
blaho hledají. Sv. ]an Zlat.. praví : »Víra sv. jest hlava a kořen
všeho; zachováme-li si'neporušenou víru, kdybychom vše ztratili,
dosáhneme

opět všeho a to s větší slávou.:

V.—M.
Var/zal.

Na neděli čtrnáctou po sv..Duchu
Napsal dr. Karel. L. Řehák.

Nelze sloužiti Bohu azároveň i mamoně.
1._Mnohé boje podstoupiti musili Israelité v zemi zaslíbené
s mocným národem Elištinských, kteří žádali _si je podrobiti
a zotročiti.,

I vítězívali Israeli.l:é v bojích

těch, _pokud se Boha

a zákona jeho věrně přidržovali;-bývali ale od Filištinských z do
puštění Božího zle ztrestáni, když se jeho svaté vůli vzepřeli.
" O jedné takové veliké porážce, v níž na 30.000 pěších Israelitů
padlo, vypravuje I. kn. Král. v kap. 4. a 5. Tehdy Filištinští za
jali i posvátnou archu úmluvy, s kterou byli Israelité do boje šli,
aby si vítězství spíše-zajistili. Filištinští pak dopravili archu úmluvy
do svého města Azotu, a tam ji uložili ve chrámu modl'y své
Dagona. Když pak modloslužební kněží druhého dne ve zbožnici
vešli, s podivem na to hleděli, že modla Dagon leží'nazemi na
tváři před archou úmluvy. I postavili ji opět na místo její. A když
opět ráno druhého dne "do zbožnice vešli, nalezli Dagona ležícího
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“na tváři své na zemi před archou Hospodinovou; _ale hlava jeho
a dvě dlaně rukou jeho jako odřezané ležely na prahu, Dagon
pak sám jako pouhý špalek _ležel na místě svém.
'
_
Proč se tak asi stalo? Bylo to znamením, že Bůh a ďábel
nebydlí pospolu, a že nelze. ted-y oběma současně sloužiti. Jest to
totéž naučení,- jež dává sám Spasitel v dnešním evangeliu, když
dí _:»Nemůžete Bohu sloužiti i mamoněx Nikdo nemůže zároveň
sloužiti Bohu .i nejurputnějšímu odpůrci jeho, ďáblu, poněvadž
čeho jeden vyžaduje, toho druhý potírá', Nelze slóužiti Hospodinu
a zároveň i modle Dagonu.
,
. _
2. Co se stalo v Azotě s Dagonem, to přihodilo se i v'domě
vrchního nad celními, a muže bohatého, Zachea.
_,
Když „sejednou bral Pán Ježíš skrze Jericho, žádal si' ho Za
cheus viděti, poněvadž veliké věci byl již o něm slyšel. Protože
byl ale postavou maličký, vystoupil na strom, aby ho odtud spa
třiti mohl. Pán ježíš ale, 'znaje tajnosti srdcí lidských, oslovil Za
chea, řka: »Sestup spěšně dolů, nebo dnes v domě tvém musím

zůstati.. Když se tak stalo, a Zacheus uslyšel radostné poselství
o vykoupení, a seznal, že třeba službu mamonu opustiti a Bohu
sloužiti,' prohlásil: »Panel Polovici statku svého dám chudým,
a oklamal-li jsem koho v čem, navracuji čtyřnásoblc Pán Ježíš
pak za to, že Zacheus odvrátiv se od služby zlé, chystal s_e ná
praviti, v čem byl chyboval, prohlásil jemu: »Dnes spasení stalo

se domu tomuto.: (Luk. 19.)
'
Potud sloužil Zacheus lakotě, líchvařil, podváděl, šidil své
bližní, ale nyní zřekl se otroctví toho a oddal se upřímně službě
Boží. I snažil-se tudíž napraviti, co zlého byl'dříve učinil.
. 3. A jako činil Zacheus, tak činí i jiní lakomci. čili služeb
nici mamonu, a taki otroci ďábla. "'Přemýšlejídnem i nocí, jak
by statky své rozmnožili, a nelekají se ve snahách těch nižádn'é
křivdy oproti bližnímu: dávají falešné váhy, věci předražují, pro
dávají věci špatné za dobré, Ihou, na cti utrhají, falešně i přísa
hají. Pročež i moudrý Sirach dí (31, 8.7: »Blah'oslavený bohatý,
kterýž nalezen jest bez poskvrny.: To jest jinými slovy: Zřídka
kdy'bývá bohatec nalezen bez poskvrny; a proto ' blahoslavený
ten, kdo nalezen byl bez poskvrnyl
_
. '
A svatý-apoštOI národů píše (I. Tim.- 6, 9): »Kteří chtějí
zbohatnouti, upadají v'pokušení' a' v osidlo dáblovo a v. žádosti
mnohé neužitečné i škodlivé, kteréž pohřižují lidi\v zahynutí
a zatracení !:

'

"

,

Pro své bohatství oslavovaný,—alei pro svou lakotu, nespra
vedlnost li ukrutnost zlopověstný hodnostář římský Krassus dal se
svým mamonářstvím svésti k válce s Peršany, aby se bohatství
jich zmocniti mohl. Byl ale od nich poražen zajat, načež oni
srazivše mu hlavu., z opovržení k jeho lakotě nalili mu roztave
ného zlata do hlavy jeho se slovy: »Nyní se nasyť tím, po čem
j'si lakotně toužili: '
'
,
4. Lakota, láska to k mamonu; svádí člověka k nespra
vedl'nostem všeho druhu, oproti Bohu i oproti lidem.' I: ospra
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vedlňuje tedy výrok. Spasitele: »Nemůžete Bohu sloužiti i ma
moně !:
Bůh nám ukládá za povinnost,- abychom ho milovali z celého
_srdce svého, z celé duše své, z celé mysli své, ze vší 'slly své;
čilif'zkrátk'a nade všecko! To jest, abychom jemu přednost dávali
v srdcích svých před manželem, dítkami, statky, důstojenstvími,
rozkošemi; on jediný chce míti trůn v srdcích našich, a odtud
chce vládnouti všemu, čím jsme .i co máme. 'Ale lakomec má
v srdci. svém na "trůnu svůj mamon, jemuž ze všech sil svých
sloužiti, jej rozmnožovati i zachovati se snaží.,Kterak že by mohl
i Boha milovati nade všecko?
_ .
Lakomec má dle v'ůle Boží milovati i bližního „svého, a sice
tak, jako sebe samého; kterak že ho ale dle vůle Boží miluje,
když se neštítí žádné nespravedlnosti k němu, jedině když může
tak rozmnožiti majetek svůj?
.
_
5. Snad _,namítne někdo: Vždyť ale jsou přece 'i mnozí bo—
hatí, kteří na služby Boži přicházejí, svátosti přijímají, bližnímu
dobro/din! činíl
_
Bohu díky, že jsóu někteří i takoví, ba že i bohatci "veli—
kými světci se stali. Mezi svatými čítáme i císaře, i krále, i kní-'
žata, jako byli sv. Václav, sv. Štěpán, sv. Ludvík, sv. ]indřich.

Avšak všichni takovíto světci póvažovali sebe toliko za dočasné
správce bohatství svého, a hleděli si velikými dobrodiními z nich
nebe koupiti, kdežto člověk nemajetný musí si zpravidla nebe
strádáním a utrpením zasloužiti.
'
Za to oproti nemnohým, kdo bohatství svého užívají dle vůle
boží, stojí přemnozí, jimž bohatství připravuje cestu ke zkáze!
Snad. se mnohý v kostele ukazuje,. mnohý i dobrého cos z bo—
hatstvi svého činí. Ale proč? Chtějí, aby je svět chválil; aby zí
skali zákazník-y do svých obchodů; aby dodělali se postupu
v úřadech a vyznamenání; ale nebývá to, Co na oko lidí dělají,
opravdově pro Boha! A proto i to zdánlivé dobro bez odplaty
zůstane

u Boha!

'

—

_

'

] Vždyť i fariseové činili mnohé na oko dobré skutky, modlil-i
se veřejně, ano až ina rozích ulice, aby je každý viděl a-za
zbožné měl.
'
Postili se; ale posýpali při tom hlavy své popelem, aby to
na nich každý viděl, že se postíl
'
Dávali tehdy i hojné almužny; ale že tehdy ještě tištěných
novin nebylo, dali to skrze vyvolavače oznamovati, kdy který
a mnoho-li rozdá.
'A hlel Spasitel jich za skutky jich- nepochválil, ale nazval je
toliko obílenými, hroby (Mat. 23, 27), jež zdají s'e'lidem zevnitř
krásné, ale uvnitř jsou pln_é vší“nečistoty! Jen světu sloužily,
a ne Bohu; a proto také pravil Spasitel, že vzali i'odplatn od
světa; že Bohu neslouživše, odměny od něho čekati nemohli a se
nedočkalil Nelze věru sloužiti Bohu _a zároveň isvětu a mamonul.
6. Pro jakou službu rozhodneme se tedy my?
O lakomcích' pravísv. Pavel i v dnešní epištole i-v epištole
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k Efesským (5, 5): »Žádný lakomec (což jest modloslužebnost)
nemá" dědictví v"království Kristovu a božím; A sám. Spasitel
dí, že »Snázeť jest velbloudu projíti skrze 'dírku jehly. nežli bo
hatému vejíti do království nebeskéhoa (Mat. 19, 24.) Proto
nevěsme srdcí svých. na „statky pomíjející, jež 'rez užírá, zloděj
ukrádá,_ a najisto smrt odnímá. Ale—snažme se nashromážditi si
hojnost ctnOstí .a-dobrých skutků. A čím __naty budeme bohatší,
tím budeme i Bohu milejší; a tím hojnější bude jednou i odplata
naše v nebesích. Amen.

Neděle čtrnáctá po sv. D_uChu.q
Nerjozhodnost.
»Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti..
(Mat. 6, 24.)

Byl to_ smutný čas, když Bůh vzbudil ohnivého muže Eliáše—
za proroka a poslal ho do říše israelské, aby přivedl nevěrný lid

k Pánu, dobré ve věrnosti upevnil a odbojným soudy boží hlásal.
'Zaslíbená země byla tehdy rozdělena ve dvě říše: v říši judskou
a israelskou. Králové obou říší byli skoro vesměs nehodní vlada
řové, sami holdovali modloslužbě nebo ji připouštěli. :]aký pán,
taký krám,: dí přísloví. Poddaní následovali špatný příklad svý—cb
králů- a stali se namnoze modloslužebníky. Když .prorok Eliáš
povstal, vládl. v říši israelské bezbožný král Achab ještě s horší
královnou Jezabelou. Sloužili Baalovi, zřizovali »mu oltáře, usmr
covali proroky, „aby tím snáze lid k modloslužběsvésti mohli.
Když sucho,_ jako trest boží ohlášené, tři leta trvalo, shromáždil
Eliáš lid na hoře Karmélu, kde zázrakem viděti měl. kdo je pravý,
živý Bůh, Baal či H05podin israelský'. Tu vstóupil Eliáš před ve
škeren lid a zvolal: »Jak dlouho budete kulhati na obě nohy?
]e-li Hospodin Pán-, následujte ho, je-li však Baal Bůh, následujte
tohoto.'c Tuto výčitku zasloužil ve všech dobách veliký počet-lidí.
Mínili, že se mohou srozuměti s Baalem, i Hospodinem, kulhali
na obě nohy. Dvěma protivným pánům nelze však zároveň slou
žití, oba nelze vtéže době ukojiti. Proto .pravl Spasitel vdnešním.
evangeliu: »Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti.: Toto 'slovo
máme si pamatovati zvláště v dnešní době, kde tak mnozí kře
sťané kulhaií na obě strany;" Polovičatost, nerozhodnost stala se
dnes modou. Chtějí Bohu sloužiti tak, aby si to nepolrazili se
světem, chtějí ctnostně žíti, ale také rozhodně nechtějí se vášně
vzdáti, doma se. modlí, ale na veřejnosti se pohybují jako lehko
myslní světáci, doma se modlí a ve veřejnosti vyjí s vlky. Dnes
chtějí býti učedníky světa, Krista, zítřa jsou vyznavači moderní
osvěty. Pryč s takovou polovičatostí, nerozhodnostíl „Čím máme
býti, křesťany z přesvědčení,.rozhodnými, horlivými křesťany, tím
chceme také v pravdě býti; nebot nikdo nemůže dvěma pánům
sloužiti. Nerozhodnost, polovičatost jest:
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I. nespravedlivá,
II. potupná,

III. škodlivá.
Prosme o'osvícení Ducha sv'., abychom jasně poznali, že ná
ležíme úplně Bohu, a abychom dle tohoto poz'nání život svůj
zařídili.

. 

I.

Nerozhodnost jest nespravedlivá., Nespravedlivý jest, kdo právo
jiného porušuje Spravedlnost totiž žádá,-abychom každému 'dá
vali, což jeho jest. Když však _vůči Bohu 'se dělíme, odnímáme
mu,„což jeho jest, co od nás oožadovati může plným právema co
skutečně od nás požaduje. Čl ná'ežíme Bohu jen z části, jen
z polovice? Či jsme úplně majetkem božím? _Nedal-li nám vše,
'co jsme a máme? Vždyť jsme přece celí..předmětem a cílem
božské péče,. činnosti, kterou tři božské osoby na venek vyko
návaly.
'
1; Zdaž nás Bůh Otec nestvořil, 'zdaž nám nedal život,“ tělo
a duši, mohutnosti a síly duše, smysly a síly tělesné ?. Zdaž mu

neděkujeme za slunce, které nám svítí, .za zemi, kteránás živí
a nosí, za tvory, které nás obklopují, za statky; kterých užíváme,
za živly,—které nám sloužíř\ A zdaž jeho Prozřetelnost tebe ne
vede a neřídí? Coby ztebe bylo, kdyby jen na okamžik od tebe
ruku svou vzdálil? A k jakému cíli všechno toto 'tobě dal než
abys mu sloužil, všeho dle jeho vůle užíval? Kdybys půjčil son
»sedu peníze, kapitál z čisté lásky, nebyla by to nespravedlnost,
kdyby ti dlužník vrátil jen díl-kapitálu, ostatní však by si chtěl
podržetiř' Nejsi dlužníkem Boha? Co máš, propůjčil ti Bůh. Ne-'
dopouštíš se nespravedlnosti, když mu chceš jen díl dluhu svého
splácetiř Kdybys si najal dělníka do práce, s ním se o práci
a mzdě smluvil„ nedopustil by se dělník nespravedlnosti„ kdyby
část dne. pracoval na—cizím poli, u jiného pána? Tak i ty do
pouštíš se nespravedlnosti, když Bohu jen část života a sil svých
věnuješ, ostatní část strávíš však ve službě světa, vášní, mamonu,
požívavosti, ctižádostiř A přece jsi dělníku nedal života, tělesných
sil, jak Bůh ti to vše propůjčil. Proto je nespravedlnost tvá vůči
Bobu'větší než nespravedlnost dělníka vůči prácedárci.
2. Jsi však povinen jedině Bohu a to zcela, nerozdílně slou
žiti, nejen že tě stvořil, nýbrž t ké', že tě vykoupil. A za jak
drahou cenul Sám sebe v obět _ři'nesl,své tělo, svou krev, svůj
život; jediná'krůpěj krve jeho má větší cenu než celý svět, vždyť
je to nekonečná cena, krev Syna božího. A když nás vykoupil
a to za tak drahou cenu, nejsme úplně jeho majetkem, zdaž ne
jsme proto povinni zcela a úplně se mu věnovati? Právem píše
proto sv. Pavel (Řím. 14, 7—9): >Žádný zajisté z nás nění sobě
živ a žádný sobě neumírál nebo- buď že jsme živi, Pánu jsme
živi. bud že umíráme, Pánu umíráme, Proto bud že jsme živi,
bud že umíráme, Páně jsme. Na ;tot- zajisté Kristus umřel
i z mrtvých_vstal, aby i nad mrtvými i nad živými panoval.: —

—619——

Zdaž se nedopouští proto hrozného bezpráví vůči svému Spasiteli,
který ho tak draze vykoupil, kdo se mu jen částečně věnuje, kdo
se se Spasitelem a'světem dělí? Nepodobá se žabám, které-brzy
na zemi, brzy ve vodě se pohybují, když týmiž ústy ráno ná
božnou modlitbu koná, odpoledne nestoudné řeči vede, dnes'na
.obraz Ukřižovaného LPOblíží, zítra nemravné, víře nepřátelské
spisy čte?

_'

3. A k čemu působí Duch sv. vtobě, než abys byl a zůstal
nerozdílným majetkem božím? Spočti všechny milosti, které jsi
dostal, abys byl živým chrámem božím, bys tento chrám si za"
choval a ozdobillOd
k'amžiku, kdy Duch sv.—'-při
křtu sv. v_srdce
tvé vstoupil, kolikráte tě osvítil, posílil,-.tobě pomohl l'- Neustále
pracuje, aby tě přiměl, bys celý život svůj Bohu věnoval. Když
přes to srdce své dělíš me'zi Boha- a svět, mezi svět. který pro
tebe nic nedělal, a mezi Boha, který všechno pro tebe činí, ne
dopouštíš se hrubé nespravedlnosti? Nemáš—lispíše—učinitipevný
úmysl obětovati každou krůpěj krve své, každý úder srdce svého
svému tak dobrotivému Bohu?
'.
II.

Ale polovičatost, nerozhodnost jest nejen nespravedlivá, nýbrž
i potupná; tupíš jí hrozně Boha a zároveň sebe. _
l. Nerozhodností tupíš Boha a to dvojím způsobem; předně,
'poněvadž svým chováním Boha a nízké tvory na stejný stupeň
kladeš, ano ještě více, Boha méně ceníš nežli tvory. Není—
liž to pro boží

velebnost urážkou a potupou, když ho tak málo oceňuješřl Když
kdysi sv. Klementa z Ancyry vybízeli, by zapřel svou víru a mo
dlám se klaněl, ukazovali mu na jedné—straně nejhroznější ná
stroje mučenické, na druhé straně nejbohatší poklady; ty do_-'
stane, řekli mu, když se víry své zřekne, oněmibude ukrutně
mučen, když nepovolí. Tu šlechetný mučedník zhluboka po
vzdychl, nikoli že mu tak těžké mučení hrozí, nýbrž proto, že
Boha tak nízko cení a míní, že možno Boha za zlato prodati
a zraditi, že ho s pozemskými statky srovnávají. Když srdce své
rozděluješ, poukazuješ svému Bohu a Pánu místo v srdci vedle
tvora. »Ke komu _mně připodobňujete a přirovnáváteřc_ praví
Svatý. (Is. 40, 25.) Kdybys postavil krále vedležebráka, králi
vedle žebráka lože vykázal, nepokládal by to král za potupuř
A přece co jest král, třeba nejmocnější vůči Bohu? Ubohý člo
věk, smrtelná bytost, jako žebrák vůči Bohu. Ano často má nej
chudší žebrák v očích božích větší cenu než nejmocnější král.
Bůh však jest Pán velebnosti, král králů, Pán panujících, před
kterým jsou všechna knížata jako bezmocní žebráci: Není-liž tedy
velikou potupou nekonečné velebnosti boží, když mu v srdci vy
kazuješ místo vedle ubohého tvora, když v srdci svém, v tomto
chrámu božím, Baala, modlu stavíšř
Í
_ Dále jest tato nerozhodnost potupou Boha, poněvadž Bůh
zároveň'vidí, jak se tak mnozí úplně světua ďáblu zapisují, kdežto
on jen rozdělená srdce nalézá, jak k němu lidé jen kulhají, za
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světem rychlými kroky běží.. Přemnozí ani srdce své neděli, nýbrž
celé srdce beze všeho světu _věnujl. Nic jim není přespříliš, nic
jim neniobtlžné, nosí otrocké okovy svěrností a trpělivostí, které
by jistě lepší věci hOdny byly. jak jsme my ' nedbali ve službě
boží, kdežto nesčetni lidé obětují“ zdraví, majetek, krev, duši,
věčnou blaženost ve službě světa a vášni . Není-liž taková neroz
hodnost, polovičatost hroznou potupou Boha, když pohlížíme na
horlivost těch, kteří jsou v táboře jeho rozhodných nepřátel?
2. Ale,tato nerozhodnost, polovičatost jest i tobě na potupu.
Či není to potúpné, když vojín svého vůdce jen z' daleka násle
duje, když nemá srdnatoSti velkodušně s ním do'bitvy se vrh-'
nouti, nýbrž jen stranou se tla_čí? A nejsi-li i ty vojín? Stojíš
pod praporem svého Spasitele, nese kříž před tebou, slíbil jsi mu
rozhodně, žeho budeš následovati, slíbil jsi mu vytrvalou věrnost.
Není-liž to potupné nositi na obou ramenech, na jedné straně.
svému králisloužiti, na druhé straně jeho. nepřátelům povolovatiř
V jedné krajině říše Siamské, tak se vypravuje, jsou bílí mravenci
(termiti) velice"četní. jakmile'si vystavěli svá velká' kuželovitá
hnízda, a ještě nežli na slunci ztvrdla, často hrozný had kobra do
kužele se vloupá, mravence zažene a v hnízdě se usadí. Jestliže
Hindu zpozoruje na blízku své chaty takové bydliště, pospíší si
kolem pahorku upevnitisilný plot a uzavřltihada trním tak tlustě,
že se tudy nemůže provinouti, leč by se napichl. Musel by nyní
vtomto vězení hladem pojíti, kdyby pověrčivl lidé o "něho se ne
starali! Pokládají za náboženskou povinnost tohoto jedovatého hada
každé ráno vejci, mlékem a pod. hrmiti, a kobra si zvykne velmi
žáhy na toto krmení, takže vobyčejnou hodinu ze svého pahorku
hlavu vystrkává. »Nejsou-liž to pošetilí lidé; zvoláš, ykteří svého
zapřísáhlého nepřítele jednak uzavírají, jinak pečlivě krmílc Ne
iednáme podobně v'mravním ohledu? Uzavíráme trochu, zlé žá
dosti ve svém srdci, přemaháme trochu svého zapřísáhlého ne—
přítele modlitbou,. tu a tam nějakým dobrým skutkem, ale zá
roveň krmíme tohoto zapřísáhlěho nepřítele Krista Pána a našeho
spasení, když proti němu rozhodně nebojujeme, nýbrž s ním do
"vyjednáváníse dáváme, jakoby bylo neštěstí, kdyby v nás zahynul.
Není.-liž potupné 'hráti tak obojetnou roli?

lIl.
Tato polovičatost, nerozhodnost jest nejen-nespravedlivé, po-'
tupná, nýbrž i škodlivá. Končí obyčejně _ke"škodě toho, kdo se
jí provinil. Ztrácí mnoho u světa, k vůli němuž. je nerozhodný,
a ztrácí u 'Boha. Děje se mu jako osloví ve známé bajce. Byl ve
'službě tři bratří. .První naložil na něho veliké břímě a nekrmil

ho, namlouvaje si: Zítra dostaneš u druhého bratra. Druhý to
udělal zrovna tak s poznámkou: Dostal již potravu včerau bratra.

Třetí'si.myslil: Po dvou dobrých dnechjesťslušný půst, a tak
osel zahynul. ' Stará kniha z toho vyvádí naučení:
který denně nové pány dostal;

,

Osel pošel,
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. 1. Svět se nespokojí s poloviční službou, ovšem dá se na
krátký čas trochu ukojiti, když se mu částečně přichází vstříc.,
ale trvale není uspokojen. Právě tak se neuspokojí .naše vášně
v srdci, když jim částečně hoviš; jakmile jim'troch'u povolíš,'stále
'vice požadují; nastavíš-li .jim prst, chtěji celou ruku.“ Pilát nic 
svou povolností nedocílil; ani když dal Krista bičovati, ani když
ho trním korunovaného před lid předvedl, n'eukojila se vášnivost
lidu. jen vždy důrazněji požadavek svůj činili, až zbabělý—soudce
konečně Spasitele k smrtina kříži odsoudil, ačkoliv vyřkl, že. je
nevinen smrtí tohoto nevinného, spravedlivého. A „čeho vyzíská \.
ten, který konečně všechno: .čest, svědomí, -své _spasení v obět
světu, svým vášním přináší ?, »Co je nám do toho,- viz ty sám,;
řekli fariseové nešťastnému Jidáši, když'jeho' služeb použili a již
jich nepotřebovali. Nerozhodnost španělského krále Filipa II. měla
pro něho a pro jeho říši nejškodlivějšf následky. Vyšetřoval a roz
važoval, místo aby jednal, bez přestání, počítaje, aby získal času,
a vyhýbal se'každému' rozhodnému rozhodnutí. Při povstání v Nizo
zemsku dal si stále na čas s rozhodnutím, tím zameškal příhodnou
příležitost, zlo získávalo vždy více panství, odpomoc, byla vždy
obtížnější. Taký úsudek činí o něm právem Gachard (Weiszz
Světové dějiny VIII. 367)„ Tak dějiny.ukazují, jak škodlivou jest
nerozhodnost.
'
.
2..A co má od Boha .očekávati, kdo srdce své, život svůj
mezi Boha a svět rozdělil? Volá k nám vážné slovo: »Kdo není
se mnou, proti mně jest, a kdo neshromažďuje se mnou, rozpty
lujetm (Mat. 12, 30.) “Když však rozdělený není s Kristem, fkdyž
nebude od Krista za učedníka uznán, kdo chtěl dvěma pánům
Sloužiti, co může potom očekávatiř »Každý z. vás, kdo se neod
řekne všech věcí, kterýmiž vládne, nemůže býti mým 'učedn'lkemx 
(Luk. 14, 33.) »Nemá nároků na právo 'mých učedníků a tin)
také na odměnu r'ných učedníků.: Co ho očekává než. věčné za
tracení? Když nám taková záhuba hrozi, není-liž roznmno obě
tovati raději vše, majetek, „čest a vážnost, úřad a důstojenství,
zdravi, ano i život, než se dáti zviklati v rozhodnutí .vytrvati ve
věrné lásce k Bohu? Když .,v aponsku za císaře Taikosamy. po—
vstalo hrozné pronásledování křestanů, byl—mezijinými křesťany
vážený muž na císařském dvoře,; který byl správcem veřejného
pokladu, vybídnut, aby se vzdal víry .v Krista a modlám opět
oběti přinášel. Když statečně a' vítězně pravdy své-víry hájil,
vybídli ho shromáždění bonzové, aby pravdu "křesťanské víry

dvěma zázraky dokázal. ;]sem ochoten ne jeden, nýbrždva zá
zraky. učiniti. Předně táži, se, nebude mi blahobyt mého domu,
mé manželky, mých děti na. srdci ležeti, nebude midrahýmř
A nyní vizte, jsem ochoten raději všechno obětovati, tuto ztrátu
trpěti než viru svou zapříti. Za.druhé jste přesvědčeni, že mi jest
život milý a drahý, i jsem ochoten bez váhání. raději život za
nejkrutějších bolestí obětovati, než'se vzdáti víry své.c*) A nyní
,', _To je druhý zázrak.

se obrátil k bonzům: »jste ochotni také pro své bůžký totéž či
niti a'trpětiřc Protivníci nedovedli na to odpověděti a odešli se
zahanbením. Statečný vyznavač přes to musil'trpěti, poněvadž se
dopustil zločinu, že byl křesťanem. Máme také takovou víru? Ne
- máme-liž Droto tutéž statečnost, tutéž věrnost a oddanost najevo
dávati? Či má tato víra v naší době "méně ceny, ztratila na své \
ceně, vznešenosti, na své kráse? 'Zasluhuje Bůh dnes méně naší
lásky, naší neochvějně oddanosti, naší-obětavé poddanosti? Či
svět získal se svými klamy? Máme-liž dále kulhati napbě nohy?
Kristu, Spasiteli a. zároveň Baalovi v srdci svém místo dapřávatiř
Nikoli, jedině Bůh budiž naším'heslem. Raději všechno..obětujeme
než býti zrádci svaté věci boží. Boha .a jeho spravedlnost chceme
nejprve, především a've všem hledati, neboť jen ten zasluhuje.
čestný věnec, kdo správně a zcela činí to, co činí. Amen.
'

Dle o. Hamrle yan Nap. sw. Holý, o. Praem.
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Narození Panny Marie.
'Narození Panny Marie naplňuje nás radostí.
>Narozeni tvé, rodičko Boží, Panno,—
radost zvěstovalo veškerému světu.<
Antiph. _kMagnificat.

Každoročně slaví církev sv. 8. září Svátek Narození Panny
Marie, a věřící celého okršku zemského slaví tento svátek snej—
větší radostí ; neboť je to- narození matky veškerého křesíanstva.
jak nám sv. evangelisté zaznamenali, pocházela Marie z králov
ského rodu Davidova. 'ještě dále sahá její rodokmen—až k patrio
archu—Abrahamovi, jemuž Bůh učinil zaslíbení: »V tobě požehnáua
budou všechna pokolení země.: (1 Mójž. 12, B.)
_
Rodičové Panny Marie nazývali se Joachim a Anna, jakústlní
podání vypravuje. Neyyznamenávali se velkým bohatstvím a váž
ností u lidí jako spíše pravou. bázní „boží. Dlouhá leta byli'bez
dětní, i vroucně a vytrvale vzývali Boha, aby manželství jejich
dítkem požehnáno bylo. Modlitby jejich byly vyslyšeny. Dostalo
,se'jim vyznamenání, že darovali světu-dítě neobyčejnými milostmi
\nadané, jemuž bylo dle vůle boží dáno jméno Maria a »z níž se
narodil ]ežíš, který se nazývá KristuSc. (Mat. 1, 16'.)
Milostné narození Panny Marie radost přineslo zbožným ro
dičům, poněvadž tak sňata jest z nich potupa bezdětnosti. Nebe
se radovalo, lidstvo jásá, neboť s Marií se objevily červánky na- '
šeho spasení. A ještě desud jásá“křesťanský svět dnes: »Naro
zení tvé, rodičko boží, Panno, radost zvěstovan celému světu.:
Se'sv. Petrem Damiani volá: »Dnes se narodila královna" světa,
brána nebeská, vstup do ráje.: Nač se neradovati, když nám
Maria dala ]ežíše Krista, jehož učením obnovena? byla tvář země.
Zvláště však se má radovati dnes ženské pokolení, neboť 'naro

__

— 623—
zením tímto bylo zušlechtěno a povýšeno. Před tím také násled—
kem prvotního hříchu byla i žena kletbou postižena, úoěla pod
mocí muže a v úplném bezpráví. Marií a učením jejího božského
Syna bylo však 'lidské pokolení opět v práva svá zpět uvedeno
a došlo cti a důstojnosti. jak milým a svatým dítkem byla Maria
již v- kolébce! Abychom dn'es její svátek řádně oslavili, chceme
dle slov antifony uvažovati, jak nás narození Panny-Marie napl
ňuje radostí.
.
1. Radujeme se z jejího narození vzhledem k minulosti; Toto
dítko v kolébce totiž není obyčejné dítko. jest to dítko králov—
ské, jak pějeme v písni: »Z rodu královského.: Dnešní evange
lium uvádí nám celý její rodokmen. Tento rodokmen sahá až do
dob nejstarších, jest v úzkém spojení s nejdůležitějšími osudy lidu
israelského a lidského pokolení, obsahuje neistarší šlechtu, šlechtu
patriarchů, proroků; králů; Celá velebnost Starého Zákona s pa—
triarchy, králi a proroky shromažďuje se kolem této kolébky a po
znává s radostí v tomto dítku ukončení a korunování své naděje,
svého očekávání Spasitele, kterého jednou poroditi má.

2. Radujeme se z jejího narození, protože je dítkem milosti.
Narození obyčejného dítěte, když o něm správně ve světle víry
uvažujeme, není samo o sobě předmětem radosti a jásotu. Nebot
dítě takové přichází na svět jako předmět hněvu božího. Teprve
ve svátosti znovuzrození vdechuje mu Duch sv. nadpřirozený,
božský život, který se jednou v blažený život v. patření na Boha
tváří v tvář proměniti má. Zcela jinak tomu při narození Panny
Marie. Přišla na'svět zvláštní výsadou již.lesknouc se ve 'švateb
ním rouchu posvěcující milosti boží. I v tomto ohledu jest Maria
při svém narození více než dítě královské, jest to dům, který si
sama věčná moudrost vystavěla, ozdobený sloupy. (Přísloví9, 1. d.)
Zde je více než trůn ŠalamOunův a archa úmluv-y. Proto právem
naplňuje nás svátek dnešní radostí.
'
3. Radujeme se z jejího narození pro její význam a úkol.
jaký význam toto dítě má, naznačují vznešené postavy žen, které
kolébku její obkličují jako předobrazy —aprorokyně, jako Esther
a ]udith. Maria měla je všechny předčiti důležitostí a vznešeností
svého povolání. Neměla býti jenzachránkyní dvanáctera pokolení
israelských, její povolání obsahuje celé pokolení _lidské, lid boží
celého okršku zemského. jako Eva byla pramatkou celého p_oko
lení lidského, podobně i Maria má býti matkou veškerého lidu
božího. Ale jak velice předčí Maria svůj předobraz Evul Jak jinak 
stojí Maria po boku druhého Adama, než Eva po _boku prvního
Adama. Tam jest stvořen Adam .před Evou, zde se rodí druhá
Eva před-druhým Adamem; tam vychází Eva z boku Adamova,
zde vychází Kristus z lůna Panny Marie, ona mu dává život ;- tam
dává. Adam jméno Evě, zde Panna Maria dává Kristovi jméno/
.Sp'asitele; tam byla Eva Adamovi poddána, zde je Kristus pod
dán Panně Marii ; _tam Eva byla Adamovi k pádu, zde nalézá
Kristus věrnou společnicí. a pomocníci při díle vykupitelském
k odstranění následků neblahého pádu; tam vítězí h_ad_nad Evou
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a podmaňu'jesi jí, zde potírá Maria vítězně hlavu hadovu při
svém početí a pod křížem, tam byla Eva naší nešťastnou pra
matkou, připravila nás o milost a důstojnost dltek božích. učinila
nás otroky zlého ducha a kořistí smrti, zde napravuje Maria ne
štěstí,\vydobývá nám opět _milosta důstojnost dítek božích, láme
okovy zlého ducha 'a dává nám rukojemstvl slavného zmrtvých
vstání a věčného života.. Maria je naší duchovní matkou, předpo
věděnou vítězkyní nad hadem. útěchou našeho slzavého údolí
a veškerého lidu božího. Kde je povolání vznešenější. než povolání
Panny Marie? jedině úkol: Bohočlověka předčí její povolání ve
lebností a vznešenosti.
.
'
'
Maria matkou naší! Byl jsi již někdy v sirotčinci-P. Provázej
mne do něho, je to klášter, leží mile v zeleném údolí. *Předsta
vená přichází k nám do hovorny, než viz, tu se otvírají tiše dveře,
a vstupuje sem hošík pětiletý. Je to nepopsatelně dojímavé dí
vati se, jak hošík se tulí k milosrdné sestře a stále věrnými-po
hledy tak srdečně k ní pohlíží. Sestra chce'ho po chvíli poslati
pryč, ale hoch se nechce. hnouti. je teprve týden v tomto \ústavě
a následuje představenou všude jako věrný psík. Ubohý- sirotek
hledá svou matku a vycituje podivuhodným, neklamným pocitem
dítěte ze srdce ctihodné sestry teplotu a lásku, ztraceného srdce
mateřského. Při pohledu tom vkrádá se nám do hlavy myšlenka.:
My lidé jsme všichni osiřelými dítkami Evinými, a jako hošík
v sestře nalézá tělesnou matku, tak nalézáme v- Marii duchovní,
nebeskou matku. A musíme se v srdci r_adovati, že jsme milostí
bo'ží' katolickými křesťany, poněvadž jsme se učili od dětských
let Marii jako svou matku znáti a ctíti. Mý katoličtí křesťané.ne—.
dovedeme si jasně představiti, jak osiřelým se protestant cítí,
když jest v souženía bolesti, poněvadž mu schází vřelé mateřské
srdcePanny Marie. Devadesátiletá'stařena, která stále v posteli
ležeti musila, naříkala: »Kdybych matku měla, nevedlo by-semi
tak zle.: Také protestantům vedlo by se lépe, kdyby .k Panně
Marii „jako ke své nebeské matce se modlili; a zajisté vedlo by
mi mnohému katolíku lépe, kdyby byl nezapomněl na Pannu
Marii a kdyby byl ji nepřestal vzývati.
,
Matka učila dítě své dělati znamení sv.. kříže; Když se to po
dlouhých marných pokusech konečně podařilo, když poprvé udě
lalo kříž bez chyby, pozvedlo své nevinné oko k matce'a ptalo
se: »Ale matinko, což nemáme, nebeské matičkyřc Tím 'jaksi
promluvilo. dítě 'ze srdce lidstva. Neboť první láska této země
náleží matce;_ jí patří, první úsměv, první pohled'nevinného dítěte
vzhliží k ní. Po ní'vztahuje dítě své ručičky; za jejího dozoru
odvažuje, se k prvnímu kroku, v *životě jí'plat-í první zvuk z dět—

ských-úst. Matka jest hvězdou našeho mládí. a sluneční září naší
domácnosti..jestliže dítě na ulici upadlo, poranilo se na ruce.
roztrhalo šaty — běží ktnatCea postěžnje si jí. jí svěřujevšechny
bolesti tělesné a starosti duševní. Ai-když dítě vmuže dospělo:—
v každé tísni utíká se ještě k matce, jí si stěžuje„jí' posílá první
a poslední pozdrav _z"ci,ziny.,a přes hory a doly zalétají denně
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myšlenky jeho k 'drahé matce. A u večer života, když již „dávno
v hrobě hnije, co mu na světě bylo nejdražší stojí její obraz
jako anděl strážný před ním a zaměstnává jeho obrazotvornost
ještě v horečných snech smrtelné nemoci.
Když však matky potřebujeme pro přirozený život, potře
bujeme jí neméně pro život nadpřirozený, pro život milosti na
pouti do věčné blaženosti. Neboť na této těžké pouti zůstáváme
stále dětmi, neohrabanými, slabými, tisíc'erým nebezpečím v pospas
danými. A'i když stojíme v plné síle životní, i tu touží srdce
ještě po matce, a s oním nevinným dítětem pohlížíme vzhůru

s otázkou: Ncnínebeskě matky?

»Pomyslete si,: pravil jednou věhlasný missionář svému“ pří
teli, »je mi už přes 60 let, 'a přece potřebuji denně matku —“bez
ní bych nemohl žíti.: Ano, můžeme říci. dílo vykoupení nebylo

by bývalo úplné, kdyby nám nebyl dal Bůh také matku. V tom
spočívá 'naše velké' štěstí, že máme matku, není všem na světě
takové štěstí popřáno. Jak se máme tedy dnes radóvati, když se
nám narodila matka naše?
Proslulému kazateli P'. Rohovi řekl v Hamburku protestant
ský kazatel: »Jakto přijde, že jsou katolíci vesměs veselejší, řekl
bych lehkomysinější než my protestantéřc P. Roh odvětil: »Hned
vám to řeknu, pane pastore. Když v domě ještě matka žije, jsou
děti veselé a čilé; když však jim zemřela, 'plíží se smutně životem.
Tak se vede vám; nemáte již matky, bydlíte v domě, kde matka
zemřela, když vaši reformátoři odstranili úctu mariánskou; »»
my.
katolíci máme však ještě matku, aproto jsme'tak veselí.: __
Ano, Bohu díky:_ máme“ ještě „matku, nejlepší, nejstarostli
vější matku, ideál všech matek — Marii. ]est skutečně naší
matkou; nebot nám Kristus Pán na kříži dal 2. Marii za Matku.
Slova Páně k sv. Janu: ':Ejhle matka tvác- vztahují se na všechny
křesťany, nebot s_v.Jan zastupoval naGolgotě naše místo—praví
již sv. Augustin. A poněvadž jest Maria matkou naší, proto ji
milujeme. ctíme a vzýváme. S jásotem předpověděla: VsHle, od
_nynějška budou mne blahóslaviti všechna pokolení země.: Je to
nekřesťanské, neslušné blahoslaviti Pannu Marii? Alžběta s ra
dostí zvolala: »Jak se děje, že“matka Pána mého ke mně_při-_
cházíóř Nemáme se pro to skutečně radovan, že se nám dnes
tato matka narodilaa že u nás stále./zůstává? '
_
_
Již první křesťané uctívali Pannu Marii. V katakombách
Domitilly a sv. Anežky v Římě nalézáme obrazy rodičky boží'
jako výraz; úcty )a lásky, kterou jí již křesťané v prvních dobách
věnovali. A s nimi závodila následující století. Kdo spočítá chrámy,
které jí ke cti zbudovány, písně, které jí ke „cti zpívány byly
'a se 'zpívajíř' Šlechetn'ý protestant Hen'gstenberg' ' četl několik
zpěvů; které první křeStanské" století ke'cti rodičky „boží složila
a potom zvolal: >Tyto 'starě- 'písně měly by nám _stud vlících
VYIOUditi;nebot nám dosvědčují radost'a důvěru, _'sníž křesťamká

Církelvv
vova a.. souhlasu s evangeliem kdysi svátky Panny Marie osla
Rádce ducasvni.
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V PomořaneCh vstoupil před nějakým časem missionář do
domu protestantské dámy z velevážené rodiny a viděl ke svému
překvapení viseti na stěně dva krásné obrazy Madonny, ano
před jedním hořela i lampička. Tu podotkl: vjak přicházíte
, k tomu, že ve_svém bytě obrazu Panny Marie tak čestné místo
vykazujete? Vždyť vaše náboženství smýšlí nepřátelsky 0 lidé
mariánské ?: »Důstojnosti,c odpověděla bolestně dáma, )to Luther
špatně udělal, že nás o matku naši ošidil — já pro svou osobu
nepřestanu nikdy Pannu Marii uctívati.: Alban Slolz doporučoval
v jedné své knize protestantům . pozdravovati opět rodičku boží
zbožným Ave Maria. Nescházeli, kdo se dle té rady řídili —
a Maria uvedla mnohé z nich do pravého domu otcovského —
do katolické církve."
Možná, že mnohý bolest cítí, že nemůže — jako kdysi Maria
u nohou Páně — odpočinouti na stupních oltáře, v blízkosti
Boha ve svatostánku,- kde 'věčné světlo svítí ( Bůh ve své lásce
bydlí — holí ho, že srdce jeho, když je ob'stírají stíny smrti,
postrádá zvláštní pomoci kněze, posledního pbmazání; bolí ho
snad, že o dušičkách na hrobě svých miláčků mají jen slzy'
a květiny, ale žádné oběti, která očišťuje, usmiřuje a zemřelým
odpočinek přináší; ale jedna rána jde ještě hlouběji do srdce
a nechce se nikdy zahojiti: nemají již žádné matky.
»je to zvláštní, tato neustálá bázeň,c praví protestant Diete
lein, »neustálý strach před Pannou Marií, neustálý strach popřáti
jí jen slovo pozdravu, který jí přecenebeský otec ústy anděl
skými poslal, aby jim poprvé roztrhl starou kletbu, která nás
od něho a jeho lásky dělila. Každému jinému člověku, když nás
do věčné vlasti předešel, smíme pozdrav — Ave — zaslati kdy
koli chceme, ien Panně Marii nikoliv — nebót to by bylo kato
lické.c
To je'právě veliké štěstí nás katolických křesťanů: máme
matku. Bohu díky, v našem doměmatka neumřela; žije uprostřed
svých dítek m'ilujíc a milována.- »Láska všech matek dohromady
není tak veliká jakoJáska Panny Marie k jedinému jejímu dítku,c
praví sv.'Bernard; Zádná matka nestojí u kolébky svého dítěte
s takou pečlivostí jako Maria na naší pozemské pouti, a žádná
hlídka nehlídá tak věrně jak Panna Maria v životě našem. To je
útěcha a štěstí každého, i nejchudšího a nejopuštěnějšího kato
lického křesťana: má matku. jako'hvězda vedla tři \mudrce do
Betlema, tak nám září milá hvězda v temnotách tohoto života,
následuje nás po smutných cestách našich a vede nás k ježísi:
je to oko nejněžnější ze všech matek. O oko mateřské, plné
lásky, srdce mateřské plné věrnosti, ruko mateřská, plná smilo
váníl Jak šťastni jsme katolíci, nám matka nezemřel'a.
At přijde soužení a bolest jakákoli, hodiny na hoře Olivetské
a Kalvarii, i když mi nechce žádné štěstí zářiti, i když je obloha
nade mnou mraky zatažená,— mám přece jfeště matku. K ní
půjdu, jí si, poštěžuji, jí mohu všelikou bolest svěřiti — kdo se
k matce boží modlí, nemodlí se nikdy nadarmo.
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Když se přibližují bouře pokušení, svádí nászlý svět, půjdu
k matce jako dítě, když mu nebezpečí hrozí.
A když se přiblíží večer mého života, když skenčen bude
běh mého života, když hrozí noc smrti, uteku se ke své nebeské
matce jako holub do svého domova. Dovede své věrné dítko
stíny smrti a noci hrobu do nadzemské věčné, lepši vlasti.
Dnes je narození Panny Marie. Tu se tě naposled na něco
zeptám. je venku na božim poli hrob, u něhož často stojíš a je
ti tam tak bolno u srdce?, Kdybys mohl .tu, která v hrobě od
počívá, jen jednou na čtvrt\hodinky vzbuditi, zdaž bys ji prsty
svými nevyhrabalř Je to totiž matka tvoje. ]si-li však ještě tak
šťasten a matku ještě máš - brzy nebo později zatluče v komoře
truhlář rakev, a každý hřebík půjde ti k srdci, nebot už nebudeš
volati: »matko,c poněvadž již neslyší. Jeden člověk řekl: .Matka
umírá nám vždy příliš záhy, ikdyby byla sto let stará, měla by
stále u nás zůstati.< Viz, dnes se ti narodila matka, která nikdy
od tebe neodchází a i při smrti u tebe jest, abys v rukou jejích
klidně 'zemříti mohl. Děkuj svému Spasiteli, že ti dal. svou matku.
za matku, dělej jí čest dobrým životem a vzývej ji denně; pak
zajisté se tě ujme vždy v životě i smrti. Ano, v smrti! V oné
hrozné chvíli, kdy její syn nad tebou rozsudek vyřkne, zajisté tě
neopustí. Amen.

Ian Nap. 9m. Holý, O. Praem.

Na neděli patnáctou po sv. Duchu
Napsal dr. Karel I.. „Řehák.

O čem asi mluvil vzkříšený mládenec naimský.
1. Dnešní sv. evangelium .mohlo by nám poskytovati pře-
hojnou látku k nábožnému rozjímání. ' Mohli bychom dle něh'o'
uvažovati o smrti člověka, třebas teprve mladého, o 'strastec'h'
stavu vdovského a lidí opuštěných vůbec; o slušném pohřbívání
zemřelých a o nekřesťanských pohřbech naší doby, při kterých
bývají hlavní věci, totiž modlitby a oběti za zemřelé, namnoze
z veliké části, anebo i do konce pomíjeny; o všemoci, Boží, jež
mrtvé křísila a i nám vzkříšení v den soudný nezvratné slíbila.
Ale“ na místě všech těchto i. důležitých i užitečných rozjímání po
ložíme si dnes k zodpovídání toliko jednu otázku, a sice: Když
mládenec, slovem-Páně k novému životu povolaný, na svém lůžku
povstal a mluviti počal, o čem asi rózmlouvalř
Nevíme, jak se onen mládenec jmenoval, ani čim se živil;
není nám také známo, kým byla matka“ jeho, a v čem on snad
se stal oporou i útěchou stáří jejího. Sv. evangelium jen krátce
di: Mrtvý byl jediným synem matky své, jež byla vdova; a ta
pro syna ztraceného plakala,-až Pán Ježíš .jemu velel: »Mládenče,
tobě pravím: vstaňlc Byla—libolest matky jeho dříve veliká, že
ztratila se synem útěchu i podporu stáří svého, byla pak i radost
'
.
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její tím větší, když jí ho Pán Ježíš způsobem zázračným zpět do
života povolal a opět odevzdal.
,
_
A 'o čem že pak tento 'vzkříšený mládenec asi rozmlouvalř
2. Kdo- vždy jen doma byl, nemluvívá, leč o domácíčh věcech.
'Dejte se do řeči 5 rolníkem, a bude vám rád vykládat
o úpravě polí i Mk, 0 setí i vzrůstu'obilí, o počasí pro rolníka
příznivém i nepříznivém.
Začněte hovor s některým řemeslníkem, a rgzhovoří se o svých
starostech, nadějíchi ztrátách při svém řemesle.
Obchodník rád mluví o svých obchodech; vychovatel o svých
žácích zlých'i dobrých; úředník o zákonech i 'úřednícb nařízeních;
hospodyně o svém hospodářství, 0 prádle, kuchyni, o služebných
i o dětech. A každý má nějaké rady otom, jakby dle jeho ná—
hledů blahobyt i štěstí na "této zemi zbudovány býti mohly.
“
A p_oněvadž kdo stále jen při svém zaměstnání trvá a jím
samotným se zabývá, v jiných věcech pozadu zůstává, posílá rád
své lidi mladé do škol i do ciziny, aby tamobzor svého vědění
rózšířili. A když tito po čase domů! se navrátili, mívají vděčné
posluchače, _ani vypravují, čemu se v cizině naučili, co viděli
i slyšeli; jaké řeky, hory, města spatřili; jakých dobrodružství
zažili. Tak se děje v záležitostech čistě světských.
3. Jestliže ale člověk již jen ve věcech světských, občanských,
zakrnívá, nedostává-li vhodného poučení od jiných, má se tak
tím více v záležitostech duchovních.
Mluvte boháči, jenž si bohatství své zamiloval a. v :něm úplně
žije. že blahoslaví Spasitel ty, kteří při všem svém bohatství jsou
chudí duchem, to jest v duchu chudí; .čili že k bohatství svému
srdcí svých nepřikládají, a proto z něho rádi pro čest Boží
a blaho svých bližních dobře činí a tak nebe si kupují: a bobatci
zdáti se bude řeč vaše jako nějaká pohádka; nemůže tomu uvěřiti,
že by se svých statků, polí, domů, akcií a zlata měl Zříkati dobro
volně ve prospěch jiných!
\
.
Mluvte milovníkovi tělesných rozkoší o postu, zapírání sebe,
krocení žádostí nežřízených, o bohulibé čistotě těla idušc; o hroz
* ných trestecb na věčnosti za všechno hříšné hovění tělu: „a jemu
se to vše zdá jako pouhé tlachání, i en'nevolí dbáti rad vašich.
\ Představujte člověku ctižádostivému a pyšnému, že všecka ta
oslava u lidí, všecko to výborství i starostenství i jiné ptedáctví,
po němž nezřízeně t_ouží,jest jen pouhý dým, který rychle se roz.
plývá, a snad jen nemilé“zápachy po' sobě zanechá; ale on“ vás
pohrdlivě zrakem-žmíří a prohlásí za svéprótivniky, kteříž jemu
zaslouženého vyznamenání nepřejí!
\
Taková již jest přirozenost lidská. Vždyť, i sami a'poštolé
.nechtěli uvěřiti zprávám, že Spasitel, v pátek umučený, v neděli
na to vstal z mrtvých, ač jim to předem oznámil, a ač z jeho
bezčetných zázraků přece za tři leta přesvědčiti se mohli, že!jest
Bohem všemohoucím, a co slíbil, že i .splniti může. .
Ba sv. Tomáš „ani svým spoluapoštolům nevěřil, že mluvili
se vzkříšeným božským Mistrem, ale žádal si položiti prsty do
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ran na rukou jeho prabodených a ruku do 'jeho boku otevřeného.
A proto také napsal sv. apoštol národů (I. Kor. 2, 14): »Tělesný
člověk nechápe těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo bláz
novstvím jsou mu, a nemůže (jim) rozuměti, protože ony mají
'duchovně posuzovány býti..
4. Proto také bohatec, o němž vypravuje Spasitel, že tvrdě
se zachoval k ubohému Lazarovi, pohřben byv v pekle, prosil
otce Abrahama, aby poslal Lazara k jeho pěti bratrům, aby jim
zvěstoval, co on sám pro svou lakotu, marnotratnost á necitelnost
v pekle trpěti musí, b_yoni života napravili, a do těch hrozných
muk nepřišli. Ale Abraham odepřel" mu, Lazara na svět poslati,
tka: »Majít Mojžíše a'proroky; těch at poslouchají !: (Luk. 16, 29.)
Č kdyby byl mohl tedy bohatec sám z pekla na zemi se
vrátiti, kterak by byl asi zaříkal své> tyranství, jak by byl asi
hřměl do duší l_akomcům i necitům! .Ale bylo pozdě! Peklo
své kořisti nikdy více nevydává, aby mohlo hrůzami svými od
strašiti od hříchů!
_
'
5. Avšak nevrací-li peklo kořisti svě, vrátil se zpět do života

mládenec naimský; toho tedy otažme se nyní.\ Ty,-kdo jsi? Co
povíš sám o sobě!
'
_
A on odpovídá: :]sem člověk narozený jz ženy, krátký živ
byv čas, naplněn jsem byl bědami mnohými.: ,(job 14, II.)
5 co soudíš o životu lidí na světě?
Ze“život jich míjí rychle jako střela a kouči se dříve všeho
nadánL
Jak ti bylopři umírání? .
_
Bojovati jsem musel na všechny strany; bázeň smrti, soudu,
pekla, lomcovaly mnou nade vši míru.
'
A co na tě-dotíralo nejvíce?
.
To zlé, jež jsem vykonal; dobré, jež vykonati jsem měl i-mohl,
ale opomenul; a čas, jejž jsem svévolně zmrhal. Poznával jsem,
že musím složiti počet i ze všech nezřízených myšlení i ze všech
slov neužitečných, i ze všech skutků svých nepodařených.
O těchto věcech rozhovořil se asi vzkříšený mládenec naimský.
Zda-li asi obrátil řečmi svými své příbuzné, přátely, sousedy
i známé od jich cest zlých?
.
Nevíme toho. Ale tolik víme, že řeči jeho prospěti mohou na
výsost nám l (5 kéž bychom jen'často a s důrazem o nich uvažovali!
6. Všichni víme, že zemřeme, a nevíme kdy, ani jak. Toho
mrtvice náhle sklátí„ ten umírá po_dlouhé nemoci, onen při ne
šťastném úrazu. Jaká bude smrt má?
_
Pamatujme tedy na svou smrt nejistou, abychom na věky
nezhřešili (Sir. 7,40); a když bychom dle křehkosti 'lidskě přece
klesli, abychom co nejdříve pokáním upřímným Boha opět usmí
řili a svátostmi k novému životu ctnostnému se posílili. Pak ne
budeme se smrtí báti, ježto ona jest strašnou toliko hříšníkům,
w-Žnostným
ale počátkem odplaty převeliké i nekonečné vnebesích.
men.

ČÁST PASTGRAČNÍ.
_ ' Trochu pravdy.
Píše 8. U. V., venkovský katecheta.

Jedním z nejlepších článků v části pastoračnív loňském roč
níku »Rádce Duchovníhoc, nad nímž dlužno se zamysliti a o jehož
obsahu mělo by' mezi kněžstvem častěji býti uvažováno, jest po
jednání: »Nové úkoly naší velkoměstské správy duchovní. Píše“
—_en,pražský kněze Úvaha ta zasluhuje širšího povšimnutí jak
v kruzích duchovní správy, tak také v kruzích katechetských.
Jest tu sneseno mnoho trpké pravdy, mnoho námětů k opravám
a zlepšení, kterých kdyby jen polovina provedena' byla. mnoho
by prospělo k vážnosti a důstojnosti, k prospěchu a užitku ce
lého stavu kněžského. A dalo by se provésti všel
Článek neměl by proto zůstati nepovšimnut a zapomenut
v knihovnách, ale o jednotlivých jeho částech mělo by býti uva
žováno a hledány _knápravě cesty na schůzích kněžstva Ale těch,
bohužel, není, nejsou rády vídány, a není k nim nálady ; vika
riátní porady nemají opravdu praktického významu (str. 184.)
_aniv Praze, ale ani na venkově; omezí se na přečtení, vypraco
vání předložených otázek, které s netrpělivostí a nepozorností se
vyslechne, 'a pak kněžstvo kvapem se rozchází, každý na jinou
stranu. Příčina? Nač jednání; ujednalo-li se něco na vikariátní
schůzi, nebyla dána odpověď. a tak pro příště na návrh samého
předsedy vše odpadlo. Podobně jako :odbývá sec vikariátní po
rada, sodbývá se: i valná hromada katechetského spolku; i tu
postupuje se dle programu, nanejvýše zapálí se „trochu kadidla
funkcionářům, a praktického výsledku nemá. Proto také nijak
nepřekvapuje, že ze 312 členů na valné hromadě jeví se účastenství
28 členů! Snad-členské schůze jsou četněji navštíveny, ale to jen
tehdy, jedná-li se o určitou hmotnou stránku stavovskoul
_ Ocitli jsme se na poli katechetů se týkajících záležitostí, a- tu
budiž nám dovoleno připojiti několik poznámek ke článku v“loň'
ském ročníku.
'
O družnosti mezi kněžstvem opakujeme pozměněně otázku
(str. 185.):, »Kolikrát potkáte v Praze dva neb více katechetů jíti,
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pospoluřc Co o pražských kaplanech tam napsáno, platí snad
i více o katechetech. Trapně působily na nás, katechety ven
kovské, zprávy o nedávných bojích mezi pražskými. katechety,
o dopisech a zprávách, jež prý navzájem o sobě podávali. A na
venkově? Vidíte v místech, kde je několik katechetů, tyto po
spolu? Každý jde sám, a často jeden druhého se i straní!
e »mnozí faráři chovají se ke katechetům macešsky 'a ne
zrovna nezištně, naopak zase katecheti k duchovní správě hodně
neuctivě a neOchotněc (str. 125.), jest pravda. A příčina toho?
ekněme to upřímně: Duchovenstvo farní pokládá se za pový—
šeno nad katechety. Známý je případ z velkoměsta: starý pra—
covník katecheta na poli sociálním a literárním přišel do sakristie,
kde stál nový kaplan, který nebyl ještě na světě, když onen ka
techeta byl již knězem, a na pozdrav katechety pan kaplan ani
neodpověděl a s posměšným posuňkem od katechety se odvrátil.
Takové jednání nemůže nadchnouti 'katechetu ani k součinnosti,
ani ke sblížení. Snad je .tu pravda, že mladší klerus není vhodně
vychován pro naše poměry, a toho příčiny dlužno hledati. jinde.
Chová-li se-tak kaplan k staršímu katechetovi, nemožno se diviti,
že i farář katechetu podceňuje.

—.—Zemřel katechetovi chudý,

hodný žák. Když matka přišla mu to oznámit, řekl katecheta,
aniž by byl již s farářem mluvil“(v tom snad jeho chyba-l): S]á
budu míti obřady pohřební, měl jsem vašeho hocha rádlc Matka
běžela s radostí na faru a poukazujíc na svou chudobu, oznamo
vala faráři: »Pan katecheta zadarmo ho vykropí lc Ale farář jí
velkopansky odpověděl: »Až jestli mu to- já dovolím-!: je v tom
prudentia pastoralis. podporuje se úcta katechety, kterou přece
ten za dnešních poměrů nejvýš potřebuje; budíise tím vzájemná
láska bratrská? Stojí to pak hodně přemáhání u katechety, aby
zachoval "úctu povinnou svému faráři.. Pak schází _ten bratrský
život, ta vzájemná úata. Když“ ani před laiky se nezachová, jak
možno ji vyžadovati v' životě vnitřním?
A z toho i ochota k duchovní správě; co katecheta pro du
'chovní správu v jakémkoli směru a ohledu dobrého vykoná, při
jímá se namnoze jako něco,“co se samo sebou rozumí, a nač má
duchovenstvo farní právo, Zač se ani neděkuje, a co se mlčky
přijímá. A když katecheta neudělá, co by si duchovní správa
snad přála a začvani nepožádá, pak — je zle. Páni jsou uraženi,
a katecheta ignorován.
Jako kněžstvo vůbec i katecheti tóuží po soustředění, ale
sotva stane se někde pokus o takové-sblížení, o společnou práci
a hájení zájmů, jižvidí a cítí někdo v,.tom, že se sahá na jehó'
práva, 'a.je mu takové soustředění-proti? mysli, .*awvšudej i mezi
kněžími, najdou se, kteří, aby se 'za'lichotili, hledí Soustředění—zhatit

a tak součinnost společné práce rozbit. "Není to_ láska bratrská,

ale ošemetnál
-.=
__
Pravda, že »starší odborní pracovníci nevycházejí mladším

snaživcům ochotně vstříc, naopak činí z'vědy a umění 'svůj osobní
monopol, nikoho nezapracují a nejednoho odpudí od práce!“

\
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(str. '187 )._Známo uzavíravé stanovisko některých našich listů jen
pro vlastní pracovníky, nebo pro ty, kteří byli vyzváni. Veliké
dílo bohovědné, v jehož seznamu spolupracovníků je přes 100
kněží, neuvádí ani jednoho z řad katechetů škol obecných a mě-t
štanských. Či snad není mezi těmi katechety v Čechách a na
Moravě ani jediného, který by dovedl něco pro dílo—ononapsat?
V časopisech čteme dosti jmen katechetů-literátůi
Za_to__však
nalézáme v seznamu onom jména professorů, od nichž dosud
v literatuře katolické ani řádky jsme nečetli. -A to ignorování
má dodati kateehetům škol národních chuti a nadšení k práci
a- nemá. jim ubírati zájmu? Každý katecheta by ,byl ochoten kú
práci„ ale práce jeho měla by býti aspoň tak ceněna a uznávána,
jako poslední práce některého profess'ora. Katecheti vidí a vysti
hují podceňování své práce, která dnes je velmi namáhavá a ob
tížná, vidí /a poznávají svou opuštěnost a osamocenost, vidí, že
nikde _sejim nedostává ruky pomocné, a následek — uzavřenost
v sama sebe, stranění se jiných, stranění se i práce vědecké!
Třeba nápravy, aby v kněžstvu panovala stará >láska bratrská,
a ne ošemetnác, k jejímuž obnovení a zavedení podány tak mnohé
dobré rady a pokyny v loňském ročníku »Rádce—Ducbovníhoc,
na které aby 'se nezapomněla, vřele se přimlouváme, a z úmyslu
toho podáváme trochu pravdy. Učiněn-li by byl jen krok k ná—
pravě poměrů, jsmegpřesvědčeni, že u katechetů byl by nejvřeleji
uvítán, a že právě u nich jevila by se nejčilejší snaha" na zájmech
jak duchovních, tak-i literárních. Vždyť právě povolání katechetů
jest stálá práce, vyžaduje studia a snahy po zdokonalování. jejich
povinnosti zdokonaloyati sebe i jiné a v té =příčiněi v soustředě
nosti katecheti zajisté rá'di ruce k dílu přiloží. Provádějme proto
znameniténávrhy podané v“loňském »Rádci Duchovnímc, nedo
pusťme, aby byly sice pronešeny, ale nebyly uskutečněny. Při
pravme se k nové společně a soustředěné práci“všichni!

Bible na kazatelně.
Dr. P. Josef mkuk, 0.5. s. R. — (Pokračování)

]aké nepřístojnosti mohou povstati, nedbá-li se kontextu, vi
díme na Venedienovi. 1) Kdysi kázal, že křesťan je bojovníkem
božím. Mezi jiným pravil: >Noch weiter! Wer zu Pierd sitzt und
reitet. kommt in kurzer Zeit weit; er reist ,viel schneller von e_i
nem Ort zum anderen, WC|| eta-von“einem: Pferdevgetragen wird.
'Dieses Lob gebůhrt auch den Guadenkindern und allen frommen
Seelen, welche Christo, ihrem Konig, treu dienen und nachiolgen.
»Wie Reiter, So rennen siete hat der Prophet ]oel ganz gut
prophezeitlc Jediný pohled na „uvedené místonás přesvědčí, že
1)'Himmelstau m. 3, 533.

\
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prorok mluví o zhoubných kobylkách, které byly obrazem vpádu
nepřátelského,
Na jiném místě vykládá tentýž kazatel o Matce Boží ' slova
13.16, 4: »Apud te habitabunt proíugi-- mein Ve skutečnosti
mluví prorok k MOabitům, kteří-byli zapřísáhlými 'nepřátelyižidů'
a proto sotva mohou býti obrazem mateřské péče Panny
Marie))
.
Dříve než přistoupíme k části zvláštní, ještě jednu důležitou
poznámku. Častěji uvidíme—,žesv. Otcové sami vevýkladech po
_chybili.Jsme daleci toho, abychom jejich auktoritu zmenšovali. Ne—
smíme však zapomínati, že i oni bylilidmiomylnými. Ě'Eou'ze'tam,
kde, nám_ jednohlasně oznam_nií»-'-"tradici
své doby,

mají auktbritu,

kterou jim církev přičítá. Že v--našem'“případě nejde o“tradici,
dokazují nejlépe „různé výklady, které si -'vzájemně odporují.
Ostatně sv. Otcové znali často správný smysl a 've Svých věde
ckých komentářích jej také podali. Při kázaní použili jen vhodné
příležitosti, aby lid na některou pravdu dogmatickou nebo m0-—
rálni znova upozornili.

Il. Část zvláštní.
1. »Faciamus hominem ad imagine-m et s_imia
] i t u d i n e m n o s t r a m.c (Gen. l, 26.) Někteří spisovatelé vy
kládali slova tak, jakoby imago značilo podobnost člověka s Bohem
po stránce přirozené a similitudo jako podobnost v řádu nad—
přiroZeném .— nebo naopak. Pro svůj výklad mohli se doimlávati
starších exegetů,'ano i někteří sv. Otcovév.rozumělimístu podobně.
Uvádím aspoň sv. jBasi—laza)»že jsme obrazem božím, dala nám
naše přirozenostfna naší svobodné _vůlizávisí, abychom se stali

jeho 'podobenstvím.c 3) Stejně sv. jeronýmf) sv. Jan Zlatoústýň)
sv. Augustin, “) Ps. Eucheriu's7) a' jejich řada dala by se značně
prodloužiti.
.A přece je výklad nesprávný. Obě slova jsou synonymní
a bible užívá brzy jednoho. brzy druhého, i na místech úplně
parallelnícb. (Srv. Gen. 1, 26; 5. 1; 9, 6.) Zvláště důležité místo
čteme v Knize Moudrosti. (2, 24.)"»Quonia-m Deus creavit homi
nem inexterminabilem (t. j. nesmrtelného), et ad imaginem simi
iltudinis suae fecit illumn Není tedy rozdílu mezi oběma výrazy,
jak Ostatně naznačuje _sama Genese, která hned v následujícím
verši užívá pouze »ad imaginemv. — Totéž potvrzuje dr. Hejčl:
.Ob'raz a podoba nevyslovují dva různé pojmy, nýbrž jeden a týž.
1) lbid. 1-11. 3, 30.

.

2),Textů nepřekládáme doslovně, abychom se neopakovali; Podáváme
jen hlavní myšlenky. Kdo by chtěl užíti slov pro kazatelnu, najde original
pod čarou.
3) Mig. 30, 30.
4;__Mig. _25, 269.

5) Mig; 53, 78.

“) Mig. 42, 135 - 136.
7) Mig. 50, 900.

»

'
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Že byl první člověk povýšen posvěcuiícl milostí boží, k nadpři
rozené podobě boží, o tom nás poučuje teprve N. Z.. 1)_
Většinu sv. Otců nezajímal tak spor, jsou-li slova »imago:
a »similitudo: souznačná, jako spíše jejich hluboký význam
dcgmatický a morální. Ve svých spisech dochovali nám celou
„řadu krásných applikací, které tu čtenářům podáváme.
Svatí Otcové dokazovali z textu především velikou vzneše
nost. člověka a jeho. povýšenost nad ostatní tvory. Celý hmotný
svět ukazuje "nám pouze stopy. boží —- jediný člověk může se
honositi, že jest jeho obrazem. roto=dle Rhabana-—Maura--neřekl
při něm Bůh jako u ostatních t ů_:'budiž člověk, nýbrž sám ho
utvořil. 2) Podobně vykládá Angelom.3) Krásně "rozvádí dle nich
myšlenku Venedien: _oNuže poslyš, lidská dušc, jak jsi krásným
a neporovnatelným obrazeml Tvým původcem a tvým malířem_
nebyl hříšný tvor, nebyl jím anděl, nebyl jlm mocný Cherubln
a Serafín, nýbrž sám nekonečně veliký Bůhl Obrazem jsi, člověče,
a maloval tě tvůj Bůh a tvůj 'Pánl Abys zářil vší krásou a nád
herou, byl- jsi zobrazen dle podoby samého Boha. „Učňme člo—
věka k obrazu a podobenství svému !“ pravili t_řinejvětší umělci,
tři božské osoby, Otec, Syn a Duch svatý, když tebe, člověče,
chtěli stvořiti.. *)

_

Tato krása lidské duše byla jim důvodem, proč ďábel člo
věka tolik pokouší a proč právě na zbožné duše "útočí nejvíce.
Tak píše Origenes: »Krásnou stvořil Bůh naši duši._ P-oslyš, co
pravil o tom s'ám Pán: Učiňme člověka-k obrazu a podobenství
svému! Uvaž, jak krásná a jak spanilá je asi naše duše, když
je obrazem a podobou samého Bohai A když ďábel a jeho
andělé. vidí tuto krásu, touží po ní a poněvadž nemohou 'býti
jejími snoube'nci, snaží se aspoň svésti ji k nevěrnosti.: 5) A'když
člověk skutečné padl, smiloval se nad ním Bůh a nezlořečil mu,
1) Bible, str. 32.
2) Mig. 107. 459.
8) Mig.

115,

122.

__

.

_

4) Fruchtbringender Himmelstau, I. 2. 272. »Nun hóre denn, o mensch
liche Secle! was du _ííirein unsch'átzbares Bild, was fůr ein unvergleich'lié
- ches Gemálde 'du seiest. Nicht eine sůndige Kreatur, nicht ein Engel, nicht
ein máchtiges Cherubim oder Seraphim, sondern der unendliche grosse .,
Gott ist dein Meister, dein Urheber, dein Maier. Ein Geměilde bist du,
o Mensch! und zwar von deinem Gott und Herrn selbst gemalt; du battest
den besten Maler und Kůnstler, spricht der _heil.Ambrosius. Damit dir aber
an Kunst'und Kostbarke'it-nichts fehle, bis du nach dem Ebenbilde Gottes
emacht.- >Lasset uns schaífen den Menschen nach unserem—Bilde,zu unserem
leichnisseic So sprachen die drei beiůhmtesten Kůnstler, die drei góttlia
chen Personen, Vater, Sohn und heiliger Geist, als sie dich, o Mensch,

Írschaíšn
schátzen
onnen : wolten! Wer kann dich dann hoch genug und 'teuer genug
.
'
45)»Pulchra- namqui a Deo creata est anima, et satis decora. Audi,
quomodo Deus ipse dicat: ,.Faciamus hominem ad imagine'met similitudinem
nostram.“ 'Vide, cuius decoris. cuius pulchritu'dinis est anima, quae' imaginem
habet et similitudiríem Dei. Hanc pulchritudinem cum contrariae.'potestates
aspiciunt, id est diabolusl et angeli eius, concupiscu'n't speciem ipsius; qui
__?313543011possunt .sponsi eius_\fi__eri,meretricari

cupiunt

cum ea.:

Mig.
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ač byl jeho největším nepřítelem, protože v něm viděl svůj obraz
a poněvadž »omne animal diligit simile sibi.c1) Z téhož důvodu
napomíná Origenes hříšníka, aby nemalornyslněl: »Nikdo.ne
zoufej, pozoruje-li, že více se podobá ďáblu než Bohu! Opět může
se státi obrazem božím, protože Spasitel nepřišel volati ku po
kání spravedlivých, nýbrž hřišníků.- ')
_ Z této podobnosti's Bohem dovozovali svatí Otcové potřebu
ctnostného života a zločinnost hříchu, který v nás obraz boží za
temňuje a jaksi ničí. Tak Origenes_: »Bůh je shovívavý a člověk
má odpouštěti, aby se podobal Bohu. Bůh je svatý a Spravedlivý,
milosrdný a slitovný. Proto, kdo miluje spravedlnost a svatost
a svědomitě zachovává příkaz Spasitelův: Budtedokonalí, jakož
i Otec váš- nebeský dokonalý jest, stává se věrným obrazem_.
božím.: 3) Podobně Rhabanus Maurus 4) a před ním volal dojemně
sv. Ambrož; »Pamatuj, člověče, že jsi slávou boží. Poznej, jak
veliký jsi a dej si pozor, abys nikdy neupadlv osidla dabl-own.
a nestal se jeho kořistí.: 5) A poněvadž naším idealem je Kristus,
volá Venedien: »Snažme se proto, křesťané, následovati Krista!
A uvidí—likdo obraz života našeho a otáže se: Cí je to podoba?
— Kéž můžeme radostně odpověděti: To je obraz našeho Spa
sitele ježíše Krista.: 6) K tomu dodává Lierheimer: »Písmo svaté
neumělo vystihnouti lépe velikou důstojnost člověka, než když
prohlásilo, že byl stvořen k obrazu božímu. Podobnost s Bohem
je tudíž naší největší a nejvznešeně,ší předností . ._. Bůh je pravda
sama a nejvyšší ;svatost. Kdy je tedy člověk obrazem božím?
Když uznává za pravdu pouze to, co je. pravdou před Bohem
a když koná, miluje a'chce všechno, co miluje a chce nekonečně
svatý Bůh. 7) Běda hříšníku, který by obraz boží v _dušiposkvrnil._
Vědomí zločinu bude. jej pronásledovati až do pekla. Nikdy se
nebude moci chlubiti, že se vymanil _zpanství .božího, poněvadž
- 1) Navarraeus. Quadragesimale, kaz. 5, 44.: »Haec similitudo causa fuit,

cur irritatus Deus Adamo maledicere nolueút, quamvis deterrimus eius
hostis erat; reverabatur scilicet in refractario hoc peccatore imaginem'suam.
'

2) Sed nemo desperet,

videns similitudinem

s_uam r'nagis __essecum

diabolo quam cum Deo, posse se iteruin recuperare tormam- imaginis Dei,
quia non venit Salvator vocare justos, sed peccatores in poenitentiam.
Mig.

'

12,

157.

'-

_

_

3) _Mig.12, 95. »Igitur, qui ainat justitiampet

-

-'

sanctitatem,

et peragit

atque observat praeceptum 'istud Salvatoris: Estote perfecti, sicu't Pater
vester coelestis pertectus est, fit imago Dei per omnia :
_.

*) Mig. 107, 460.
.
J
l**)Mig. 14, 278. rCognosce ergo te, o homo,

quia gloria

es 'Dei ._. .

Cognosce ergo te, o homo, quantus sis,-et a_ttende tibi, ne quando la—queis
implicatus diaboli fias praeda venantis.».. '
'
'
'
*
5) Himmelstau, II. 2. 277. -»Wenn alsdan Einer das Bild unseres Lebens

ansieht und tragt: Wessen ist dieses Bild? so werden Wll'mit unsterblichem
_Ruhme antworten kónnen: Es ist das Bildnis unseres Heilandes 'jesus.
Christus.!

'—

") Die heil. Schrift weiss die *hohe-Wůrde des Menschen nicht besser
zu hezeichnen, als in dem'sie sagt, er--sei nach dem Ebenbilde Gottes- er
schaffen. Unser Bestes und Hóchstes also ist unsere Gottáhnlichkeit.<' Die
zehn Gebote, Ill. 448.
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vždycky ponese *na sobě, pečet a obraz boží . Co mu mělo být

slá'vóu a 'ctí, stane se'mu v pekle mukou a potupouď)
_, Z toho, že všichni jsme stvořeni k obrazu božímu, dovozuje
slavný Petr Skarga S. ]. povinnost lásky blíženské'.") Totéž mistrně
Albán Stolz. Zminiv se o _tom, že nikdo z nás by n'epotupil kříže,
poněvadž je obrazem božím, pokračuje: »Avšak já znám ještě jiný
a vzácnější obraz boží. Není ze dřeva, ani z kamení, nýbrž je,
jemně a umělecky sestaven 'z masa a krve a je v něm duch boží.
A 'tento obraz je živý, vidí a slyší a cítí, iednáš-li s nim dobře
nebo špatně. Jistě víš, koho tím myslíme, 8) a' dodává: »V mno
bých lidech je obraz boží znetvořen a porušen hříchy a pošetiě
lými kousky — ale proto nesmíš jich nenáviděti a jimi pohrdati.
Mno_hý_kamenný kříž není také právě umělecký a přece si ho
vážíme.4) Tutéž myšlenku rozvádí Navarraeus na vzájemný'poměr.
mezi sluhy a pány. I podřízení jsou obrazem božím a proto třeba
s nimi jednati laskavě. 5)
_ Účinně těší sv. Ambrož chudého, aby nemalomyslněl. jeho
tělo je ovšem smrtelné. ale duše nesmrtelná. Nemá snad peněz,
má však milost boží. Nemá _rozsáhlého domu, ale patří mu nebe
a země. U lidí nepožívá úcty, avšak jeho duše je krásná, poně
vadž je_obrazem božímď) Pro zajímavost přidávám, jak svatý
Ambrož použil slov proti zlozvyku líčení barvami. Abych ne
smazal svéráznosti celého místa, podávám je v originálu: »PiCtus
es ergo, o homo, et pictus a Domino Deo tuo. Bonum _habes
artificem atque' pictorem; Noli bonam delere'picturam, non fuco,
sed. veritate fulgentem, non cera expressam, sed gratia. Deles
picturam, mulier, si vultum. tuum materiali candore oblinas, si
acquisito rubore perfundas . .. Dic mihi, si supra artif.cem aliquem
inducas alterum, nonne indígnatur ille,_quiopus suum adulteratum
esse cognoverit. . . . Quod si quis adulterat opus Dei, g_r'ave
crimen admittit. Grave est enim crimen, ut putes, quod. melius te
homo quam Deus pingat. Grave est, ut dicat de te Deus: Non
agnosco colores meos, non agnosco imaginem meam, non agnosco
vultum, quem ipse non formatu.: 7)
(Pokrač.)
1) Himůelstau, III. 2. 225.
2) Kazatelé_sl0vanšti, II. 746.

3) Kalender 1843, September: >Nun weiss ich aber ein viel kostbareres
Bildniss des Herrn, nicht von Holz oder Stein, sondern gar fein und kunst—
reich zusammengesetzt aus Fleisch u.“Blut. und inwendig aus Odem Gottes.
Und das.Bildnisa ist lebendig, sieht und hórt und spůrt es, ob man gut
oder bóse mit ihm urngeht..
') lbid. »Wenn auch das Bildniss Gottes in manchen Leuten arg
verzerrt und verunstalíet ist durch die Siinden'und Dummheiten, so daríst
du sie deshalb doch nicht baasen und verachten. Ist_ia manchea stqinerne

Kructi

am Weg auch iibel zugerichtet vdm Steinhauer; aber man beaieht

das nicht so genau.:
5) Quadrag.

-

Káz. 3, 52.



_

. _0)Mig.íl4,: 279. »Attende tibi, paupcr;.-quia animatna pretiosa est; et
si caro mortaliv, diuturna an'ma; et si tibi deest pecu'nia, non deest gratia;
et“si non est domus ampla, coelu'rn pater, terra libera estn
' 7) Mig 14, 279.
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Abecední seznamkazanL
předmětů a látky ku
Ku potřebě kazatelů sestavil —ský. — (Pokračování)

Na. slavnost zvěstování _Panny Marie: >Kterak se jeví láska dítek
k rodičům.: Perly V. 86.
\
,
.
Na .1. neděli po zjevení Páně: a_Onáboženské výchově dítek.c 1_.Svět
ské vzdělání nečiní ještě šťastným. 2. Proto je třeba náboženského vzděláni,

3. důležitá jest volba vychovatelů, 4. s náboženským vychováním má se
začíti záhy; _Riedl I. 79.

»O významu dítka v křesťanské rodině.: Žák Em. I. 578.
Na 4. neděli po velikonoci: »O vadách mládeže; 1. Nedostatek vytrva—
llgsti
mysli, 2. předčasná přesycenost, 3. nepravá pýcha.: Žák
m. Íaltěkavost
. 321.
»O povinnostech děti k rodičům. Děti jsou rodičům povinny 1. _úctou
a 2. podporou;

Zavoral H[. 57.

'

'

„_

Na 15. neděli po sv.“ Duchu: »Duchovní. zkázu mládeže zaviňují:
1. Špatná výchova, 2. špatná četba a 3. špatná společnost.: Kaška 239.
Na slavnost andělů strážných : Kdy má začít křesťanská výchova dítěte ?:
Kubíček II. 213.

-

Dostiučinění.

'

Na 3. neděli po sv. Duchu: »O povinnosti dosti

učinění J. dle učení církve, 2. dle dokladů z Písma sv.: Perly VII. 82. .
1. »Co jest dostiučinění? jsme jim Bohu povinniřc Zavoral II. 173.
»Co učí církev o dostiučiněnířc Busl 177.
Duch sv. Na 6. neděli po velikonoci: »O přípravě na. příchod Ducha
sv,_:1. varujme se toho, čeho sv. apoštolové 'tou dobou se varovali, 2. ko
nejme to, co oni konali; Perly Vl. 179.
.
Na boží Hod svatodušní: aLáska, radost, pokoj, ovoce Ducha sv.<

Na pondělí svatodušní: Kdo jest Duch sv. a co působí?: Perly VI. 229.
>Oheň — obrazem účinků Ducha sv.c Perly Vl. 238.

_ \

_

Na boží Hod svatodušní: vl. Účinky Ducha sv. v církvi: a) zachování
církve, &)její neomylnost. II. Působení Ducha sv. v jednotlivých věříčích
a) znavuzrození, b) posila, :) odpuštění hříchů, d) modlitba, :) láska k bliž
nímu.: Riedl *l. 262.
'
\
oDuch sv. jest: 1. učitelem pravdy, 2. mocným těšitelem, 3. pramenem
sv. lásky.: Riedl H. 152.
*
1. »Milosti Ducha sv. jest nám potřebí, 2. s touto milostí máme spolu
působiti.: Riedl II. 160.
"
Na 4. neděli po velikonocích: 1. >Duch sv. přinesl světu pravdu,
2. pravdu ve světě stále udržuje.: Zavoral I. 90.
*
. »Duch sv. jest: 1. Třetí božská osoba, 2. Utěšitel, 3. Duch pravdy.:
Zavoral.

I_. 96.

'

Hod boží svatodušní: »Duch sv. strážcem evangeliu Za-voral I. 146.
Na 6. neděli po velikonoci: >Duch sv. učí pravdě skrže cirkev.c'
]anovský 11.132.
'
'
Slavnost svatodušní: »Tři dary Ducha sv..: světlo, pokoj a s'lla.< Ku
bíček II. 133. »Duch sv. otcem .nebohých a dárcem darů přemnbhých.: Ku
bíček II. 138. _:Co způsobil Duch sv. v apoštolech, způsobiž i'v nás.<
Kubíček u. 142.

.

' .

"

'

'

_ Hod boží svatodušní: 1. »Panna Marie jest dílem Ducha sv.: 2. Druhým
armdílem Ducha sv. jest Pán Ježíš; Horský II. 1.
,
Pondělí svatodušní: 1. »Církev dílem Ducha sv., 2. Duše v milosti
dílem Ducha sv.: Horský II. 8.
"
»Duch sv. je pravý Bůh, vychází od Otce a syna.c 'Žák-Fr. 232. -.
>Duch sv. jest Duch moudrostí, milosti, lásky a radosti.: Žák-Fr. 242.
Hod boží svatodušní: »Duch sv. duchem síly a mlrnostiic Zavoral IV. 517.
_ __Duše. Na neděli devítníkovou: »O duši pečovati iest.prá'ce-a) .nejdů-.
ležitější, &) nejpotřebnější a :) nejpodstatnější.: Perly III. 155.
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Na ]. neděli postní: >O velké ceně duše lidské.: Perly IV. 19
Na 11. neděli po sv.-Duchu: »
máme duši nesmrtelnou plyne 1. ze
zjevení božího, 2. z rozumu a 3. z celého života .lidského . Perly VIII. 64.
Na 14. neděli po sv. Duchu: » e máme duši uči, 1. zjevení boží.
2 Ježíš Kristus, 3. lidský rozumk Perly VIII. 290.
Na 23. ned. po sv. Duchu: >Tvrzení. že člověk nemá duše jest 1. bobo?
prázdné a nerozumné, 2. nebezpečné a škodlivéx Perly lX. 280.
Na 2. ned. v postě: »Duše lidská je nesmrtelná; to „dokazuje a) její
původ &)rozum, :) Písmo sv., d) mravní vědomí : Riedel I. 153.
a 2. ned. po Velikonoci: >O ceně lidské duše. 1. Kristus za nás život
položil, 2. mý posud ceny duší svých neznáme. Zavoral ]. 66.
_
Na 23. ned. po sv. Duchu: >O nesmrtelnosti duše:: Zavoral I. 367.
Na 3. ned. po sv. Duchu: :]ak 'drahá jest duše našelc Janovský III. 44.
Na 2. ned. po velikonoci: >Učme _se !. duši svou znáti, 2. ji krmiti,
3. za ni se obětovati.: Kaška 125.
\
'
Na 22. ned. po sv. Duchu: »Duše jest nesmrtelná; toho žádá 1. rozum,
2. svědomí, 3. srdce. Kaška 290
»O nesmrtelnosti duše a ceně její.c Horský II. 200.
.
.
Na den Všech Svatých: 2. svatost :: spravedlnost Boží.: Zavoral IV, 2I9.
Na Nový rok : »Co získává, kdo, získal svět a ztrácí duši? Zavoral IV. 291.
Du šič ky. Na den Bušiček: »Requiescant in pace.: 1. Pokoj je štěstím,
2. mrtvi po něm touží a pokoje potřebují, 8. přej pokoj rodičům, sourozencům,
dobrodincům, nepřátelům, Riedel II. 524. »Duším v očistci můžeme pomá
hati ).v modlitbou,
mší sv.,
a_lmužnou,
4. odůustky.
Riedl
duše
očistci trpí 2.
a proč
jim 3máme
pomáhati.:
orský II.
215.II. 530. »Co
E

Evan geliu m. Na 6. ned. po Zjevení Páně: »Rozšířenía účinky evan
gelia důkazem božství Kristova.: Perly Ill. 121.
.
\ Hakon proměnu způsobilo v lidstvu sv. evangx Janov. I. 116.
? Naarození
Marie: »Evang.
stavu.:
Zavor. IV.znám
152.
2. ned.P.adventní:
»Hlásánívyrovnává
evangelia rozdily
a chudým
je význačnou

kou křesťanství.-. Zavoral 1V.1240.

.—

*

'

Uřední rozhodnUtí.
Sděluje dr. Čihák.

71.S. Officlum o splrltismu.

S. Officium odpovědělo 27. dubna 1917 na předloženou pochybnost:
»An liceat'per Medium, 'ut vocaut, v'el sine Medio, adhibito vel non hypno
tisrho„ locutionibus aut manifestationibus spiritisticis quibuscumque adsi'
stere, etiam speciem honestatis vel pietatis praeseferentibus, sive interrogando
animas aut spiritus, sive audiendo responsa, sive tantum aspiciendo, etiam
cum protestatione tacita vel expressa nullam cum malignis spiritibus partem
se habere vellec ve všech bodech megativec. Tudíž jakákoliv účast při
sedánkách spiritistických není dovolena.
'2. Dovolení stearinových svíček ke mši svaté.
' Podle obecných liturgických předpisů svíčky ke mši sv. maji býti vo
skové. K žádosti pražského metropolity dovolil svatý Otec Benedikt XV.
výnosem S. R. C. ze dne 14. března 1917 užívati v Čechách ke mši sv.
svíček jen částečně voskových nebo i stearinových, ale jen pro dobu
války.
'
(Ord. |. Pr. 1917, str. 86)
3. Vzbuzeni víry, naděje, lásky a dokonalé Iltosti po kázání.

„

eho knížecí Milost nejd. arcipastýř ustanovuje a nařizuje, b ve všech .
ko ich po kázání 0 nedě ích a svátcích vzbuzováli “kněžís vě cími víru,
naději,. lásku a dokonalou lítost dle uvedeného formuláře v Ord. listu Praž-.

— 639 —
ském 1917 str. 88—84. — Uvedený formulář je týž jako při ko'runce ke
cti Ducha svatého, neshoduje se však s formulářem, uvedeným v katechis—
mech našich nebo v ned. perikopách; proto bude třeba, aby katechetové—
formulář katechismu zaměnili za tento nový, kratší a velmi případný, aby
tak jak děti ve škole tak věřící v kostele osvojili si modlitby tyto a na
pamět je uměli.
4. Bůznost náboženství při výchově dětí.

Dne 20. února
1917 bšlo
rozhodnuto:
To,matky
že přestoupením
k církvi
římsko-katolické
nastala
r znost
náboženství
(židovky) a otce
nedospělého
dítěte (chlapce) jí k výchově při rozvodu ponechaného,_„nestačí o sobě
ještě, aby dítě odňato bylo péči matčině.
(Rv Il. 46,'l7.)
5. Dávka ze zábav v Čechách.
se předvádějí
ry mické
pla
stiky Tělocvičné
dámského akademie,
oddílu spo při
ku nichž
z jiného
místa, tedyi ukázky
jiného spolku,
nemají
účelu výlučně vědeckého, vzdělavacího' neb poučného a jsou tedy dávce
ze zábav podrobeny.

Nález c. k. správ. soudu dto 20.12. 1917 č. 4571.

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součipnost'gdra; Čiháka.

A) Hami/etická literatura.
Dr. Bedřich Vašek: Umučení Páně a potřeby naše. Postní řeči. Příloha
>Kazatelnyc sv. XVIII. Pelhřimov, Šprongl, 1917. Stran 152,cena 1 K; Cyklus
obsahuje sedmero řečí: l. Na hoře Olivetské. 11..Před Kaifášem. Ill. Raději
Barabáše nežli Krista. IV. Bičování a trním korunováni Páně. V. Na cestě
křížové. VI Ukřižování Páně. VII.; Při smrti Páně. Každá promluva v první
části jest rozjimáním, ve druhé aplikací na soudobý život. Aplikace isou

časové, praktické,.provázené dobře volenými příklady; sloh ie jasnýi lehký.
Cyklus lze dobře doporučiti všem postním kazatelům na venkově i _veměstě..
Lindemann Hub. Dr.: Der Akademiker. Gebete und Erwágungen fůr
die akademischen Stande. zunáchst fůr Universitatsstudenten. Důlmen.
Laumann 1917. Formát 71/2X121/2cm, stran 512, cena _váz. 8 marky bez
válečné přirážky; — Obsahuje především modlitby a duchovní čtení, dílem
i latinsky. řecky, francouzsky“ a anglicky, s dobrým využitím liturgiky.
V druhé části podává knížka v 18 kapitolkách bohaté poučení 'z oboru
apologetiky, ethiky a sociologie. Knížku vřele doporučujeme i naši intel—
ligenci, zejména těm, kdož nemají podobné knihy české, sepsané českým.
katol. akademikům od _spirituála Jana Holečka.
Hamerle And. C. S. R.: »Erwágungen ůber die Worte unserer Lieben
Frau fůr den Monat Mai.: jest _to 32 úvah o slovech Panny Marie pro po—
učení a vzdělání, dosti orígínelních. Cena 3 K. Vyšlo v naklad-. »Styriac
v-Hradci Št. a Vídni-I. Tamtéž vyšel 2. díl Thirovy práce: :Die Frauenge—
stalten des Neuen Bundes: Hodí sezjakO'duchovní čtení pro měsíc květen,
zejména manželkám a vdovám. Cena je. K 420. U Manze v ezně vydal
Frant. Proschwítzer májové promluvy: Die Mutter Gottes im Kirchenjahrm
Promluvy
jsou hojně
protkág
kázání 0 svátcích
mariánský

B. Pas/orální literatura.

příkladycena
z doby,
nynější
se hodí za
vůbec;
M 2'40.
' _a mnohé
\

Duchovní správa:
V Zeit- und Streitfragen der Gegenwart sv. 8. vyplňuje dr. Brauweil'er
úvahou: »Deutsche und romanische Freimaurereic. Stran 77, cena 1'60,
u Bachema_v Kolíně. Arndt v Theol. prakt. Quartalschrift r. 1916 pOjednává.
o absoluci zednářů: Die Absolution der Freimaurer. — Kartelový svaz ka
tolických spolků dělnických v Německu vydává svou revue sociální »Glaube;
und Arbeit: (dříve »Soclale Revuec) v Mnichově, Leohaus, Pestalowstr. &.

-__ 640 _

uf

Ročněvycházi 12-sešitů a předplatné jest 6 M ročně; list je výborně redi—
gován. — „Svazženských katolických spolků německých v Bochumu (Anto
niusstrasse 8) vydává časopis »Der ]ungfrauenvereinc za'2 M ročně s pří
lohou »Vorstandsb'átter ůr—lungfrauenvereinec, která stojí 60 Pfg ročně. 
Generální sekretariat katolickýcn jednot jinošských v Německu (Uůaseldorfp
vydal prací G. Meyera: »Das lustige Buch_c..Veselé věci pro zábavu vespol
cích. Stran 294. Ptipomínáme starší sice, ale stále praktické dílko proorga
nisaci mládeže od- franc. kněze Belluta: »Or anisations de ]eonesse
& l'Etrangerd, Paříž,'Letbielleux, 1912, cena 2'50 r. Autor podávávknížce
této pěkny přehled organisací mládeže v Německu, Anglii, Rakousku.Bclgii,
Chorvatsku, Španělsku Portugalsku, Švýcarsku, Kanadě vystihuje dobře je
jich přednosti i nedostatky.
"
Elinka a charita :_
V novější době a zvláště v důsledku války bylo vydáno _vícepozoru
hodných spisů'o populaci či depopulaci národů a její příčinách. Uvedeme
zde několik prací z posledního roku. — Ve Volksvereinsverlag v M. _Glad
bachu vyšlo právě trojdílné dílo: »Ehe und Volksvermehrung'c, společnou
prací prof. Mausbacha, MUDra. Stickera a dra. Hitze. Dr. Jos. Mausbach tu
píše: »Ehe und Kindersegen vom Standpunkt der christlichen _Sittenlehre;c
gr. _8', 65 stran, cena M 1 20. Prof. dr. Erant. Hitze, člen říšského sněmu;
»Geburtenrůckgang und Sozialreformc; gr. 8', 200 stran, cena 3 M jak
nadpisy prací a jména autorů ukazují, jest to práce zajisté významná. —
Snad dosud nejdokonalejší prací z tohoto oboru v Německu jest nedávno
vyšlé dílo prof. dra Faszbendera: »Des deutschen Volkes Wille zum _Lebenc.
Bevólkerungspolitische und volks ádagogische Abhandlungen ůber Erhal
tung und Fórderungjdeutscher Vo kskraft. Dílo jest rovněž společnou prací
více učenců. Vydáno u Herdera 1917,.gr. '8', 856 stran, cena M 13'50. —_
Menší pojednání o této věci jsou na pt. v Allgem. Rundschau_r. 1917-od
Krassera: »Sůnden der Gesellschaft-. 'Ein Beitrag _zurFrage der Hebung
der Geburtenziffer ; _a'od prot, Hoffmanna: »Es werde 'Lichtc, totiž o se
xuelní otázcenaší doby. ,— Důležitá _populační otázka nezůstala „bez po
všimnutí-ani u_nás; zaznamenáváme dvě práce nejnovějšího data. Prot. dr.
Gruber v Obzoru náro'dohospodářskémr. 1917 . uveřejňuje »Populační—pro
blémy: se stanoviska národohospodářského. Prof. .dr. Soldat v Časopise
katolického duchovenstva r. 1917 str. 161—203 napsal podrobnou studii se
stanoviska_ethicko-sociálniho : »Otázka populační a péče 9' rodinu-. Péči
o novorozeňata jsou věnovány následující spisy. Spreti. Anna: »Die Sáu
glingssterblichkeit in den altbayrischen Landesteilen.: V MnichOVč.Odlitaš
Verband 1916. Muckermanu Hermann S. .J.: »Der biologische Wort der_
můtterlichen Stillpflichtc. Ve Frýburku—u Herdera 1917, cena M 1'20. —'
Stoelzner: »Die Pílege und Ernáhrung des Sáuglings,mit besonderer Be
růcksichtigung der Kriegsverháltnissec. Všechny tyto spisy doporučují ma
teřskou péči dětem a mateřské kojení, což nelze nijak nahrazovati.
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LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle šestnáctá po sv. Duchu.
'Ukrutnost závisti.
»Oni'ho pozorovali.:

'(Luk. 13. 1.)

_.Lidé na zemi. pozorují zevrubně slunce ;na obloze, pozorují
jeho běh, jeho postavení, jeho poměry k jiným tělesům. nebe

ským."'A tito pozorovatelé shledali pomocí dalekohledůina slunci
skvrny. I slunce spravedlnosti, syn Boží, měl ve svém vezdejším
životě své pozorovatele, totiž závistivé iarizeje, kteří všeChnajeho
slova, skutky, kroky „pečlivě pozorovali a jenom žádostivi byli,;
aby'na tomto slunci nějakou skvrnu našli. Ale nikdy nemohli
skvrnu na tomto slunci najíti, nebot neviděli nic jiného než.jasné
světlo, božské učení, nejkrásnější cnoSti, všeliké nebeské milosti
a podivuhodné dobrodiní. Tato záře píchala jim tak prudce do
očí,. že nemohli s_větelné paprsky její ani snésti. Proto rOznítili
se proti němu nesmířitelnou závistí, proto hleděli každého proti
němu popuditi. Ale jaký užitek přinesla jim t'ato závist pro cizí
ctnosti? Sami přiznávají: »Vidíte, že nic neprospívámeř Aj, vše
chen svět jde za ním: (Jan 12, 19.). Tak nenáviděli Krista bez
vlastního prospěchu, ano k vlastní škodě. Neboť poněvadž jasně
zářící ctnosti Páně ani zatemniti ani snésti nemohli,. byli ve svém

srdci tak roztrpčení, rozrušení a rozmrzeni, že by byli závistí
a zlosti zahynouti

mohli.

* ._

'

Ale tato sm'éčka 'farřsejská dosud nevyhynula. má ještě dosud
přívržence ve všech stavech celého světa, zvláště mezi námi Cechy.
Zvěčnělý vůdce národa, Fr. Lad. Rieger ve své památné závěti
otevřeně řekl: »Přejí si, aby národ můj dusil v sobě všemožné
hřích závisti, u nás, bohužel, dosti častý. Tento ohavný hřích,
jenž ani' samému hříšníku neprospívá, nýbrž jej otravuje, hřích,
jenž dusí vzlet člověka, „jenž pokálí každou zásluhu,' podezřívá
každou nezištnou práci, .strhá v bláto každou velikost, ano po
tlačuje ji v samém zárodku, nedopouští skutkům šlechetným, aby
povzbudily jiných. Hřích ten býval od věků Slovanům nejhoj
Rádce duchovní.
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nějším pramenem nesvornosti, podkopávání vší autority, ano ujař
mení od jiných, aneb alespoň závadou tvorby mohutných orga
nisací.: Tak promluvil o závisti zesnulý zkušený vůdce a bystrý
znalec našeho národa. Paprsky cizího.štěs€ oslepují oči a ještě
více mysl závistníků. Závistníci nenávidí. co dobrého na bližním
vidí; a s jakým prospěchem? Bez vlastního prospěchu, ale nikoli
bez vlastní'škody. jsou ukrutni vůči bližnímu a sobě. Vůči blizi
nímu, poněvadž ho nenávidí .bez vlastního prospěchu; vůči sobě,
poněvadž nenávidí bližního k vlastní své škodě. Používám příle
žitosti, abych dnes o závisti k vám promluvil a proto pravím:
Závistivý jest ukrutný I. k bližnímu a II. k sobě.

I.
Staří Řekové zobrazovali závist jako šerednou stařenu. Ve
vlasech má rhořící-pochodně a jedovaté hady. Obličej její je bledý,

vrásčitý a na kost vyhublý; oči má hluboko vpadléaostré dlouhé
nehty zaryty má ve vlastní srdce, sama sebe hubí.
. » Ve Florentinské obrazárně je podivný obraz: Bídná, seschlá
žena,'vlasy rozcuchané, sklání se k vlastnímu srdci a z něho kuš
po kuse trhá a sebe tak zabíjí. Pohlédnešli pod něj, nalezneš
nápis: Závist. Oba tyto obrazy nám ukazují, jak ukrutná jest zá
vist, zvláště k sobě samé.
'
Co jest závist? Sv. Tomáš Ak. odpovídá: Závist jest zá
rmutek nad dobrem bližního. Odtud pochází. nenávist vůči bliž
nímu, nikoli pro zlo, které na sobě má, nýbrž pro dobro, pro
štěstí, jehož bližní požívá; a v tom právě záleží ukrutnost závisti,

že na bližním nenávidí dobréato bez vlastního prospěchu. Dobro
jest od přirozenosti předmětem, který přitahuje jako magnet;
každý miluje, co jest dobré. jedině závist vidí'svou rozkošvtom.
že dobré nenávidí a pronásleduje, Řekněte mi,'co vám onen uči
nil, že ho závistí pronásledujete? Jest snad vaším nepřítelem- či
snad vám ublížil? Nikoli. jest to váš _soused, váš_'známý, ,váš pří
tel, váš nejbližší příbuzný. A co jest kořenem vaší nenávisti? Je
dinou příčinou jest bohaté dědictví," které ho obohatilo;. přízeň
u mocných, která ho povýšila; jeho povznesení _kčestnému, vlivu

plnému místu; jeho dovednost, jeho dobré chování, které mu
u' všech oblíbenost získávají. Vizte, nikoli špatné, nýbrž samé
dobré věci jsou příčinou a předmětem __závisti. Každé zdání "cti.
každé zdání štěstí jest trnem v oku záviStníkově. Nový druh ne-
spravedlnosti, volá sv. Řehoř z Nysy, nová nespravedlnost cítiti
se“uraženým, že tento má krásu._tělesnou, onen výmluvný jazyk.
A přece mají závistníci nemoc očí, že je' bolí vše, co se leskne;
žluč naplnila jejich nitrotak, že nejsladší pokrm jim hořký při
padá. Zlutá barva je barvou žluči a proto také závisti, poněvadž
závist tak lehko žluč vzbouří.. A jako _žluč jest _hořká'a odporná.
tak závist ztrpčuje“ život, ba mnohdy Ji ve vážnou chorobu uvodí
toho,'_kdo se jí' poddá. _Není žádné ctnOSti, která. by neměla víc'e
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závistníků než následovníků. Jedině bíía, ubohost jest bez závisti,
poznamenává právem sv.—Bernard.
'
o , “ Kdyby závistník" svým zármutkem z cizího štěstí měl—sám
nějaký prospěch nebo kdyby nějaké neštěstí tím ocLsebe“ odvra-_
cel, nebyla by závist tak ukrutná vůči bližnímu. Bližní se pronáé
sleduje zhusta nikoli z touhy po prospěchu ani z obavy nějaké
škody, nýbrž z pouhé nenávisti dobra. které -na něm vidí. Při
všech jiných neřestech hřešíváme z lásky k dobru nebo '“k roz
koši, které pro sebe míti chceme. jedině závist hřešínz nenávisti

k dobru, které vidí a které často ani pro sebe 'si nežádá. Kdyby
závist byla žádostivost. to dobro pro sebe míti, mohla by leckdy
ichválu zasluhovati. Takto však často závidíme cizí, chvalitebnou
"vlastnost, po které vůbec netoužíme.—Kain záviděl bratru svému
ctnost a zalíbení boží; ale nečinil to ze žádostivosti cti, aby sám
si jeho ,ctnost a zalíbení boží osvojil. Neboť kdyby byl měl Kain
tuto žádostivost, mohl stejnou ctností stejného zalíbení u'Boha
'dójíti. Proto nebyla v něm horlivost, nýbrž závist ctnosti. A proto,
praví sv. Augustin, že nechtěl zbožného bratra následovati, chtěl
ho ze závisti zavražditi.
,.
Jak mnozí nemají touhy po dobru, které bližnímu závidíl
Co dobrého na jiných vidí. vzbuzuje u nich hořkost, nikoli však
horlivost totéž činiti. Tak nevyhledává závistník z dobra, které
jinému závidí, vlastního prospěchu, poněvadž nežádá _todobro
pro sebe. Ale hledí snad od sebe odvrátiti škodu, které by mu
cizí štěstí přinésti! mohlo?

_

Sv. Tomáš praví při výkladu o závisti: Závist jest zármutek
dobra bližního, které se pokládá za vlaštní zlo nebo za zmen
šení vlastního dobra. „Velmi často nemá jen však závist z cizího
štěstí prospěchu, ale nemá se také žádné škody obávati. Při ná
vratu m'arnotratného syna byl otec velmi potěšen, a poněvadž
hlad ho k polepšení přivedl, připravil mu hody. Ale to způsobilo
u staršího bratra takou nevoli, že nechtěl se jich'súčastniti. Co
bylo příčinou této nevole? Obával se snad, že dědictví jeho bude
tím z'tenčenoř Nikoli, neboť otec ho ujistil: Co jest mé, jestitvé.
i snad Se hněval, že mladší bratr tak lehkomyslně podíl svůj
promrhal? Nikoli, ani to. Ovšem,- nelíbilo se mu, ne že byl marno—
tratný, ale že se polepšil. Neprotivilo se mu dřívější nešt'ěstí,dří
vější hlad, nýbrž-nynější štěstí, že ho otec přívětivě přijal a la-_
skavě pohostil. Bolí ho, praví sv. Petr Chrysologus, návrat bra
trův, nikoli ztráta podílu, nikoli vlastní škoda, nýbrž vlastní zá?
vist budí u něho nevoli.
_
Jak mnozí bratří a sestry, příbuzní a sousedé rmoutí se nad
'cizím štěstím, ačkoli' nemají se škody obávatil Celá škoda jejich

jest štěstí a blahobyt jiného. Když se jinému dobře vede, jest
jim již špatně; vede-li se jinému špatně, jest to voda na jejich
mlýn. Zeptejte-se závistivého pomlúvače, jakou škodu má se b_bá
vati ze cti, z blahobytu toho, jehož tak strašně pomlouvář' Při—
pomeňte mu, že“ten, jehož o štěstí oloupiti chce, jest jeho dobrý
přítel,. jeho příbuzný, _který svým povýšením celému příbuzenstvu .
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cti dodává. Ale všechno je marno; bud nechce vůbec šťastným
býti _nebo jediný, sám. Tak se bratří Josefovi protivili cti svého
bratra, ačkoli by tím vážnost celé jejich rodiny byla se povznesla. 
Ptejte se onoho, proč oceňuje jméno svého krajana, jehož váž
nost přece by celé vlasti ke cti sloužilař uslyšíte, že závist dává
nenávisti přednost před všeobecným blahem a žádné slávy sněsti
nemůže. „Tak záviděli židé Pánu Ježíši, který vlasti své největší váž
nosti dobyl. Ptejte „se po příčině závisti, která onoho seží'rá, a
řekněte mu, že ten, kterému z'ávjdí, jest tak šlechetněho srdce,
že by štěstí své rád s jinými sdílel, a že tedy jeho povýšeníik'u
prospěchu jest tomu, který se nyní na něho závis'tivýmokem dívá.
Vše je marno; závist nepokládá za svůj prospěch nic, co nená
vidí, při cizí cti bojuje proti vlastnímu prospěchu. Alexandr Ve
liký rmoutil se pro vítězství Antipatrova, ačkoli tím vlastní říše
jeho se,zvětšila; nebot pokládal tyto výboje*za ztrátu kterou
cizí člověk slávy si získal.,

'

'
Takým tyranem srdcí jest závist, že vlastní prospěch a-škodu
obětujej aby jen cizí štěstí nenáviděti mohl., Když člověk tedy
nenávidí cizí štěstí bez prospěchu ani z obavy před škodou, jak
,ukrutná jest tu "závist, když cizí štěstí nenávidí jen z pouhé zloby ?
Všechny ostatní neřesti lze tu a tam za menší pokládati vzhledem
k tomu, že dobro k ní lákající bylo příliš silně oproti lidské sla
bosti. Ty však, závistníku._ptá se sv. ]an Zlatoústý, jakou příčinu
svě nenávisti můžeš udati? skutečně žádnou jinou než nešleChet
nost, zlobu srdce svého. Proti těm, kterým závidíš, ostříš ústa
svá, zmenšuješ je při každé příležitosti, podezíráš jejich chválu.
pronášíš dílem vymyšlené, dílem zvětšené chyby jejich, proč to.?
_Proč jsi neklidný, když se na ně díváš? Zevně na jazyku máš
sladký med. uvnitř, v srdci máš hořkou žluč. Nezameškáš příleži
t'osti, abys svrhl toho, který vedle tebe nebo nad tebou stojí.
Ano,. často dávášsvé závisti larvu horlivosti pro. právo a sprave
dlnost. A jaké ovoce přináší ti tvá závist? Pražádně, Závistivý
chce jen. bližnímu uškoditi, nikoli sobě samému prospěti. 'Ale
právě jaká ukrutnost záleží v tom, když cizímu štěstí závidíšl
Bližní má býti ubohý a nešťastný, chce-li se závistivému zalíbiti;
Závistník jest však také ukrutný k sobě "samému, poněvadž
nenávidí cizí dobro k vlastní škodě,“jak to krátce uvidíme v díle
II.

Kdyby závistník m'ohl míti rozkoš, zalíbení .ze svého jednání,
mohli bychom jeho ukrutnost vůči bližnímu "za menší pokládati.
Když však uvážíme, že jest závist zármutek nad cizím štěstím,
poznáváme již, že závist rozkoše nepřináší, nebot rozkoš nemůže
býti se' zármutkem spojená. Závistník jest ukrutný vůči bližnímu,
nebot nenávidí jeho dobro bez vlastního prospěchu; jest však

také 'ukrutný k sobě'samému,

poněvadž jiným k "vlastní své

škodě závidí. Záviděti jinému—dobro jest veliká zloba, ale také
"* veliký trest a trápení pro závistníka. Každá radost, každé štěstí
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jest novou ranou na jeho srdce. Má-li soused pěkné obilí na
poli, má-li soused velký odbyt, spočívá-li požehnání boží na domě
bližního, má-li jiný velké přátele a příznivce, obdrží -li onen ch .rá'lu
a slávu: přinášejí všechny tyto věci nové rány srdci závistnikově.
Nechce-li se trápiti, musí oči před cizím štěstím zavirati. Musí
se s bratrem marnotratuébo syna od jiných odloučiti, když slyší,
že jiní jsou veselí. Jejich veselé schůzky a zábavy nejsou ničím
pro závistníka, poněvadž při .nich trápení pociťuje. Neboť je-li
_ bližní nešťastný, nechce mu pomoci; je-li však šťastný, je mu to
“ trnem v oku. Nemůže jíti do žádné veselé společnosti, neboť by
'tam viděl přívětivé, rozumné, výmluvné, zdvořilé lidi, a všichni
tací lidé jsou mu od srdce-protivní. Vyhýbati se musí společnosti
šťastných lidi, kdo štěstí jiných závidí. Ale Bože můj, praví sv.
Bonaventura, smiluj se nad závistníkem & nepust ho do nebe,
neboť by tam nutně si zoufal, kdyby tam velikou blaženost ji
ných viděl. Závistník nemůže se dívati na štěstí jiných, proto by
v říši blažených zármutkem zemřel. A“ chce-li, sebe sama trápiti,
musí Se vyhýbati každému, kdo jest šťastný. Ale ať utíká. kam
chce, přece se nikde štěstí—jiného nevyhne, a to jest právě jeho
trest.
_ Podivuhodné jest, že bohatý lakomec uprostřed pekelného
trápení oči pozdvihl a blaženost Lazarovu viděl. O ohni pekelném
se. totiž 'říká, že pálí, ale neosvěcuje Jak mohl tento bohatec
uprostřed pekelného ohně viděti štěstí Lazarovoř O zatracencích
praví Písmo sv.: »jednim řetězem tmy všichni svázání“ bylin
(Moudr. 17. 17) jak se stalo, že bohatec tuto tmu svým zrakem
proniknouti mohl? Bylo to donnóení, nikoli svoboda, praví sv. Jan
Zlatoústý. Bohatci se oči otevřely k zvýšení jeho bídy. Spravedl
nost boží chtěla, aby patřeni na cizí blaženost bylo trestem pro
něho. Toho se dá snadno na závistníka použíti. Závist jest peklo
duše na zemi,; a v tomto pekle dal si závistník srdce, všechny
náklonnosti tak svázati, že si ponechal jen svobodu k nenávisti
a pronásledování. Bůh/pak, abytento svazek potrestal, váže zá
vistníku ruce, aby jinému při štěstí nemohl uškoditi; jeho lživém'u;
hanlivému jazyku bere vážnost, že čest bližního pokáleti nemůže.
V tomto' zajetí všech ostatních sil, v této všeobecné tmě nechává
mu jenom oči otevřené, aby viděti musQ cizí štěstí,“ které tak
nerad vidí, a tím_vlce se trápí nežli uprostřed pekla. Závistník
musí proti vůli své viděti onoho ve vážnosti, v hodnostech, v úřa
dech, v lásce; takto leží jako bohatec v trápení, ale v trápení,
do něhož se sám vrhl, když jinému štěstí'záviděl.
,
Ach Bože, jaká jest to' ukrutnost, záviděti bližnímu štěstí bez
vlastního prospěchu, ano k vlastní škodě a k trápení srdce! Bůh
jest neskonalá dobrota,-nevyčerpatelná štědrost; jaká urážka jest
to záviděti bližnímu jeho dobrodiní. Když .nenávidíme štěstí bliž
nibo, ne ávidime i štědrost'boží; a když si přejeme, aby nesmírné
moře mi osti boží jenom nám dáno bylo, žádáme _vzítiblaženost
bližnímu, který jest také obraz boží. Bůh jest Otec všech lidí,
& (py jsme nespokojeni,. když všechny lidí za své dítky uznává?
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Jeho nejvyšší velebnost záleží v tom, že sebe a své dobrodiní
mnohým uděluje a: má zalíbení v tom, když se z toho těšíme;
Urážímetedy dobrotu boží.. když se rmoutíme nad milostmi &
dobrodiním, které“ jiným uděluje. Poněvadž máme všichni jednoho
Otce, měli bychom také míti všichni v pravdě bratrské srdce,
které štěstí i neštěstí, zdar i nezdar_'..spoleěně s jinými snáší ;

měli bychomtedy míti soustrast s neštěstím a radost ze štěstí
bližního. Pod všeobecnou hlavou, Ježíšem Kristem, měli bychom
býti všichni údy. které spojuje páska lásky, a neměli bychom
bližnímu štěstí záviděti právě'tak. jako noha nezávidi hlavě ko
runu. kterou nosí.
_
„ Dejte tedy výhost ukrutně závisti farisejské ze srdce .svého.
Chceme bližní-ho i samy sebe ušetřiti. Nechceme býti ukrutnými
vůči bližnímu, abychom mu jeho štěstí záviděli, ale také nechceme

býti ukrutnými k sobě, abychom si tim\k vlastní škodě trápení
připravovali, At Bůh dá bližnímu štěstí, jaké chce; štěstí, které
se Bohu líbí, nemá se nám nelíbiti. Tedy vyhostme .ze srdce
svého všelikou závist a zošklivme si ji, žijme s bližním v pokoji
zde i tam na věčnosti. Amen.

yan Nap. _?ar.Hblý, O. Prae'm.

Kázání na neděli sedmnáctou po sv. Duchu.
Zpracoval Alois Sládeček.

Proč máme Boha milovati.
Milovati budeš Pána Boha svého : ce
lého srdce svého a z celé duše své a
ze vši mysli své. To jest- největší a
první přikázání;

Mat. 22, 87.

Není'přikázání, které .by Bůh tak často a s takovým důra—
.—zem opakoval, jako přikázání lásky k Bohu.'"]iž lidu israelskému
přikázal Bůh skrze Mojžíše: »Milovati budeš Hospodina Boha
svého z_celého srdce svého, a ze vší duše své a ze vši .síly své.
(5. Mojž. 6, 5.) A skoro týmiž slovy: »Mtlovati budeš Pána Boha
svého .z-celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své.
prohlašuje božský Spasitel v Novém zákoně přikázání lásky
k Bohu "za"největší a první přikázání. A taktéž v listech sv. apo
štolů na mnohých místech nacházíme důtklivé výzvy: milovati
Boha. Tak ku př. ujišťuje sv. apoštol národů, že ty nejlepší skutky
bez lásky nemají u Boha žádné ceny." »Kdybych jazyky lidskými
mluvil i andělskými a.ne'měl bych lásky. byl bych jako měd zvu—
čící, anebo zvonec znějící. Kdybych měl proroctví a znal všechna
tajemstvi -i měl všelikéumění'; a kdybych měl všecku víru.;L-Í
takže
bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem. A kdy
bych .rozdal na pokrmy. chudých veškeren statek svůj & vydal"
tělo své k spálení. lásky pak kdybych neměl, nic mi to neprof
SBÍVáJ (I. Kor. 13, 1.—'3.) 'Sv'. ]an pak praví: »Kdo nemiluje, zů
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stává ve smrti: (I. „Jan 3, 14.) to jest: zůstává ve hříchu „asmrt
věčné a nic mu neprospělo, že uvěřil v Krista.
“
Leč. ačkoli přikázání lásky k Bohu tak často a tak důtklivě
lidem připomínáno, přece od lidí tak málo dokonale bývá za
chováváno. Většina věnuje lásku svou světu, a Behu, který jediný
lásky naší jest hoden, jí odpírá.
.
_
A přece máme tolik příčin, bychom Boha nade všechno mi
lovali. ]estit "on pro svou svrchovanou dokonalost a svou ne
skončenou dobrotu veškeré lásky našíhoden, o čemž dnes uvažo—
vati budeme.
1.

již od přirozenosti jest nám lidem vrozeno, že vidíme-li něco
krásného, vznešeného a dokonalého, máme na tom zalíbení a
pociťujeme k předmětu tomu v srdci náklonnost. sPozorujeme-li
-— dí sv. Alíons Liguori '— že v' zemi vládne panovník moudrý,
svatý, učený, laskavý a dobrotivý, přilneme'k němu láskou, i když
nám doposud nic dobrého nebyl učinil.-'
„
-A toto fjest, drazí v Kristu, první pohnutkou, proč máme
Boha milovati. Bůh “chová v "sobě všech'no, eo srdce naše k lásce
roznítiti může. Bůh jest všemohoucí; moc jeho sahá od končin
až dokončin' světa; na jeho pokyn povstávají miliony tvorů a
rozpadávají se opět v nivec. Nebesa a země koří se-před mocí
'a velebností jeho a podrobují se s posvátnou úctou nejsvětější
vůli jeho. >Veliký jest Pán náš a silný. nad" míru, moudrost jeho
jest nevystihlá,< volá. žalmista Páně. (Ž 146, 6.) Veliký jestza
jisté rozdíl mezi dítkem, které teprve první slova mluvní—začíná,
a učencem. který svým věděním po celém světě jest věhlasný;
ale nekonečně větší jest rozdíl mezi moudrostí lidskou a božskou,
která »dosáhá mocně-od k_once až do konce: (MOudr. 8, l.) a
jest nevyzpytatelná, takže při vzpomínce na ní sv. apoštol pln
úžasu volá: »O hlubokosti bohatství, moudrosti 'a vědomosti božíl
jak jsou nevyzpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty jeholc
(Řím. 11, as.)

_

Bůh jest nejvýš svatý. Svatost blahoslavené Panny Marie,
cherubín-ů a serafínů a všech vyvolenců v nebesích ztrácí se před
leskem Svatosti jeho jako světýlko noční lampičky před „jasným
paprskem slunečním. Svatost andělů a lidí rozplývá se oproti sva
tosti boží v nivec.. Proto r_nohlbožský Spasitel říci: »Jediný jest
dobrý Bůh: (Mat. 19, 17.) Nekonečná jest jeho velebnost a krása.
]sou li nebesa se svými miliony hvězd, země še všemfsvými krá
sami přírodními, vůbec veškeré tvorstvo tak krášné, jaká teprve
jest ,asi krása Boha, jenž všechny tyto věci pouhým slovem: Staň
sel učinil! (Moudr. 13, S.) Petr spatřil jen záblesk té slávy na
obličeji proměněného Pána,- a již celý u vytržení volá: :_Pane,
dobře jest nám zde býtilc (Mat. 17, 4.) ».Tak veliká'jest krása
Boha,. praví jistý učitel církevní, »že zatracenci v pekle s radostí
=b'ý-snášeli ta muka v“pekle, kdyby jen'na okamžik dopřáno jim
bylo patřiti na tvář Boží.: — Než daleko by mne vedlo, kdybych
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vám chtěl vypočítáv'ati v_šechny dokonalosti boží, a nepřišel bych
-snad nikdy ke konci; tolik jest jisto, že vše, co srdce člověka
naplňuje obdivem, čeho si vážiti a co milovati může, nachází
v Bohu v míře nekonečně veliké.
"
Za jakou čest, za jaké štěstí měli bychom, drazí v Kristu,
to pokládati, že tohoto velkého a vznešeného Boha smíme milo
vatil Proto. svatí a světice boží bývali naplnění horoucí láskou
k Bohu a nejněžnějšími city k němu. kdykoliv na Boha myslili
anebo pohledem na díla jeho na něj upamatováni byli. Slzy
touhy a lásky kanuly z očí jejich. a ústa jejich nepřestávala pro
nášeti milostné vzdechy.- »Můj Bože a mé všeckolc opakoval
sv. František z Assisi jednou po _celounoc až do rána. Sv. Ignác
z Loyoly říkával v okamžicích takového roznícení: »Jak protiví
se mně ta země, když patřím na nebelc A hojné slzy kanuly mu
obzvláště při oběti mše sv. po tváří, že se bylo obávati, že
z toho pozbude zraku. ]ebo žák, sv. František Xaverský, býval
často takovou láskou'roznícen, že, aby se schladil, rozepnul své
šaty a volal: »Dosti té slasti, Pane, dostih
'
Srdce_sv..Kateřiny janovské háralo tak vroucí láskou k Bohu,
že inejstudenější voda, když do ní ruku svou vložila, počala vříti,
jakoby žhavé železo v ní se bylo pohroužilo. Cítíc sladkost milo—
vání božího, nejednou vyzývala všecky, i neživotné tvory, aby
Spasitele chválin a velebily. Tak vidouc květinky, volala: „Nejste
vy stvoření Boha mého? Nuže, milujte "ho a dobrořečte mu ze
vší síly svélc »ó, lásko,: pravila jindy, »ó, lásko, kdož by mohl
mi brániti, Tebe milovati'? U středu víru světského nic plápol
duše mé neuhasí. Vímt, že láska vše přemáhá. (5 sv. lásko, kdo
tebe má, může blahořečen býti, s tebou považují se největší mus
žové za- malicherné, bohatí pak drží se .za rovné chudým. Tebou
stává se umění světa bláznovství'm, neboť ty uděluješ _.umění,
kteréž umění všech převyšuje. Ty za'p'uzuješ ze srdce veškeren
zármutek, všecku tvrdost i žádost jmění; ty- činíš zlé dobrými,
lstivétprostými; ty ubíráš člověku svévoli, nebo ty jedině jsi
pravý vůdce, ty předěláváš jej v člověka zcela nebeského a sladkým
činíš vše trpké. Ty jedině vodíš jej k spasení, ty's poslala'Syna
s nebe na svět; ty jsi s námi v Duchu sv.; ty s lidmi v Bohu

0dečÍVáš..

_ V srdci sv. Rosy limanskó oheň lásky plápolající odrážel se
na tváři její, kdykoliv o Bohu mluvila, zvlášť ale, když před ve:
lebnou svátostí klečela, aneb tělo Páně přijímala. oó, Božeh vo
lá'vala. okdy budou Tebe všichni takm/ilovati, jakž toho hoden jsi í'c
Uvedl jsem poněkud více příkladů, abych srdce vaše povzbudil
k' následování, nebot láska žádá od nás lásku, Rcete, drazí v Kristu,
kdyby nějaký _mocný kníže učinil opovrženému chuďasovi —_.žeo
bráku návrh: »Milý synu, uzavřeme spolu přátelství, jen měj mne

rád,; nebyl by chudas radostí Opojen, nevykládal by každému,:
s'Slyš, kníže pán chce, abych mu byl přítelem, _abyChjej miloval?:
A“my mohli byChom nemilovati Boha, před nímž vše na světě

_649_
jest jen prach a popel, který však touží po, naší lásce, nebo.:
volá: »Milovati budeš Pána Boha svéholc
*,
. A přece tak mnozí jej nemiluji, opouštějíce jej, studnici vod
živé, kopajíce sobě cisterny, „v nichž. jenbahno _anečistota .se
shromáždujt Zaměňují Tvůrce za tvory, nejvyšší dobro za mrzké
statky pozemské, a hledají uspokojení srdce svého, kde ho na
lézti nelze. Jaká to zpozd—ilostl.Rozlomte tedy, nejmilejší, roz
lomte. ta nepřirozená pouta, která víží srdce vaše k hroudě
pozemské, a poz'vedněte mysl svou k Bohu, jenž ozářen veleb--;_
ností trůní v nebesích, a slibte jemu, že jej chcete navěky mí
lovati. Aby'pak láska vaše ještě více byla utvrzena. připomeňte
sobě, jak velice On miluje vás, jak četná a veliká dobrodiní vám.
již prokázal a dosud denně prokazuje.

Il.

Byl jednou čas, kdy nebylo světa a ničeho, co smysly naše
p_ontá.Nebylo nebe, nebylo země, aniž jakého tvora. .A tu vše
mohoucí Bůh pouhou vůlí svouťvšechno učinil z ničeho. Stvořil
člověka a učinil jej pánem veškerého viditelného tvorstva-„Denně
volá slunko z lože, aby osvěcovalo, zahřívalo a životem naplňo—
valo okrslek zemský, velí noci, 'by vzala unavené ve svůj klín,
aby sobě odpočinuli po denní práci; zvlažuje-pole, i luhy: úrodným

deštěm a rosou, žehnajecelé přírodě .otevírá ruku svou a nasy
cujekaždého-živočicha požehnáním.: (Ž 1.44,.16.) — A všechno
to činí, aniž jsme si toho zasloužili, z pouhé lásky k nám. Vše,
,co vidime kolem sebe, hlásá neskonalou lásku 'a dobrotivost boží,
a_volá mocným hlasem: oČlověče, miluj Bohalc Možno tohoto
hlasu nedbatiř

_

A ještě mohutněji vybízí nás k lásce Boha dobrodiní našeho
vykoupení. První lidé vyšli z rukou božích nevinní _a svatí, ale
zhřešili a uvrhli na sebe i své potomky záhubu časnou i věčnou.
Zádný člověk nebyl s to zahladiti tento hřích a jeho zhoubné.
následky, poněvadž všichni lidé jsou od přirozenosti dítkami
hněvu a vina hříchu jest neskončeně veliká, jelikož jím BůhNe
'konečný byl uražen. A co učinil Bůh? On. mohl sice člověka
zavrhnouti, jako učinil pyšným andělům, svrhnuv je do propasti
pekelné, a člbvěk nemohl sobě stěžovati, poněvadž hřích zaslu
hoval takového trestu. Ale Bůh místo práva nechává nastoupiti.
milost; sotva člověk zhřešil, již připravuje Bůh jeho vykoupení.
V. plnosti času bere na sebe jednoroaený Syn Boží způsobu slu
žebníka, přichází _nasvět, aby vzal na sebe hříchy světa a usmířil
nás se spravedlnosti božskou. jak to učinil, známo vám všem..
Učinil to nesčetným utrpením a přeholkou svou smrtí. »Ne po
rušitelnými věcmi, zlatem nebo střibrem,< praví sv. Petr, :vy
koupeni, jste, nýbrž drahou krví Krista, jakožto Beránka nepo
'skvrněnéhm (1.Petr 1, 18. 19). Tak ustanoveno bylo v neskončeně
moudrém úra'dku božím, abychom poučeni byli- o velikosti hříchu
na jedné straně a nekonečnosti lásky boží na straně druhé. Věru,
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možno sobě mysliti 'vět'ší lásku“ nad on'u, 'která ukázalase nám
v díle vykoupení našeho-?“ Kdyby Bůh sám byl vyzval člověka,
aby určil, jakým způšobem chce býti'vykoupen, zdaž byl by se
kdo osmělil žádati, ab'y jednorozený Syn Boží stal se člověkem
a za nás trpěl a umřel na kříži? A čeho se člověk nikdy ne
bsmělilyžádati, učinil Bůh'zcela dobrovolně, z lásky k nám: »Tak
Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dala (Jan 3, 16.).
A učinili jsme myíněco. abychom s'pa'sení své phvodiliř Litovali
jsme svých hříčhů' „a snažili jsme se, abychom pokánlm alespoň“
částečně dluh svůj splatiliř Ach, níko'iv; ale čím více Bůh sepři—
čiňoval, aby nás k sobě přitáhnul, tím víc'e vzdalovali jsme se
od něho, a všechny jeho důkazy lásky a..milosrdenství spláceli
jsme nevděkem. Dllo vykoupení našeho jest výlučně dílo milosti
a lásky boží.
A nyní rcete, drazí v Kristu, nezasluhuje ten dobrotivý Bůh,
abychom jej milovali? Nebylo by hanebným nevděkem, kdybychom,
zapomínajice všech důkazů lásky jeho, jej těžce uráželi? Před—
stavte sobě člověka, "který pro zločin velezrády uvržen byl do
žaláře, soudem k smrti Odsouzen, kterýžto rozsudek již již má
na něm býti vykonán. jak asi 'jest člověku tomu? 'Smrteln'á\
úzkost zajisté zmocňuje se srdce jeho. — A tu král, proti kte-r
rému se zlosyn' spiknul, obrací se k svému synu a promlouvá
k němu: »Synu můj. útěcho mého žitl,'naděje mého lidu;._ ble,
tam v žaláři úpízločinec, který, jak víš, spiknul se proti nám
'a propadl smrti. -Ale já jej miluji, a rád bych jej zachránil. Synu
můj milý, jdi, obětuj se spravedlnosti za něho a vysvobod hol
A syn, poslušen vůle“otcovy, šel by do vězen ,a ohlásil by vězni:
»Hle, otec můj i já slitovali jsme se nad tebou; ty budeš živ
a- stasten, já pak půjdu a zemru za tebe jako zločinec.: A aj,
Syn králův vydává se d0brovolně na smrtf'a umírá smrti bo
lestnou, z'očinec však dochází svobody a zůstává 'na' živu;
Táži. se vás, v Kristu shromážděni, nebude člověk ten své
dobrodince upřímně milovatiř Nebude často vzpomínati na dobro
diní, jehož se mu dostalo, 'nebude chváliti dobrodince pro jeho
lásku :: milosrdenství? ]á provinil jsem se těžce a zasloužil jsem
si "-smrti,' ale dobrotivý král slitoval se nade mnou a vydal jedi
néhoasyna
smrt srdce
místomilovati.
mne. NaTak
věky
nezapomenu
lásky
jeho
budusvýho“na
ej z celého
jistě
mluvil a jednal
by člověk ten, a kdyby toho "nečinil a krále znovu urážel, proti
němu se Spolčoval, byl by největším ničemou, darebákem.
_'_ A my, drazí' posluchači, mohli bychom odpírati lásku Pánu
Bohu, který jednorozeného, vroucně milovaného Syna svého obě
toval k našemu vykoupení? Mohli bychom zůstati chladnými
oproti němu? Ne, voláte v duchu, toho neučinlmel Takovými ni
čemy nechceme 'býtil Ale lásku chceme spláceti láskou, a nic- na
světě, ani živor, ani smrt, nás neo'dloučí od lásky k Bohu.
Následujte. nejmilejší, příkladu sv. Karla Borromejského.
Jakmile se probudil, pomyslil si: »Bůh mne této: noci chránil, za
to mu dnes všecky své myšlenky 'a činy obětují.: Při snídaní myslil
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takto: oBůh dal mi chléb vezdejší, za to dám—mu“_své=srdce_.c
Mělli se učiti, myslil si: »Bůh chce, abych se učil a“_činným'byl;
chci tak činiti, abych byl jedenkráte moudrým a dobrým mužem-'e

Při'obědě myslila jeho duše: »Každý dobrý dar přichází od'Boha,
dobrého Otce našeho, užijí tedy jeho darů vděčně a střídměýc
Když viděl, že jiné děti _zlého se dopouštějí, myslilaxsi- smutná
mysl jeho: »Kdyby mně Bůh nepomáhal, byl bych snad horším,
než toto nešťastné dítě.: Viděl—livšak, že některé dítě zbožně
a ctnostně se chová, pomyslil si: »Pán Bůh' má hodnější děti na.
zemi, než já jsem.: A u večer rozvažoval v mysli své následovně:
»Tak se jedenkráte, snad brzy, [skloní ku konci tento život můj,
a Bůh mne povolá k sobě Musím si tedy pro večer svého života
zbožným a ctnostným životem _měkké lůžko smrtelné chystatin
A konečně, když se byl již ke spaní položil, řekl: »Otče, v ruce
tvé poroučím ducha svéhols
_
Ano, nejmilejší, tak 'milujme Pána Boha svého, “a budeme
šťastni žde i na věčnosti. Amen.

Slavnost sv. Václava
Napsal losef Kopl, farář ve Svojanově.

Sv. Václav hrdinou křesťanské dokonalosti.
»Chce-li kdo zamnou přijiti, zapři sebe
sám a vezmi kříž svůj a následuj mne.!
(Mat. 16, 24.)

_ Slovy těmi-Kristus Pán stanovil podmínky, za který.ch-'mů-'
žeme dojíti svého posledního cíle, života věčného; ]en tenkrát'e
porozumíme životu přítomnému a správně jej posoudíme, vezme—
me-li za měřítko život budoucí, věčný. Kdyby nebylo toh'oťo, ně
bylo by ani pojmu mravní povinnosti a" veškeren život vezdeiší
stal by se temnou, bádání lidskému nepřístupnou hádankou. Že
pak po odchodu z tohoto světa teprve pravý život žíti začneme,

li tomu vede násjiž přirozený rozum, a_v náboženství křesťan
ském je to článek víry, na němž jako na úhelném kameni budova
náboženství je založena. Vždyť Bůh neStvořil člověka pro časné,
pomíjeiící statky, nýbrž k životu nebeskému, věčnému; tuto zemi
určil mu jen za vyhnanství a nikoliv za stálé sídlo. A pranic na
tom nezáleží vzhledem k blaženosti věčné, oplývá-li kdo bohat
stvím a ostatními věcmi, které nazýváme štěstím, anebo má-li
v-té příčině nedostatek; to však je velice důležito, jak kdo těchto
věcí užívá. Pán ježíě, ač nás vykoupil cenou daleko vyšší, než
bylo třeba, nesůal s'nás křížů a strastí, jimiž život lidský je .pro
pleten, nýbrž proměnil je ve vzpružinu ke ctnostem a ve předmět
zásluhy, takže-nikomu nelze dosíci odměny nebeské, kdo'hy se
zpečeval-kráčeti krvavými šlépějemi Ježíše Krista. »Budeme-li
„\s ním-trpěti, budeme sním také kra'ovati.: (II. Tím. 2, 12.) .Pán
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]ežíš—„přijavna sebe zcela dobrovolně namáhání- a utrpení,

osten

jejich zázračně otupil a pak nejen svým příkladem, nýbrž isvou
milostí a naději nehynoucíodměny všecky strasti pozemské učinil
snesitelnějšími: »Neboť nynější soužení naše, které jest pomíj'ející,
lehké,“ zjednává nám v míře přenesmírné slávu věčnou, plnovážnoun:
(II-. Kor. 4, 17.)

Tyto velemoudré zásady sv. Otce Lva XII-I. vencyklice »Re
„rum novarumc "r. 1891 pronesené vidíme uskutečněné v-životě
velikého patrona našeho, sv.,knížete-Václava. Sv. Václav, nepo
hrdaje věcmi časnými, v nichž viděl dar boží a prostředky k cíli
věčnému vedoucí, pečoval především o to, aby „získal sobě a s_vě
řenému—lidu Boha, a proto snažil se měrou hrdinnou o křesťan,
skou dokonalost, stále pamatuje na slova Kristova: »Co prospěje
člověku, byť by celý svět získal, na duši však škodu trpěl ?“
(Mat. 16, 26.)
'
Maje,_při všem zření k této _veliké pravdě boží, sv.-Václav

statečně boioval proti žádosti těla,. žádosti očí a pýše životaavboji
s tímto trojím nepřítelem věčné spásy stal se'brdinou křesťanské
dokonalosti, neboť byl:
.I. čistý uprostřed rozkoše,

II. chudý uprostředbohatství a
111.pokorný uprostřed slávy.
I.

.. 1. za velmi těžkých dob sv. Václav stal se knížetem v Če
chách. V zemi bylo téměř úplné bezvládí a samé zmatky. Kromě
toho i nepřátelé vnější hrozili vpádem do země. Prozíravý duch
sv, Václava dobře postřehl nebezpečenství, kterému vydána byla
naše vlast, majíc stálým bojem se západem. zavřeny zdroje k-po-
sílení křesťanství. Proto ujednal s_kráíem německým, jindřichem I.,
mír a' staral se o rozšíření božské nauky Kristovy, dobře věda,.
že víra křesťanská je základem časné i věčné spásy, národa če
ského, pramenem osvěty.-a vzpružinou ' ku mravní dokonalosti.
Povinnosti křesťanského knížetev tehdejších _časích, kdy národ
český namnoze ještě jen povrchně byl obrácen na víru křesťan—'
skou, tvořily veledůležitou částku povinností dobrého knížete če—

ského vůbec.. Neboť pracovatifo upevnění křesťanství, bylo'záe
roveň .odnímati Němcům záminku, aby se 9 to pokusili mečem
tak, jak se jim to podařilo-u Slovanů polabských vybubením jich.
(D-r:[. Kalousek: Obrana knížete'Václava svatého.) Bylo. tedy
třeba mladý strom víry Kristovy, nedávno do zeměčeské zasa
__zený, pečlivě ošetřovati a od všelikých škůdců ho chrániti.

Bylo

nutno, aby-pohanské mravy. obyčeje a pověry byly potlačeny
a vykořeněny, a aby'smýšlení a život lidu byly .upraveny' podle
požadavků víry křesťanské; Velice důležito bylo přiměti lid český,
aby _řádně zachová—valcírkevní

zákony o manželství,

jmenovitě

o jednoženstvía opříbuzenských překážkách manželství. Mnohoe
ženství zarylo se' u našich pohanských předků tak“ hluboko .do
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života rodinného, že se rušení jeho velice nemile dotýkala mužů
i žen. Mužové pokládali za věc nemožnou. žíti v nerozlučném
sňatku manželském jen s jednou ženou, a aby ženy v rodinném
a společenském ž'votě požívaly, těch práv, které jim- poskytuje
přirozený žákon a víra Kristova.

-

*

Sv. Václav staral se nejenom, aby zbytky pohanství byly
vymýceny, nýbrž i sám byl zářlcí hvězdou nad mořem bludů,
ukazující veškerému národu .českému.'kterou cestou má se bráti-,
aby došel blaha časného ivěčného. Ř—idilse slovy Ježíše Krista:
,.nChce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj

a' následuj mne.: Uprostřed falešných-zásad, od pokolent' do p'oa'
koleni se dědicícb, uprostřed života k rozkoší směřujícího, svatý
Václav jeví se nám jako vzór sebekázně, jako hrdina, vítězící nad
tělesnými náruživostmi. Sv. Václav byl prvním panovníkem
v Čechách, jenž strávil 'celý život svůj v největší anické
čistotě. Poněvadž 'v Cechách tenkráte bylo velice óíblíbeno
mnohoženství, byl to ukaž _až do té doby nevídaný a nei
sly'chaný. Všichni jemu podřízení *lechové, vladykové, dvořané
iostatni poddaní jeho obojího pohlaví 'viděli tento vznešený
příklad panické čistoty. Všem bylo dobře známo, že víra _kře
stanská jej pohnula k tomu, aby strávil svůj život v panické či
stotě. Vidouce'ctnostný život svého knížete, byli nuceni vyznati,
že víra křesťanská dodá-vá člověku, podle ní žijícímu, takové síly
a vytrvalosti, která obyčejnou přirozenou sílu daleko převyšuje.
Skvělý příklad sv. knížete Václava vzbudil v nich lásku k víře
křesťanské a způsobil, že množství hříchů proti sv. čistotě-v zemi
bylo zmenšeno a mravy lidu českého se zlepšily. O-ctnostném
životě sv. Václava platí slova Písma sv.: >O jak krásné jest
čistotné plémě ve skvělosti: nesmrtelná zajisté jest památka jeho,
nebot i u Boha známé jest i u lidí. Když přftomno jest, následují
ho, a když se vzdáll, žádají ho 'ana věky korunované slaví ví'
tězství, dobyvši odplatu bojů nepdskvrněnýchw Výrokem tí'm
kniha Moudrosti (4, 1, 2.)*naznačuje věčnou památku a zvláštní
odměnu věčnou; ježlBůh připravil člověku, čistotou se skvějicimu,
a poučuje nás, kterak čistota panická & panenská tak mocně pů
sobí na lidi, že jí mnozi následují; když ji na jiném člověku vidí,
a že po takovém ctnostnérnčlověku touží, když již není přítomen.
Tak působila i panická čistota .sv. Václava na "mnohé z jeho
'vrstevniků, a to tím více, poněvadž při něm, jakožto knížeti, moci
a bohatstvím slynoucím, byla- tím obdivuh'odnějši. Kéž panická
čistota našeho slavného patrona působí podobně i na lidstvo
nynější!

-

,

2. Svět moderní nechce se "zapírati. řídí se heslem: Život je
krátký. »Fojďmež tedy, a poživejme dobrých věcí, kteréž tu jsou,
'a užívejme tvorstva, rychle, než mladost ujde.<„ (Moudr. 2, 6)
»Opojme se rozkoši, požívejmež, čehož jsme sobě žádali, až do
jitra; nebot neni muže doma, odešel na cestu předalekou.c (Přís.
-7, 18, IQ.) Hříchy nečistoty vnikly ve mravy doby nynější tou
měrou, že zdaji se býti—cílemvšech námah a obětí, které si lidé,
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honíce se za štěstím, ukládají. Vysíleně pokolení naše zvyká s
těmto hříchům _bez hryzení svědomí, tvrdíc, že životsbez těchto
požitků nemá ceny. Výsledek této bezuzdné požívavosti lze spa
třiti vrozervanosti nitra a pustotě duše, v_rostoucíchsebevraždách,
v rozlukách manželských, ve vraždách dětí„v podvodech a úpad
cích. Následky prostopášněho života z mládí jsou hrozné. »Mnoho
ženství v mládí. rozsévá své. následky do manželství v jednoženství
budy podobě nevěry, nebo nespolehlivosti, nestálosti, unavenosti,
nervosnosti a chorobně nedůvěry klidem, abych nejmenoval nei
horší: velikou pohlavní nemoc a_všechny jejípodružně choroby,c
napsal norvéžský básník dramatický, spisovatel a politik B.Bjornson.
(jednoželnstvíamnohoženství) Má-íi se štěstí a pokoj Opět vrátiti
do vyprahlých moderních duší, je potřebí cvičiti se vsebezáporu.
Drazí křesťané,. následujme příkladu, sv. Václava a naučme
se žíti podle veliké nauky KJÍSÍOVYZ»Zapři sám sebe!:

Nenaučí-Ii

se člověk pomocí pravé víry a pohnutek nadpřirozených, které
víra mu poskytuje, své nezřízeně náklonnosti a_žádosti držeti na
uzdě,. počne záhy bažiti nezřízenou touhou i po bohatství.
II.

1. 'Ačkoliv se nám z-doby sv. Václava zachovaly jen skrovnó
zprávy dějepisné, přece'prosvítá i z těchto skrovných zpráv ,zře—
_telně, že v dobách tehdejších v- Čechách panovala i nezřízená
-touha po majetku. Když kníže Vratislav dne 13. února r. 921
zemřel, bylo staršímu synu Vratislavovo, Václavovi, teprv 18 let;
posazen byl sice hned na knížecí stolec, ale matka Drahomiř
uvázala se veskutečnou správu země na jeho místě, až by dospěl.
Kněžna Drahomiř, vedena jsouc nezřízenoužádostí po majetku své
tchyně Ludmily, a žárlíc na její vliv u mladého knížete i na
oblibu u lidu, umínila si, zbavili se jí vraždou. 'V tom ii podně
covali někteří velmoži, rovněž hlavně -z lakoty. Přední z nich,
Tuman a Kovan, z rozkazu Drahomiřina přepadli brannou mocí
hrad Tetín u nynějšího Berouna a zardousili tam Ludmilu v sobotu
15. září 921.. Tuman a „Kovan nebyli nikterak pouze najatými
vrahy a nástroji v rukou Drahomiřiných, nýbrž byli to předsta—
vitelé nově tvořící'se služebně šlechty dvorské, kteří sami užívali
špatných náruživostí Drahomiřiných za prostředek k nabytí vět"-.
šího bohatství a moci. Kněžna. zmocnivši se všeho majetku po
tchyni, obdařila hojně vrahy i jejich příbuzné. (Dr. ]. Kalousek.)
Za takových časů, kdy nezřízená žádost majetku 'a bohatství za
chvátila zejména mnoho kmetů, lechů a vladyků českých, bylo
zajisté__zapotřebízvláštního, do očí bijícího příkladu, kterým by
„tehdejší velmožové a veškeren národ český byli upozorněni na
slóva Kristova: »Co prospěje člověku, byt celý svět získal, na duši

však škodu utrpěli: A takový zářící příklad dal svým podda
ným i_nám všem náš veliký ochránce, svatý. kníže Václav. '
Sv. Václav. jmění a důchodů svých užíval ke cti a chvále
_božíaku blahu svých poddaných. Zletopisu Kosmova a zlegend
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latinských i slovanských víme, že vystavěl kostel sv. Víta na hradě
pražském. Legenda Vostokovská vypisuje křesťanské skutky sv.

Václava takto: onovám a- sirotkům- nedával ubližovati od ni
koho; lidi všecky miloval, chudéibohaté, Chrámy všeckyzlatem—
okrášlil; věřil v Boha vším srdcem, na vše dobré činil v životě
svém. Chudé domácí i přespolní, a jestliže kdo zimou strádai,
všecky odíval a k-rrnil; dobře činil všem. Chrámy vystavěl ve
všech hradech velmi dobře, a boží sluhy shromáždil ze všech ná
rodův; služba za něho dála se stále. po všecky dni k Bohu, jako
u velikých národů, zřízením dobrého a spravedlivého vladaře
Václavaa
.
.
_ Jak dokonalým a vzorným boháčem křestanskýmibyl náš
veliký patron, sv. Václav, jenž vynakládal své bohatství na dobré/
a milosrdné ,skutkyř Jeho obětovnost, nezištnost a křesťanská
horlivost pro vše dobré“ jistě přesvědčila mnohého poddaného
o božském původu víry křesťanské, takže přilnul k ní s upřím
ným srdcem.
,
_2. Nezřízená žádost majetku a.sbohatství byla vždy pramenem
mnohých útrap pro jednotlivce iícelé národy. Nevládne-li mezi
lidmi bázeň boží, 'stane se snadno, že lidé navzájem i násilně se
utlačují,; aby mohli svůj majetek .na škodu jiných rozmnožiti. Ne
dostává-li se jim hmotné síly, anebo překážejíoli takové nezřízené
touze po jmění a bohatství různé zákony, užívají nesvédomití lidé
tajných úskoků, aby své bližní přelstili. O tom všeobecný dějepis
i doba nyně,ší podává nám mnoho příkladů.
Písmo sv. praví o takových lidech: »Kdo miluje zlato, _ne
bude spravedliv: a kdo následuje porušení, naplněn bude jím.
Mnbzí přišli ku pádu pro zlato, a učiněna jest v kráse jeho zá
huba jejich.. (Sir. 31, 5, 6.) .Po těchto slovech moudrý Sirach
'p0pisuje z vnuknutí božího nejen slávu a blaženost věčnou. tako;
vého boháče, jenž užívá svého bohatství podle zákonů božích,
nýbrž i naznačuje různé dobré účinky, Tež dobré užívání bohatství
působí ve světě, a účinky ty jsoutak závažné, že Písmo sv._je
"připodobňuje zázrakům. Dotčená sleva Písma sv. zní takto: »Bla
hoslavený bohatý, kterýž nalezen jest bez poskvrny: a kterýž po
zlatu nepostoupil, aniž doufal v penězích a v pokladech. Kdo
jest ten, a“budeme jej chválitiř Nebo učinil divné věci v životě
svém.. Kdo jest zkušený v tom, a dokonalý nalezen jest,- bude
jemu sláva věčná: jenž mohl přestoupiti, a nepřestoupil; zle či
niti, a neučinil: protož utvrzeno jest zbožíjehovPánu, a almužny
jeho vypravovati bude všeliké shromáždění svatých.c (Sir._31,
8.—11.)' Kéž boháči doby nynější náležejí k oněmxblahoslaveným,
kteří nerozmnožili svého majetku ani krádeží, ani podvodem, ani
lichvou, anebo jiným hříchem! Kéž užívají svého bohatství podle

bi
ních! sv. Václava ku cti a chvále boží' a ku prospěchu svých
prížkladu
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III.

.1. Jako hrabivost, tak i ctižádost a pýcha buiných velmožů
českých „plodila v knížecí rodině mnohé různice. Některým vel
možům nelíbilo se, že sv.,-Václav pečuje všemožně o_zlepšení
.mravů v národě českém, nechtěl hověti jejich nezřízeným chout
kámÝa žádostem. Proto začali Vyhledávati přízně mladšího bratra
Václavova, Boleslava, který byl také povahy 'pánovité a ctižádo
stivé, a štvalijej proti knížeti Václavu. Boleslav, když dospěl
pod správou matčinou, obdržel pod vrchní mocí Václavovou v-úděl
krajinu, kde podnes Stará -a Mladá Boleslav připomínají jeho
jmépo; Dychtě však po větším panství, než jakého se mu dostalo,
dal še přemluviti od nešlechetných velmožů, kteří z vládního pře
vratu chtěli těžiti pro sebe, k tomu, že jejich návrh na zavraždění
knížete Václava přijal.

,.

_

Toť obraz doby tehdejší, _zachvácené pýchou života. Jak
krásně vyniká pokora sv. Václava uprostřed knížecí slávy aupto
střed nezřízené ctižádosti, kterou byl obklopení Když vzpoura
odbojnéhoapyšného vojvody Zlického, Radisl'ava, byla potlačena,
mírumilovný a pokojný sv. kníže Václav přijal svého protivníka
na milost a ponechal mu jeho panství neztenčené. Jaký to zářící
příklad křesťanské pokory, smířlivosti a lásky k nepřátelům! Po
patřme dále na skutky křesťanské pokory, které sv. Václav konal
k poctě nejsvětější Svátosti Oltářní! V církevních hodinkách se
praví o nich toto: »Svýma- vlastníma rukama sv. Václav rozséval
pšenici a tlačil víno ku mši svaté.< Slavný historik český, Fran
.tišek Palacký, ve svých Dějinách národa českého (kn. III. čl. 1.)
píše o '“šv.Václavu: )Obětoval čas noční k vykonávání skutků
křesťanské pokory a nábožnosti, jakých požadoval věk tehdejší.
V průvod/u jediného sluhy, podtají a nepoznaný chodíval do polí
—avinic, žal tam pšenici a sbíral hrozny, a vykonával vlastní rukóu
všecky práce, kterých potřebí bylo ku zhotovení hostií a vína
ku mši svaté.—cCestou pokory kráčeli sv.. apoštolové, hlásajíce
naukuKristóvu, cestou pokory kráčel i sv'. Václav, aby upevnil
křesťanství v zemi české a vykořenil zhoubnou pýchu .života, dá—
“vaje všem skvělý příklad pokory podle rozkazu božského Spa
sitele, který před svou smrtí. umyvfapoštolům nohy, pravil: >Pří
klad zajisté dal jsem vám, abyste i vy činili tak, jako já' jsem
Učinil váma (jan 13, 15'.) Tichost, mírumilovnost a pokora sv.
Václava, za'kládajíc se na víře Kristově, byla u něho pravou nad—
přirozenou ctností křesťanskou, a proto se také sv. Václav při vší
své. veliké pokoře nikdy nezachoval jako slaboch, 'a počínal si
velmi důrazně a zmnžile, když běželo o vykořenění různých ne
pravostí. kterým někteří velmožové byli oddáni._
2. Drazí v Kristu! Jako doba sv. Václava, tak i dóba nynější
je prosáklá pýchou života, nezřízenou touhou po čestných 'ú'řa
dech a hodnostech, poctách a vyznamenáních. Lidé, této vášni
oddaní. mnohdy neštítí se žádného hříchu, jen aby svého cíle
došli. Sv. František S. napsal : »Vybledáváním a milováním ctnosti
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hned .počínáme býti ctnostnými, ale vyhledáváním a milováním
poct ihned počínáme zasluhovati pohrdání a hany. Ušlechtilá
mysl se nezabývá takovými tretkami jako jsou pocty a poklony,
neboť má na starosti jiné věci; duše malicherné dbají malicher
nosti. Kdo může míti perly, nesbírá' skořápek, 'a kdo se snaží
o ctnost, neusiluje o pocty. Ovšem každý smí se dodělati něja
kého čestného postavení a v něm se může uplatňovati, nikterak
tím neruše' pokory, jen když se 'to děje bez'e všeho přílišného
pachtění a bezlřevnivostí.: „(Navedeníkživotu zbožnémm IV;k'ap.)'
Kéž lidé, zachvácení pýchou života, pamatují na slova básníka
B. Jablonského (Moudrost otcovská, V., 107):
Přijde čas — a slunce ztmí se
měsíc světla pozbude
a kdy *'nyní klamné stkví se

pak se stkvíti nebude.
,Ten však, jenžto v službě ctnosti
'hříchu drtil okovy,
v slávě pak a velebnosti
před světem se'objeví.

>Za pyšným jde-ponížení: ale pokornéhofduchem/ přijme
sláva., praví se v kn. Přísloví. (29, 23 ), Proto »všichni oblecte
se v pokoru, neboť Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává
milost. Pokořte“se tedy pod mocnou rukou-boží, aby- vás po
výšil v čas navštívení;

(I. Petr 5, 5. <._6.) '

'
Drazí _k'řesťanél Z toho, že sv. kníže Václav měl veliké zalí
bení v konání skutků sebekázn'ě, milosrdenství a pokory, vycházi

nejprve na jevo, že měl pravého ducha Kristova a podle něho
řídil a spravoval celý svůj život. Sv. Václav však stkvěl se v ce
lém svém životě nejen obyčejnými, nýbrž i zvláštními, . vynikají
cími ctnostmi křesťanskými, a c'nosti ty vynikaly ' nejen v jeho
soukromém, nýbrž i v jeho veřejném a panovnickém životě tou
měrou,_ že se jimi. již za svého živóta daleko za hranicemi země
české stal proslulým. Na cestě k dokonalosti křesťanské bylo mu
přemáhati mnohé překážky. Přese všecky tyto překážky konal
ctnosti křesťanské měrou hrdinnou, až posléze “pro horlivé konání
křesťanských ctnostných skutků život položil. Stal se v pravdě
nrdinou. křesťanské dokonalosti, Za to hned po jeho smrti oslavil
ho Bůh i národ český. Naplnila se na něm slova Kristova: >Kdo
zvítěží, tomu dám“ sedětis sebou na trůně svém, jakož i já jsem
zvítězil a posadil jsem se s Otcem svým na trůně jeho.< -(_Z;ev.
sv. jana 3, Zl.) Následuíme. příkladu svého velikého 'patrona
a přeméhejme statečně po celý svůj život nezřízenou žádost těla,
žádost očí a- pýchu života, abychom, akdyž budeme zkušení, ob
drželi korunu živóta, kterou Bůh zaslíbil těm, kteří ho milují :
(Jak. 1, 12.)„Amen.
\
Rádce .duchovni.

42
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Neděle osmnáctá po sv. Duchu.
Vstaň &'chodí
aVsíaň a"choď.:

Mat. 9, 5.

Že náš milý Spasitel, pokud na zemi dlel„hříšníkům hříchy
odpouštěl, dosvědčují sv. evangelia. Jako Bůh měl moc hříchy
odpouštěti. Dle sv. evangelia přinášejí .k němu člověka šlakem
poraženého, 'na loži ležícího“ Vida Spasitel víru jejich, řekl k ne
mocnému:- »Doufej _synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.c
Slova tato zdála se býti zákonníkům rouháním, jako by ]ežíš
sobě moc boží neprávě přivlastňoval. Ježíš, jenž četl v srdcích
lidských jako v otevřené knize, pozoroval zlé jejich smýšlení
a proto řekl jim: >Proč myslíte zlé věci v srdcích svých? Co
jest snáze říci: Odpouštějí se obě hříchové tvoji, čili říci: »Vstaň
a chod?: Tím chtěl jim d 1 na srozuměnou, že moc hoiiti ne
duby a moc odpouštěti hříchy pochá'zí od Boha, že on obojí tu
moc má, že tedy“ roven jest Bohu a Bůh sám. Aby pak jich pře
svědčil, že moc božskou má, dí nemocnémua' >Vstaň, vezmi lože
své, a jdi do domu svého-. I vstal a odešel, do domu svého.
Hrůzou jati jsou přítomní, jak bývá, když neobyčejné stanou se
věci a chválí Boha, který takovou moc dal lidem.
Každý panovník jistě má moc rozsuzovati, konati soud.
Známb ale, že málokterý“ osobně této moci užívá, nýbrž splňo
modňujek tomu své úředníky. Co člověku možno, to nebylo by
možno Bohu? Pán ježíš by neměl právo, by i on 'mohl moc svou
přenášeti na jiné,. usta'novni si své zástupce. jimž by odevzdal
svou moc hříchy odpouštěti? Pán tak učinil a tuto .moc dal
kněžím, tak že když kněz řekne: Odpouštěií se tobě h_říchové
tvoji — jsou odpuštěny. To'nám připomínají slova,: »Vstaň
a. Choďc.

Pojednání.

Byl člověk nemocný. Měl sice nemoc* nebezpečnou, ale ni
koli nezhojitelnou. Tím snadnější byla pomoc, an na blízku byl
lékař zkušený. Bylo jen třeba aby lékař byl zavolám, ale zavolán
nebyl. Proč? Nemocný nechtěl uznati, že je nemocný. Cítil sice
slabost tělesnou, ale on si uměl všechno vymluviti, že vše časem
přeide. Upozorňovali „ho sice upřímní přátelé na nebezpečný stav
jeho, ale těch nemocný neposlouchal, raději poslouchal těch,
kteří mu říkali, že mu,nic neschází. Zatím ale chřadl, až dochřadl
a zemřel. Zemřel, že nechtěl zavolati lékaře, že nechtěl věděti
o nemoci své, že miloval více lež, než pravdu.
Duše lidské jsou nemocny. iMy sami v sobě lkámec, praví
sv. Pavel. (Řím 8, 23.) Než není příčiny zoufati; Máme blízko lé
kaře nejlepšího a nelbezpečnějšího. ježiš jest tím lékařem, 'jenž
uzdravuje duše nemocné a ten volá mocně: Vstaňte a choďte!
Každý člověk- nese na_ svých ramenech pytel převázany'.
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V přední části jsou chyby a poklesky jiných. Ty vidí, tylkmápřed
očima a proto o nich umí mluviti. V zadní části pytle jsou jeho
vlastní hříchy a'těch nevidí; protože mu jsou za zády, o těch ne
dovede mluviti. Chtějí-li ale lidé—svá záda viděti, berou k tomu
dvě zrcadla. A tak kdo sám sebe chce poznati, má dvou zrcadel
zapotřebí. První jest zákon boží a jeho svatápřikázání. To uka
zuje každému, nikoli jakým jest, ale jakým býti má. 'Druhé
zrcadlo jsou lidé a život. jejich a _znich může každý rozsouditi,
zdali-jsou dle vůle boží, čili nic. Nahlížení do těchto dvou zrcadel
nic ale není platno tomu, kdo _na. sebe neobrací, co zlého na
jiných vidí. Pomni každý na to, co již starý pohanský mudrc
praví: »Člbvěk jsem, ničeho lidského se neodříkám.< Proto člo—
věče: vstaň a choď! Poznej sama sebe, poznej své křehkosti, své
vášně a 'náruživosti,. poznej, k jakým hříchům tě'ponoukají a jak
s'lnutny jsou jejich následky; Nevymlouvej ustavičně svých. chyb,
aniž jich na jiné sváděj, nepokládej hříchy za věc nepatrnou, ale
poznej, že každý hřích je urážkou Boha a _Pána nejsvětějšíh'o
"a hřích že jest jedině a opravdové zlo na světě.
Sv. Anselm pozoroval jedenkráte chlapce hrajícího si s ptáčkem,
kterého měl za nohu tenkou nití přivázaného. Ptáček vyletoval
do výšky, v naději) že dosáhne svobody; chlapec vždy trhl nití
a ptáček upadlna zem. To dělalo chlapci velikou radost. Nit se
konečně přetrhla a ptáček odletěl Tu pravil si sv. Anselm: »Tak
sobě pohrává ďábel a hřích s člověkem. Hříchu oddaný člověk
čas od času chce se hříchu odříci; zvyk ale jest ona nit; které
se uchopí ďábel a hřích a když člověk chce hřích opustiti za
táhne ďábel a člověk opět padá do hříchu..
"
Člověče, vstaň a choď! V nenávist vezmi hříchy své pro bo
lesti, kterých-jsi zažil po krátké radosti, pro škodu, kterou'jsi
utrpěl na své,cti, dobrém jménu, jmění, na svém zdraví, na' své
duši. V nenávist vezmi hříchy své _pro trpké výčitky, které ti
svědomí tvoje činilo a,činí, pro nevděk, kterého se dopouštíš,
urážeje nejdobrotivčjšího Otce nebeského.
'
Vstaň a choď — přestaň hřešiti. Maria Magdalena _vstala.
Byla velkou hříšníci. Jakmile však poznala Pána. jako by slyšela:
Vstaň a choďl Zanechala hříšnéhoďivota', padla k nohám Ježi
šovým a oplakávala hříchy své. Proto také pravil Ježíš, že od
pouští se mnoho.
'
Mladý muž setkal'se po Velikonoci šosobou, s níž hříšnou
měl známost, která ale o svátcích velikonočních vyzpovídavši se,
dokonale obrátila se k Bohu a-cnosti. Mladý muž se tomu divil,
že osoba ta mimo šla., ani si ho nevšímaiíc; Pravil k ní: »Což
"pak. mne již. neznáte? “já jsem ten a ten.: Ola ale mu odpověděla :
»Buďte vy si ten, ale já již-nejsem ta.: Tak musí hříšník povstati
ze hřích-ů svých v.životě vezdejším, 'aby jej Kristus vzkřísiti mohl
pro slavný život v království svém, jak píše sv."Pavel: >Jest-li
jste s. Kristem povstali, těch věci, které s vrchu jsou, pečujte
a'ne o ty, které jsou “na zemi; neboť zemřeli jstehříchu a. život

.
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váš
jest s iKristem
v Bohu.
Když
pak se(Kolos
ukáže 3.Kristus,
životskgt
v š. tehdy
vy se ukážete
s ním
ve slávě.:
l.—4-.)
Člověče, vstaň a chodi -Jdi ke zpovědníkovi, kterého Bůh
na místo sebe ustanovil, aby byl soudcem a lékařem nemocných
duší a jemu se upřímně a zkroušeně ze hříchů svých vyznej,
jemu odkryj své srdce břemenem hříchů obtížené, abys sproštěn
byl břemene svého; nebot není břemene, které by krutěji tížilo
srdce lidské nad břemeno hříchů. Jemu rci: Tobě dány jsou
klíče království nebeského; tobě dána jest moc rozvazovati, a od
pouštěti na místě"božím; rozvaž okovy hříchů mých, sprost mne
břemene nesnesitelného. Hříchově tvoji nejsou ti toliko břemenem,
oni jsou také nemoci. Ty ochotně odkryj před Samaritánem no_
vého zákona — před knězem církve, aby rány tvé vymyl a zhojil.
Bůh tě p_ak povýší, Bůh tě přijme do počtu svých milých

dítek. »Ty jsi“můj syn, ty jsi moje dcera-, já_chci tobě Otcem
býti.: Jakmile se srdcem zkroušeným a s pevnou důvěrou k Otci
se _navrátíš,. příjme tě laskavý Otec v náručí své, dá ti políbení
věčného přátelství. "»Já jsem Bůh tvůj,- ty jsi "dědicem mým, nebot
jsi nyní ditkem mým (_Jakmile u nohou Ježíše hříchy své vyznáš,
Ježíš, dobrý pastýř běřetě na ramena svá jako ztracenou ovečku
a odnáší do ovčince svého. '
'
Jistý kapitán španělský stal se ve světě nevěrcem a nezna—
bohem, nebyl po mnoho let ani ve chrámu Páně, tím měněn sv.
zpovědi. Kteréhosi dne však na naléhání'zbožně sestry své přece
šel do chrámu Páně. Bylo právě kázání. Božská moc slova božího

tak ho dojala, že hned po ká'záníšel ku zpovědnici a zkroušeně
vykonal zpověď živhtní. Obdržev rozhřešení, počal slzeti. Na otázku
proč pláče, starý vojín odpověděl: .rVšechny možné radovánky
a rozkoše, jakých svět má, jsem okusil; cti a slávou jsem byl
zahrnut; peníze na hromadách ležely u nohou mých a přece jsem
'se necítil šťastným a 'spokojeným. Těžkomyslnost. ba i zoufalé
myšlenky mi ztrpčily život. A'b'ych je udusil, vrhl jsem se'do
proudu všech možných rozkoší a pil jsem plným hrdlem, bych
opil a omámil, duši svou. Tím Ostřejiale bodal mne osten zlého
svědomí. Až dnes, pó tolika letech citim opět sladkou útěchu,
pokoj a radost posvátnou„v.rsrdci svém, jaké jsem ve světě ne
nabyl. Díky milosrdenství božímu. že mne sem přivedlo. Dnes si
volně oddechla duše má a mně jest, jako bych se znova byl na
rodil. Bylo mi sice těžko se zpovídati, ale teď, jsa usmířen
s Bohem, budu povždy dnešní den pokládati za nejšťastnější
z celého života.
—»0Bože, jak jsem byl bláhovým;

volá s_v.Augustin po svem

obrácení. -»Chtěljsem nalézti štěstí v radostech světských; nyní
však poznávám, že.to vše jest.-jen marnost a trápení a že tyjen
sám, Bože, jsi pokoj a'radost srdce našeho.:
»Nyní jsem s Bohem svým smířen.: Člověče, jmenuj 'mi
štěstí, milost,. poklad, jmenuj nějaké-dobro na světě, které by
»vyvážilo štěstí, jakého zakoušíme, když jsme se smířili s. Bohem.
Jakou radosti. naplněno jest- srdce, když člověk může si řlciž
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Jsem-v milosti Boží, můj dobrý ]ežíš s láskou a radostí patří na
mne s trůnu nebeského.
Vstaň a _povstáním tím se poniž a povýší tě Bůh ve vlasti
nebeské, v neobmezeném lůnu věčných radostí. Tam bude větší
radost nad hříšníkem. pokání činícím nežli nad 99 spravedlivými,
kteří pokání nepotřebovali. Tam tě budou andělé a svatí 'boží
milovati a všemóhoucí a milosrdný soudce ježíš dá t_iza odplatu
korunu věčné slávy. Amen.
'
'Fr. Čech.

Slavnost sv. andělů strážců.
Podává Josef Kopí, farář ve Svojanově.

Manželé mají býti sobě navzájem viditelnými anděly strážci.
»„Toto praví Hospodin: Aj„ já pošlu
anděla svého, kterýž by šel před tebou
a ostříhal tebe na cestě a uvedl tě na
místo, kteréž jsem připravil tobě.: .
_

(z; Mojž. 23. 20.)

Člověk je stvořen od Boha ku štěstí. Touha po dokonalé
blaženosti náleží ku přirozenosti lidské duše. Pravé blaženosti však
dojdeme teprve ve vlasti nebeské, zde na světě mnoho radostí
neokusíme. »Člověk narozený ze ženy, krátký živjsa čas, na
plněn bývá mnohými bídami.s (job. 14, 1.) Tato trpká pravda,
vyslovená velikým trpitelem starozákonním, ]obem, vyplňuje se
na každém člověku od počátku světa, zvláště však za našich' dnů,
měrou vrchovatou.
Neklesejme však myslíl Bůh je nejvýš milosrdný a_dobrotivý.
»jakož se slitovává otec nad syny, tak slitoval se Hospodin nad.
těmi, kteří se ho bojí.: (Zalm, 102, 13) Nejsme opuštění, nebot
laskavý Otec nebeský dal nám na pouti tír'nto slzavým údolím
dobrého a věrného přítele. Dnešní slavnost sv. andělů strážců
hlásá nám ůtěchyplnou pravdu, že nejvýš dobrotivý Bůh každému
z nás dal kochraně na cestu. životem anděla strážce, který miluje
nás a ochraňuje 'na těle i na, duši; povzbuzuje nás k dobrému
a prosí za nás u Boha. Učení toto dokazuje Písmo sv. jak jedno
tlivými příklady; tak jasnými slovy: »Toto praví Hospodin: Aj,
já pošlu a'n'děla svého, kterýž by šel před tebou“ a ostříhal tebe
na cestě a uvedl tě na "místo, kteréž,.jsern připravil tobě.
:Andělůrn svým přikázal o tobě, aby ostřnhalitebe na všech
cestách tvých.: (Zalm 90, 11').
Kristus Pán varoval kdysi zástupůgjak jsme slyšeli v.dnešním
sv. evangeliu, aby nikdo-'nepohrdalněkterým z'maličkých, a do—
ložil: anebo! pravím vám, že andělé jejich v nebesích stále patří
na tvář Otce mého, jenž jest v.nebesích.: (Mat. 18, 10) »jest to.
anděl- jeho,: pravili křesťané,.když vrátní Rode jim oznamovala,
že apoštol Petr,- kterého král Herodes Agrippa I., chtěje ho po
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velikonocích usmrtiti, vsadil. do žaláře, stojí přede dveřmi. (Skut.-'
ap. 12, 15.) Učitelé církevní míní, že nejen jednotliví lidé mají"
svého anděla strážce. nýbrž i každá obeca rodina. jaká to milost, '
jaké dobrodiní boží! Bůh dal nám anděla za přítele, za“vůdce,
za strážce, za rádce, který. by nás doprovázel, ve všech nebezpe
čenstvích chránil a do blaženosti věčné uvedli jak útěchyplná to
pravda pro každého jednotlivce, pro každou rodinu, pro všechny
manžely !: .Není třeba ve strastech životních malomyslněti, nýbrž..
můžeme pevně doufati, že Bůh bude nás andělem strážným chrá
niti v nebezpečenstvích života časného ivěčného a pomáhati nám
ve všech našich potřebách, budemeli i my podle vůle boží ko
nati, co jsme povinni, budeme-li se svým andělem strážným Spolu
působiti a sobě navzájem“pomáhat'i. Sobě navzájem pomáhati,
jsou zavázáni zvláštním slibem manželé. Uvažujme proto dnes
o tom, 'že manželé mají býti sobě navzájem viditelnými anděly,
strážci.
,

I.

1. Andělé strážci jsou naši nejlepší přátelé; milují nás,
ochraňují nás na těle i na duši, povzbuzují nás k dobrému, prosí
za nás u Boha a tak pomáhají nám ku blahu tělesnému i dušev
nímu.. Tito vznešeníduchové nebyli'by duchové svatí a dokonalí,Í
kdyby nás lidí nemilovali. Milují však nás, smýšlejí s námi
_upřímně, přejí nám, aby se nám dobře vedlo v-„životě časném
i věčném. Milují nás zlásky k Bohu, protože vidí,"že Bůh miluje
nás lidi ze všech pozemských tvorů nejvíce. Milují nás, protože
naše du'še je přirozeným obrazem bežím, a poněvadž se těší, že
s nimi jednou'v nebi budeme věčně Boha velebiti.' Jaká to radost
pro nás!
Nebudeme proto malomyslní, když nás opouštějí“přátelé na
zemi, a když- nepřátel našich přibývá. Byt veškeren svět se
vzbouřil ,proti nám, a my nikde nenalezli přátelství upřímného,
anděl strážce- zůstane věrným přítelem naším, dokud ctnostně živi
budeme. >Andělé' nás milují, poněvadž Kristus Pán nás milovati
ráčil. A to proto pravím, bratří, abyste budoucně měli více dů
věry ku sv. andělům a důvěrněji v každé potřebě prosili o jejich"
pomoc,c napomíná nás sv. Bernard.
2. Jako anděl strážný miluje člověka, tak i manželé mají se“
navzájem 'milovati. Vzájemné povinnosti manželské naznačuje velmi
krásně sv. Otec Lev Xlll. (ve svérencyklice :'Arcanum divinae
sapientiaec z 10. února r. 1880): »Každému manželu ustanovený
jsou 'jeho povinnosti, a práva jejich jsou dokonale určena. 'Mají
totiž býti ustavičně proniknutí přesvědčením, že "manžel minželu—
je povinen největší láskou, stálou věrností a ustavičnou i. pečlivou
pomocí. Muž je představeným rodiny, _hlavou ženy, kteráž "však,-
jsouc tělem z těla jeho a kostí z=kosti jeho, mánbýti muži pod
dána a jeho poslušna, nikoli .však' jako otrokyně, nýbrž jako-'
družka, takže poslušnost, kterou prokazuje, není beze cti a dů.
stojnosti. V tom však, jenž je představeným, i v té, která po
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slouchá, má býti božská láska ustavičným vůdcem při plnění
povinností,"protože oba jsou obrazem, jeden Krista, druhýcírkve,
nebot psáno jest zajisté: muž jest hlavou ženy, jako Kristus jest
hlavou církve . . . Ale jako církev poddána jest Kristu, tak i ženy
(budtež, poddány) mužům svým ve všem. (Efes. 5, 23—24.-),Kře
sťanská láska manželská zakládá se: na vzájemné úctě a na vě
domí svých povinností; sídlíc ve vůli, může se dostaviti' a—dos'ta—
vuje se,. když 'oba manželé upřímně chtějí ; „a to i tehdy, když
manželství nebylo uzavřeno >z láskyc, nýbrž z jiných nutkajících

důvodů. Pravíme: »když oba manželé upřímně chtějíc; to však
u každého z nich vyžaduje dvojí: předně, aby sám ze sebe k druhé
části upřímně lnul, přednosti nepředpojatě uznával a nedokona
losti trpělivě snášel ; za druhé, aby všeho se vystříhal, co by u druhé
- strany oprávněnou nevoli buditi mohlo. (Dr. A. Vřešťál: Katolická
mravouka, II, díl, XII. kniha.) ;
S láskou musí býti nezbytně _spojena manželská věrnost.
Manželé mají si zachovati až do smrti neporušenou věrnost. Muž
má míti i srdcem i skutkem jen jednu ženu, manželka je'n jed
noho muže. Kdyby manžel toužil po osobě třetí, _ji'žjest nevěr
ným, nebot manželská věrnost se porušuje i každou nepočestnou
náklonností k osobě cizí. To potvrzuje i sámsPán jež-ls slovy:
:Každý, kdo hledí- _naženu, aby jí požádal, již cizoložlls ní vsrdci
Svém.< (Mat. 5, 28) Hrožnéhohříchu dopustil. by se manžel,
který by skutkem porušil manželskou věrnost. Cizoložství má pro
vinníka a často i pro celou' rodinu hrOzné následky. Byt i spolu
rnanžel se nedověděl o jeho hříchu, soudu a trestu božímu na
věčnosti jistě neujde, nebude-li činiti _pokání; nebot-»smilníky
a cizoložníky souditi bude Bůhc. (Žid. 13, 4.) jest "tedy nezbytne,
aby manželé statečně přemáhali všecka pokušení a nezřízené žá
dosti, neboť »každý bývá pokoušen jsa lákán a vnaděn od své
vlastní žádosti; potom žádost“ poča_vši,rodí hřích; hřích pak byv
.dokonán, plodlsmrtm (jak. 1, 14—15) Kéž muž ien své manželce
a manželka jenom svému muži snaží se zallbitil Kéž manželé ná
sledují rady knihy Přísloví (5, 18—19): >Vesel se 'se ženou mla
dosti své. Budiž ti jako laně nejmilejší a utěšeny'jelínek: láska
její at tě opojuje všelikého času a toliko v milování jejím kochej
se ustavičně lc
II.

1_.-Svou lásku andělé_strážci prbjevují nám tím, že pOmáhají
nám ve všech našich potřebácha odvracejí od nás nebezpečenství—
těla i duše. Sv. Augustin líčí ochranu andělů takto: >Pomáhají
nám, když pracujeme, ochraňujínás, když odpočíváme, napomínají,
když bojujeme, korunují, když vítězíme. Spoiu radují se s radu
jíclmi,_ ale s radujícími" se z Boha; útrpnost 'mají s trpícími, ale
s trpícími pro Boha. Velikou péči“ mají o nás, nebot veliká
je láska jejich, kterouž milují nás.c Že andělé strážci ochraňují
lidí na těl'e, otom Písmo sv. podává mnohé důkazy. Dvafandělé
vyvedli _Lota a jeho rodinu ze Sodomy, když nemravné město to
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mělo býti zničeno pro svénepravošti ohněm snebe, a poučili ho,
co má činiti, aby nezahynul. Anděl vyrazil plamen z ohnivé peci
a zachránil tak tří zbožných mládenců, kteří tam byli uvrženi
z rozkazu krále Nabuchodonosora. Anděl zachránil-od smrti boha
bojného Daniele, který byl uvržen na rozkaz krále Daria do jámy
lvové. Andělé pomohli Israelitům, když vedeni jsouce Judou Ma
kabejským, se zbraní _v rukou hájili víry své? proti Antiochovi-,
králi syrskěmn.. Ve 2. Machab. (10, 29—31) se vypravuje: »Když
pak prudká bitva byla, ukázalo se nepřátelům s—
nebe pět mužů
'na koních, kteříž byli vůdcové Židů, z nichžto dva Machabea
uprostřed majíce, zbroji svou ho obklíčivše, vezdraví zachovávali,
na' nepřátele pak šípy a blesky stříleli. I zbyto jest dvaceti tisíc
a pět set pěších a jízdných šest set.:

Andělé strážci pečují_nejen onaše blaho časné, nýbrž ivěčné.
Znají velikou cenu naší nesmrtelné duše a proto pomáhají nám
odrážeti útoky těla, světa a ďábla, pobádají naši vůli k dobrému
a prosí za_nás 11Boha. Ukolem našeho života jest,'naplniti přikaz
Iežíše Krista: »Budte dokonali, jako Otec váš nebeský dokonalý
jest.: (Mat. 5, 48.) Dokonalosti boží ovšem nikdy nedojdeme.
avšak máme se přičiniti, abychom se k této dokonalosti co nej
více přiblížili. Na této cestě 'vždy k větší a větší dokonalosti však
jest nám bojovati proti mnohým nepřátelům. Písmo\sv. Praví:
»Bojování jest život člověka na zemi. (job. 7, l.), k čemuž po—
znamenává sv. Jeroným: »Dokud na tomto světě žijeme, válčiti
nepřestáváme.c Proto také církev,/k níž za živa náležíme,_jme
nuje se bojující. Každý křesťan má tři' hlavní nepřátele, s nimiž
až do smrti musí bojovati. První nepřítel náš je v nás samých.
jest to naše tělo, jsou to nezřízené žádosti. Druhý nepřítel naší
spásy jest svět neboli množství zlých a_zkažených lidí, kteří toliko
'svy'm náruživostem žijí a nekřesťansky život vedou. Ve světě je
tolik nevěry, tolik křivých a záhubných zásad, tolik pohoršení
a svůdnictví. že dobrý křesťan musí dáti pozor, aby nebyl sve
den ke hříchu. Třetím nepřítelem naším je ďábel. Ačkoliv ďábel
nemůže nás ku zlěmu př.nutiti, přece může škoditi nám bud sám
přímo nebo pomocí zlých lidí nepřímo. Přímo může nám škoditi '
tím, že může vytvořiti-v naší duši rozličné svůd'né- představy
a vzbuditi rozličné nečisté žádosti. Moci nad tělem i duší nabývá
tím větší, čím méně člověk odporuje a nevzývá o pomoc anděla
strážce. Nepřímo ďábel škodí nám pomocí zlých lidí. Čím jiným
jsou všichni nevěrci, rquhači, cizoložníci, nežli náhoněími ďáblo
vými? Avšak marné je všecko namáhání ducha pekelného i všech
jeho pomocníků'v, když se sami dobrovolně nepoddáme', nýbrž
proti pokušením statečně bojujeme. Proto sv. apoštol Jakub. na
psal: »"Odpírejte ďáblu, a on uteče od vás.: (jak. 4, 7.) A sv.
Augustin praví: >Dábel může škoditi jen přemlouváním, nikoliv
donucením; nebot nemůže nás donutiti, abychom svolili.é V boji
proti tomuto trojímu nepříteli" je nám věrným spojencem anděl
strážce; na nás \jest, abychom na jeho vnuknutí pozor dávali
a jimi se řídili, chceme li zvítěziti. Anděl strážce vazbuz'uje nás,
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' abychom žili podle vůle boží, učí nás ctnostem a varuje hříchův.
A'když se přece 'dopustíme—hříchu, nabádá nás k pokání a ta—
duje se z našeho polepšení. Anděl strážce je při nás i v posled
ním boji smrtelném: zapuzuje od nás pokušení d'ábelská, posiluje
nás ve víře, vzbuzuje v naší duši lítost nad hříchy a důvěru
v milosrdenství boží, rozněcuje v ní lásku k Bohu a naplňuje ji
klidem a útěchou.
'_
2. Podobně i manželé mají si býti navzájem anděly strážci
v potřebácháčasných i věčných. Muž, jsa od přírody obdařený
větší tělesnou silou a jsa hlavou rodiny, má ženu vyživovati
—as jejich beder rád bráti na sebe všechna_břemena, jichžto žena,
jsouc od přírody slabší, nésti nemůže. Zena pak má býti. jeho
průvodkyní, přítelkyní, jeho pomocnicí a podporou; má jemu ve
všech příhodfách'pomocí, radou, útěchou po boku státi ao radost
i al s ním se sdíleti. Jak krásná to podívaná, zříme-li, jak muž
z lidu přináší rodině chléb, vydělaný v potu tváře, vzdaluje se
pokušení rozkoší, jež hubí tolik domácností „avfdiváboháči příklad
míru- a štěstí; zříme-li, jak žena „vážně a při tó'tti radostně obsta
rává_domácí hospodářství; jak se na ní vyplňují slova Písma sv.:
»Žena pilná jest koruna muže svého.: (Přísl.12, 4.) »Ženy dobré
blahoslavený jest muž.: (Sir. 26, 1) »Kdo má ženu dobrou, má
základ jmění, má pomoc vedle sebe a bezpečnou podporupna níž
jako na sloupu dům nebo hospodářství jeho spočívá.: (Sir. 36, 26)
Věru, krásná podívaná, vidíme-li, jak se ve spořádaně domácnosti
muž a žena radí společně o. potřebách rodinných bez řevnivosti
o panství, jak se společně rozhodují, aniž lze říci. komu přísluší
rozhodnutí a od koho' pochází podnět, a nastane-li i různost mí
nění, jak se upřímně ponechává rozhodnutí hlasu hlavy rodiny.
Při této svorn'osti- jsou dobré mysli i tehdy, když neštěstí při
kvačí do jejich domu. 'Kdo Spočítá všecky strasti, které mohou
stihnouti manžely v tómto slzavém údolí? Křesťanští manželé—
však jsou si věrnými druhy a pomocníky, spojenými silami snášejí
strasti životní, v nebezpečenství vzájemně se chrání, v nemoci
ošetřují, v neštěstí navzájem se těší. posilují a mysli si dodávají.
Druží-li se k tomu duch křesťanské zbožnosti, pak je štěstí ro
dinné trvale zabezpečeno, byt i chudoba a nouze na čas se .do'

stavily.

'

I v- boli duchovním křesťanští manželé jsou sobě navzájem
viditelnými anděly strážci. Službu andělů strážných prokazují si
tím, že se navzájem zdokonalují, aby oba šťastně došli svého cíle
nadpřirozeného, blaženosti věčné; hledají nejprve království božího
a spravedlnosti jeho, pevně doufajíce, že nejvýš dobrotivý Otec
nebeský nadělí jim všeho ostatního, čeho potřebovati budou
k životu časnému. A proto jsou téměř jedno srdce a jedna \vůle
nejenom v časných, nýbrž ivěčných potřebách. jako jednou duší
pracují o své věčné spáse, polepšujíce- a _p'osvěcujíce svůj život;
jako jedním srdcem povznášejí se 'k Bohu Věrou, nadějí aláskou;
jako _edněma rukama“ odvracejí pokušení a příležitosti ku hříchu;
jako jedněmi ústy povzbuzují se k dobrému a za sebe vespolek
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se .modlí. Křesťanští manželé vždy a všudy řídí se pravidly sv.
víry, chrání se.všecb!hřlcbův a proto varují se. i_všeho, 90,86
příčí posvátnému účelu stavu manželského a očima sv. víry a lásky.
k národu vidí svóu slávu a své štěstí v'řadězdravých,;vedených
dětí, které »jako mladistvé olivovi kolem jejich stolu-milostný věnec
tvoříc. (Zalm 127, 3.),Jim „četná rodina není překážkou v. požit-„
kářství, neboť se umějí zapírati; nelekají se starosti, práce, bdění,
\ nepohodlí, vázanosti k domovu, nýbrž, konajíce si navzá,em službu
andělů strážných, povzbuzují se při výchově svých
k důvěře.
v pomoc boží, ku pracovitosti a k sebezáporu., Po cely život kře
sťanští manželé jsou sobě navzájem viditelnými anděly strážci.
A když jeden z nich upadne“ do těžké nemoci. druhý za něho
a s ním se modlí

a pečuje o to, "aby byl v čas zaopatřen _sv._

svátóstmi; těší nemdcného a užívá každé příležitosti k tomu, aby
byl udržen ve Spojení s Bohem. Když pak nastává odchod jeho
duše do světa nadhvězdného, modlí se: »Píijdre všichni svatí
boží, pospěšte andělé Páně, přijměte duši jeho a postavte ji před
obličejem Nejvyššího. Píiimi tě Kristus, jenž tě povolati ráčil,
a svatí andělé tě doprovodte do lůna Abrahamova lc '
.

*

_

3

Po _celýživot, od narození až do smrti, anděl strážce proka
zuje člověku neocenitelné služby lásky: ochraňuje'ho na těle i na
duši, povzbuzuje ho k dobrému a prosí za něj u Boba; po smrti
pak doprovází duši svého svěřence .do lůna Abrahamova. Bud'
mu, drahý křestane, \za to vděčný! Šetřižuho a poslouchej hlasu
jeho. (II. Mojž. 23, 21) jeho vnuknutí poslouchej a jimi,se řiď,
ve svých potřebách časných i věčných jej o pomoc vzývej; přičiň
se„.-_abysse mu stal podobným ctnostným životem; pak nebudeš
musiti „malomyslněti ve svých strastech, vždyť »kdo,se bojí Pána,
ničeho se nebude strachovati, ani děsiti; neboť on fjest naděje
jeho.c (Sir. 34, 16.) Kéž všickni- lidé, zvláště křesťanští manželé,
_jsou si. navzájem viditelnými anděly strážnýmil Kéž lnou k sobě
účinnou láskou a pečují navzájem o blaho časné i věčnél Kře
sťanští manželél Chraňte se všech hříchů! »Manželství budiž ve
všem počestné a lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky
souditi bude Bůh (Zid. 13, 4), volá k vám sv. apoštol Pavel,
A. náš slavný básník, Boleslav jablonský, ve své moudrosti otcov

ské dává toto napomenutí:
Synul Poslyš naučení,
naklo'ň nebo k poradě:
chraň se přísně prohřešení
proti boží přírodě!
-Nejkrutší .to: mstitelkyně
člověka i národal
neodpouštíť- nikdy vině
uražená příroda l.
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Proti'mnohým nepřátelům jest nám-bojovati; nezapomínejme-,
že »ani ten. jenž zápasí o závod,. nebývá ověnčen, nezápasil-li
náležitě.: (II. Tim. 2, S.), Nuže, bojujme statečně proti všem po—
kušením; nikdy se nevymlouvejme svou přirozenou slabostí. Byť
-i síla našich/nepřátel byla veliká, pomněme, že láska boží k nám
je mnohem mocnější. Vzývejme často anděla strážce o pomoc
a budeme moci doufati, že po dokonaném boii posledním obdr
žíme vítěznou palmu ve vlasti nadbvězdné. \ ve svých strastech
volejme' o pomoc k Otci nebeskému "(Granátová jablka od Fr.

Kašpara):
"\\
. : \
Ú, pošli anděly nám na pomoc; však je-li vůle Tvá, jak Syna
k oběti posílil anděl-, neodepři nám. sílu s Ním trpětil

Neděle devatenáctá po sv. Duchu.
Napsal Josef Kepl, farář ve Svojanově.

Péče církve katolické o pokrok v práci tělesné.
»Kdo kradl, již nekrad', nýbrž pracuj
spíše, dělaje rukama svýma dobré, aby

.měl z čeho uděliti tomu, kdo má nouzi.:
Efes. 4, 28.

Sv. apoštol—Pavel, chtěje" křesťany .efeské utvrditi ve víře

a povzbuditi k tomu, aby zachovali vespolek jednotu a čistotu
mravů, poslal jim po Tychikovi ke konci roku 62. list, v němž
velebí nesmírné dobrodiní vykoupení lidstva, podává některá pra—,
vidla života křesťanského & naznačuje prostředky, kterými lze
šťastně vésti boj duchovní. Ve dnešní částce této epištoly, kterou
jsem vám přečetl, sv. Paveldoporučuje křesťanům efeským pravdo- .
"mluvnost, napomíná, aby se varovali hříšného hněvu a neškodili
nikomu nespravedlivě na jeho majetku, nýbrž poctivou prací sobě
o'patfovali věcí k životu potřebných a zap ání ještě sobě uložili
i nuzné .podporovati. Na pracovitost .sv. apoštol Pavel kladl často
\ veliký důraz & sám pilnou prací vydělával si vezdejšího chleba,
aby dal křesťanům dobrý příklad. V II. listě .ku Thess. (3, 7—10)
píše: »Sami zajisté víte, kterak máte nás následovati, neboť jsme
nebyli nepořádni mezi vámi, ani jsme nejedli chleba od nikoho
darmo, nýbrž v práci a námaze, ve dne iv noci pr'acujíce, abychom
neobtížili .nikoho z vás, ne že bychom neměli (k tomu) moci„
nýbrž abychom se vám dali za "příklad, abyste nás následovali.
Vždyť i když jsme byli “u vás, přikázali jsme vám“toto: »Nechce-li
kdo pracovati, a_ťnejí.: '— Sv. apoštol Pavel práci doporučoval
a 'vykonával jako mravní a čestnou povinnost a jako-skutek zá
služný; prohlašoval ji za povinnost, kterouze spravedlnosti ko—
na'ti jsme povinni, volaje,s důrazem: »Nechce-li kdo pracovati, ať -f
nej!!. Aby ku pracovitosti křesťany'efeské povzbudil připomíná
jim, že za práci, kterou před,.Bohem a pro Boha konáme, ob—
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držíme po smrti odměnu věčnou. Píše jim (v kap. 6, 5—8): »Slu
žebnlci, poslouchejte pánů tělesných s bá'zní _a třesením v prost
nosti srdce svého jako Krista, sloužlce' ne na oko jako ti, kteří
chtějí ae zalíbiti lidem, nýbrž jako služebníci Kristovi, konajíce
vůli boží ze srdce, sloužíce s dobrou myslí jako Pánu a ne lidem
u vědomí, že každý obdrží od Pána to, co dobrého učiní, at jest
nevolníkem nebo svoboden.: Sv. apoštol však neodkaz' val věřící
toliko „kodměně po smrti, nýbrž vždy obhajoval práva pracujících.
na spravedlivou odměnu hmotnbu. V I. epištole ke Kor. 9, 7—10.)
píše: »Kdo zakládá vinici a _nejí'ovoce jejíhoř, Kdo pase stádo
a-nepožívá mléka od stáda? Mluvím-litoto (snad jen) po lidsku?
Nepraví-li toho také zákon? Vždyť _vzákoně Mojžíšově jest psánď :
»Nezavážeš úst voldmlátícímu.: Pro nás zajisté bylo to napsáno;
nebot kdo orá, v naději má orati, a kdo mlátí, (má to činiti)
v naději, že bude míti účast v užitku.: Těmito zásadami sv. apo
štola Pavla řídila se i „církev Kristova ; vždycky věřící k pracovi
tosti povzbuzovala. Dobře vědouc; že práce je pramenem mnohých
zásluh pro nebe a spolu základem lidského vývoje a blahobytu,
církev Kristova ve všech dobách pečovala o pokrok v práci tě
lesné i duševní. A to bude předmětem naší úvahy dnes a neděli
příští. Dnes budeme uvažovati o pravdě, že církev katolická od
počátku pečovala o pokrok v práci tělesné.
*

*

*

1. Abychom jasně poznali zásluhy církve sv. 0 pokrok v práci
tělesné, zaletme duchemsvým do póhan'ského starověku. V po
hanském starověku skoro polovice lidstva ůpěla pode jhem otroctví.
Ríše římská měla za svého největšího rozkvětu stodvacet-milionů
obyvatelů, z nichž šedesát milionů bylo otrokůvi Bez otroků ne
byla žádná římská a řecká domácnost, poněvadž podle'názorů
pohanských práce byla svobodného občana nedůstojna. Podle
Aristotela, nejznamenitějšího filosofa řeckého (* r 322 před
Kristem), pohrdání prací a řemeslníky bylo nejvyšším pravidlem
společenské mravouky. n]sou práce, jež konati nesluš se'svobod
nému občanu, nechce-li se snížiti a zahoditi; jsou to práce, k jichž
vykonání je potřebí'tělesné síly, a pro takové práce příroda stvo
' řila zvláštní druh' lidí. Tito lidé jsou k tomu určeni, aby za nás
tělesně pracovali, a' nazývají se otroci, parobi a námezdníá.: Tak
učil Aristoteles. A největší řečník a filosofický spisovatel římský
Marcus Tulius Cicero (+ r. 43 před Kriitem), napsal,.. že zaměst
nání lidí "zamzdu pracujících jsou nechvšlná a špinavá, protože
mzda je při nich závdavkem otroctví. fA jaký byl následek tao
kových 'názorůvř jaké ovoce přinesla nauka, že práce je hanbou?
Hrozný tento blud měl za následek, že se lid každéchvíle bouřil
a VíCezalíbení měl v krvavých „hrách římského cirku, nežli v práci.
»Chleba a hry nám dejtelc bylo heslem zahálčivého lidu. Ithaka,
že práce je hanbou, byla hrobem pohanské civilisacea vzdělanosti.
2. Do této>=tmy bludů zazářilo- světlo světa, ježíš Kristus,
který práci tělesnou svým příkladem povznesl a posvětil; »Není-liž

to syn tesařůvřc (.Mat.13, 55.)_s podivem Nazaretští volali, když
ježíš Kristus na základě proroctví Isaiášova dokázal,. že je zaslí
bený Messiáš. Řemeslo tesařské Pán-]ežíš provozoval před svým
veřejným' vystoupením, a_tím ukázal,- že tělesná práce je člověka
důstojná; tím práci tělesnou, v pohanském starověku opovrženou,
povznesl a příkladem svým posvětil. A čím bylo oněch dvanáct
mužů, které si vyvolil za důvěrníky. a hlasatele _svého božského
učení? Nebyli to bohatí fariseové, nýbrž lidé prací rukou svých
se živícíf T_ím čest práci, byla vrácena a práva její uplatněna.
Chtěje názorně vyložiti pravdy svého božského učení, Kristus Pán
vybíral podobenství a obrazy ze života lidí tělesně pracujících.
»Vyšel_rozséva/č, aby rozséval. A když rozséval, padla_ některá
(zrna) vedle cesty; jiná padla na místa skalnatá; jinápadla do
trní: iná však padla v zemi dobrou; i vydala užitek..: (Mat .13,
3—23 )“»Podobno jest království nebeské člověku hospodáři, který
vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na vinici sv0u. Smluviv pak
s dělníky denár na den„ poslal je na vinici svou. A vyšed okolo,
uzřel jiné, ani 'stojí na trhu zahálejíce. I řekl
I třetí- hodiny,
.jim: )]dětež i vy na vinici mou, a co bude spravedlivo, dám
vám.: A šli. Opět však vyšel o.šesté i deváté hodině a učinil
taktéž. Ale vyšed o hodině jedenácté, naleznul jiné, ani stojí.
I řekl jim: »Proč tu stojíte, celý _denzah'álejíceřc
kou ijemu:
»Nikdo nás nenaial.: Dí jim: n]dětež i vy na vinici'mou.c A když
byl večer, řekl pán vinice svému správci: »Zavolej dělníky a dej
jim mzdu.: (Mat. 20, 1—8.) jak veliká láska k práci tělesné vy-'
_svítá ž těchto podobenství Pána Ježíše!
.
3.. Řídíc se zásadami Ježíše Krista, _církev katolická, ve všech
dobách lásku ku práci tělesné projevovala a k ní povzbuzovala;
.všeliké užitečné práci tělesné lidi učila a všude ji seč byla pod
porovala, Zaletme duchem svým do prvních dob křesťanských
v naší vlasti! Popatřme na svaté muže, kteří se sjednotili pod
kázní církevní ke společnému životu, kteří, nedbajíce. nepříznivých
poměrů, spokojujíce se chudobným oděvem a prostou potravou..
vstávali časně z rána k modlitbě. aby pak lesy mýtili, bažiny
'vySoušeli, silnice stavěli, mosty budovali, půdu vzdělávali, ovocné
zahrady zakládali-a náš lid v polním hospodářstvíyyučovaíi. Za—
jděme nyní do klášterů samých! Hle, co tu vidíme od—základů
až na vrchol věže, uvnitř _izevně, je dílem _mnichů. Vše si musili

vybudovati a opatřiti sami, nebot byli jedinými pěstiteli kultury.
V prvních dobách mniši-byli ome;eni na svou eelu, ale jakmile
bratři přibývalo, byly v klášteře vystavěny dílny řemeslnické
všeho druhu. V klášteřích řeholníci věnovali se svému povolání
se svědomitou pilnosti, a samostatným přemýšlením a vytrvalými
pokusy dosáhli toho, že řemesla a umění se zdokonalila. Vyuču
jíce schopné mladíky řemeslům a uměním, získali si o rozvoj
a ro'zkvět řemesel a umění zásluhy nesmírné. Svou neúnavnou
pílí razili na začátku středověku dráhu svobodnému stavu- _ře
meslnickému a tak připravili vývoj stavu měšťanského.
,
4. Ve všech dobách církev. katolická podporovala pokrok
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v práci tělesné a práči vyznamenávala a posvěcovala. Ve X—lII.
Sto
Fletíutvořily se spolky řemeslníků různýchodborů, nazvané cechy,
jichžto Yáz byl církevní, nebot hlavní zásadou spolků těch bylo,_
.že prací 'je potřebí šiřiti čest _aslávu boží, a úmyslem takovým
zjednávati. jí požehnání božího. Cechy měly ve' chrámě svou ko
rouhev, na níž vyobrazen byl patron cechu, jako ochránce ře
mesla; tyto své patrony každoročně slavnostně uctívaly, Členové
cechu kráčeli při církevních průvodech za svou korouhví p_odle
rřemesla, oděni jsouce vlastním malebným krajem, ozdóbeni znaky
'svého řemesla a kordem. Cechy byly korporacemi stavovskými,
založenými pró zvelebení řemesla, na obhájení stavovských práv
-a ke vzájemné pomoci členů. K tomu účelu každý _cech _měl svůj
*řád, kterým členové byli povinni se říditi. Timto cechovním řádem
se zabraňovala nezaměstnanosti, vyměřena byla doba pracovní
—amzda pomocníků. Cechovní mistři objednávali si surovinu spo
lečně, a pro své výrobky mívali společné prodejny. Cechmistr
a cechovní starší bděli nad dobrou jakostí suroviny i nad jakostí
výrobků jednotlivých mistrův, aby zákazníci nebyli poškozování
a nerozmobla se nepoctivá soutěž. . Členové. cechu byli navádění,
aby svou práci považovali za.svatou povinnost a čestný výkon,
za doplněk modlitby, a za základ ctnostného života. Podvod byl
trestán, a špatná práce zákonitě pokutována. Učeň a 'tovaryš ná
leželi k rodině mistrově, a všichni jída-li 11téhož stolu.

Mistr za—

stupoval otce a bděl-nad mravy a pracemi svého svěřence. Chtěl-ii
se tovaryš státi mistrem,' bylo mu, zhotoviti »mistrovský kuse,
práci to bez vady a hany. Učelem cechů však nebyla jenom
ochrana a. zvelebení řemesla, nýbrž dokonalý život křesťanský,
založený na bohumilém řádě a bratrské lásce. Nábožensko-mravni
*rárcechůfhájil vynikajícím způsobem práva práce proti právu
kapitálu. Každý člen byl povinen pracovati, “a měl také svaté
'právo býti. účastníkem. výtěžku práce. Dokud křesťanský duch
pronikal cechovní zřízeni, d'otud zkvétala i řemesla. Jakmile však
náboženský duch počaLupadati, zvrhl se i život Cechovní, a nastal
"úpadek řemesel.
5. Cfrkvi—
katolické náleží nepopiratelná zásluha, že práci tě
lesnou zušlechtila a posvětila, a že lidstvo, které vedla, činilo“na
—drázevzdělanosti. rychlé pokroky. Církev Kristova -vvšak snažila
se také ve všech dobách, aby zabránila výstřednostem indu
strialismu, kladouc hlavní důraz na zásadu, že spravedlnost
a-láska jsou základní pilíře společenského života a nejúčinnějšími
činiteli kultury lidstva. Zaměstnavatel nemá práva říci dělníku:
»Dám ti mzdu podle své libosti. Nejsi-li spokojen s tím, co ti
dávám, můžeš sí hledati místo jinde.< Dělník zase nemůže se
*spokojiti s každou—libovolnou mzdou Práce je nezbytnou pod
minkou života, a proto každý-jest oprávněn vydělati svou prací'
tolik, aby nejenom mohl slušně uživiti sebe a svoji rodinu, nýbrž

aby také byls to, pro nepředvídané,mimořádné potřeby a pro
stáři si uchovati: nějaké úspory. Veliký přítel pracujícího lidu,
slavné paměti sv. 'Otcc Lev XIII., 've své encyklice »Rerum, no
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varutnc (z '15. května 1891) volá: »Těchto povinností dlužno za—

chovávati třídám majetným: nepokládati dělníka za otroka; ctíti
jeho osobní důstojnost, křesťanstvím posvěcenou; na paměti míti,
že řemesla a práce nehanobí člověka, nýbrž spíše zušlechťují. Bo
háči mají si _býtivědomi toho, že hanebné a nelidské je jednání,
.vykořistovati dělníky ke vlastnímu zisku a vážiti si jich jenom
potud, dokud jsou ku práci schopni. Také nesmí se ukládati
dělníku práce, která je nad jeho síly, a taková, jež jeho pohlaví
a věku není přiměřena. Především však dbáti jest zaměstnavatelům
zásady: »Každému Svélc Ze mnoha příčin, hodných uvážení,
dlužno mzdu spravedlivě vyměřiti; hlavně však boháči a' zaměst
navatelé inají pamatovati na to, že se ani božským, ani lidským'
právem nedovoluje,-utiskovati nuzných a vykořisťovatijich !&vlast
nímu prospěchu. Zadržovati služebníku zaslouženou mzdu 'je
hříchem do nebe volajícím. Posléze na pozoru mají se míti bo
háči, aby nepoškozovali dělníka na jeho skrovném majetku ani
násilím, ani lstí, ani lichvou. Zda by nevymizel nynější rozpor
ve společnosti lidské i se svými příčinami, kdyby se "zachovávaly
svědomitě "předpisy právě vytčenéř Uznáváť každý, i. nejzarytější
nepřítel 'církve KristOvy, že křesťanství to bylo, jež veškeru spo

lečnost lidskou ze základu obnovilo, že následkem této obnovy
pokolení lidské spělo výš a_výše; ano že uniklo záhubě a nabylo
pravého života; a tak dokonalého vzdělání došlo, že nepodařilo se
tak žádnému věku minulému, aniž se podaří v budoucnosti. Všech
těchto dobrodiní zdrojem je ]ežíš Kristus, který je též jejich po
sledním cílem, takže vše od něho počavši, k němu opět má do
spěti. Proto, má-li e" nyní společnost lidská opět _vyléčiti,nutno
jest vrátiti se zase ke Kristu a obroditi křesťanský život jak ve
veřejnosti, tak iv soukromí.:
Drazí v Kristu! Nezvratná je pravda, že církev katolická
práci tělesnou povžnesla, posvětila & ve. všech“dobách pokrok
v práci podporovala podle příkladu ježíše Krista'a sv. apoštolův.
Sv. apoštol Pavel napomíná _vásve dnešní sv. epištole, byste po
ctivou prací chléb vezdejší si vydělávali a z přebytečného výtěžku
práce těm pomáhali, kteří, kď práci jsouce neschopni, na dobrotu
svých bližních jsou-odkázáni. Nuže, uposle'chněte slov'sv. apo
štola, neboť tím získáte si veliké zásluhy pro nebe a uchráníte se
pokušení, která při nečinnosti povstávají. Nehledejme blaha po
zemského v"zahálce. nýbrž v práci a ve ctnostech, jak nás k tomu
povzbuzuje básník (Boleslav jablónskýjz
Po takém nedychti štěstí,
které blaží. jenom lenost;
největším bohatstvím jesti
pracovitá spokojenost.
Polož kámen všemoudrosti'
zlatou na pracovitOSt,"
"přidej-'.k tomu perlu ctnosti —
a pak máš na- věky dosti '
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'

Neděle dvacátá po sv. Duchu.
Napsal Josef Kopí, farář ve Svojanově.

Péče církve katolické o pokrok v práci duševníf
!

Hleďte, bratří, kterak byste žili—pečlivě,
ne jako nemondří, nýbrž jako moudří;
vykupujice čas, nebot anvé isou zlí.:
_(El'. 5, 15 —16.)

Drazí v Kristu! Dnové jsou zlí, a proto je potřebí, abychom
si počínali m udře ačasem neplýtvali, nýbrž užívali-bo svědomitě
kdobrému, ři íce se ve všem pravidly nauky Kristovy. Předešlou
neděli sv. apoštol Pavel vybízel nás kpoctivé,„pilné práci tělesné.
Uposlechnete-li sv. apoštola a budete-li užívati svědomitě času
ku práci, ukážete se býti moudrými, nebotku práci jsme všichni
stvořeni. ]edněm iest pracovati rukama, jiným zase zabývati se
prací duševní. Obojí práce je Bohu milá a pro blahobyt lidstva
nezbytná. A proto církev sv. podporovala vždycky pokrokvpráci
tělesnéiduševní. Předmětem dnešní úvahy bude pravda, že církev
katolická 'od počátku pečovala o pokrok v práci duševní.
*

.-

*

ai

\

I'., Veliké zásluhy c_pokrok vpráci duševní církev sv. získala
si zakládáním škol. V pohanském starověku školství bylo zane
dbávána, v církvi sv. však od nejstarších dob byla „věnována
školství veliká péče. Byly zakládány školy pro katechumeny, kteří
se připravovali na přijetí sv. křtu. školy pro učitele-katechety
a elementární školy. Později zřizovány byly školy biskupské, klá
šterní a farní. Ve XII. století začaly se rozšiřovati školy městské,
na kterých jako učitelé vynikli Františkáni. _
_
V Praze na Hradčanech připomíná se škola již r. 973 a na
Vyšehradě r. 1090. Z té doby známy jsou též školy v Břevnově“
u sv. Markety,—v Opatovicích, na Sázavě. na Strahově a jinde.
Na školách těch vyučovalo se bezplatně. Církev Kristova vytrvale
ve- všech dobách pečovala 'o to, aby horlivost u vyučováni mlá
deže a zřizování škol neochabovala, a proto vydávala o tom čas
odčasu různá nařízení. Tak ustanoveno _na 111.sněmu laterán—
ském r. 1179: »Církev, jako dobrá matka, je povinna. o to pe
čovati, aby chudým nebyla odnímána' možnOSt, aaučiti se čísti
a vzdělávati se ve vědách. Proto má býti uděleno při každém
biskupském chrámu učiteli, který je povinen bezplatně vyučovati
jeho mladé kleriky a chudé žáky„ dostatečné obročí, aby tak
postaráno bylo o potřeby učitele, a žákům cesta ku vzdělání zů
stala otevřena. Také při jiných chrámech a ústavech vyučovacích
budtež obnoveny „dávky, které dříve sloužily tomuto účelu. Nikdo,
však nemá za poskytnuté, dovolení k vyučování žádati _odměny
ani tehdy, když by se mohl dovolávati práva zvykového;\ Nikdo
také nemá schopnému učiteli odpirati právo vynčovati, žádá li—
o dovolení.: Na IV. sněmu lateránském r. 1215 bylo „nařízeno,
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aby školy byly zřizovány při všech chrámech. Roku 1248 byla
založena _usv. Víta v Praze proslulá, biskupská škola, nazvaná
»studium particulares neboli- »studium svobodných umění:. Po'
dobná vyšší škola byla též ukollegiátního chrámu na Vyšehradě.
Z takových vyšších škol vycházeli časem jednotliví učenci, kteří
na místě, jež se jim zdálo býti vhodným, přednášeli .o některém
předmětě. Koncem X[í. století _učení kněží v Paříži spojili se ke
společným přednáškám o čtyřech hlavních vědách: bohosloví,
flo'sofíi, právu a lékařství, a tak povstala první vysoká škola
neboli universita.
_.
Do doby reformace založeno'bylo přes sedmdesát universit,
a“t0'buď zcela ze-jmění církve katolické, nebo—najejí podnět,
nebo sjejím svolením. University byly pod bezprostřední ochranou
církve. Když ve městech" universitních nesvédomití lidé počali
prováděti lichvu se životními potřebami, církev ihned proti lichvá—
řům zakročila a tresty je stíhala.
\
_
V Praze universita založena byla r. 1348 od'císaře Karla IV.
Otce 'vlasti, zaochotné blahovůle tehdejšího papeže Klementa VI.
jenž'dne 26. ledna r. 1347 vydal příslušnou bullu, v níž rchválí
obzvláštní oddanost a čistotu víry, kterou“ jak Karel, tak před
kové jeho, králové čeští, tak obyvatelé téhož království vždycky
prokazovali a prokazují církvi římské; i jeví horlivou žádost
a přání-, aby to království, jež dobrota božská obdařilatakovou
četností lidu, takovou hojností všech věcí,. rovněž na plody věd
bylo úrodné, a jakož jest—známo dolem zlata a stříbra, tak aby
bylo i dolem platných umění; aby plodilo muže zdravého dů-'
vtipu, ctnOStmi.ozdobené a rozličných druhův uměním vzdělané;
i aby tam bylo zřídlo neprosychavé, zjehož plnosti by _mohli
čerpati všichni, kdož jsou žádostivi. literního umění, Z těchtedy
příčin a zvláště z povážení příjemnosti toho města, k užitku než
toliko obyvatelů téhož království a zemi, kolem něho ležících,
nýbrž i všech jiných, kteří z rozličných krajů světa budou'do
toho města se sbíhati, povoluje papež, aby bylo v Praze obecné
učení ve všech kterýchkoli dovolených fakultách, i aby učící tam
istudující směli užívati všech práv a svobod. kterých doktoři
a studenti při každém obecném učení, jakž obyčej jest, užívají _;
rovněž aby v každé fakultě, kdož pořádné zkoušce se podrobí,
právo učení a název mistrovský mohl obdržeti, kterýž jemu má
býti platen ve všech zemích a přivšech jiných obecných učeních,
kamž by se kolivěk' obrátil.: (V. V. Tomka: Dějiny university
pražské.)

_

'

Kancléřem university ustanoven byl. arcibiskup Arnošt z Par
dubic, který uložil duchovenstvu v- celém království sbírku a za
peníze, takto sebrané, koupi? pro universitu pražskou dům se za
hradou na Starém městě pražském a několik statků v kraji lito
měřickém. Církev katolická ve středověku tedy nebyla proti po
kroku; naopak pravý pokrok horlivě-podporovala. Slavný náš
historik a státník František Palacký praví : .aJen hrubý nedouk
mohl by nevěděti, že veškeren pokrok vzdělanosti a osvěty po
Rádce duchovní._

.
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mnohá století visel, jako jinde, tak i u nás jediné n'a církevních
ústavech, že cokoli zjevilo se dělníků na poli jak naučné litera
tury, tak i krasoumy, odchováno bylo původně ve školách du
chovenstvem zřízených a vedených, & že z lůna církve zrodila se
sama universita pražská, kterou přece jen převrácenci z pouhého
zpátečnictví viniti by mohli.-, (Několik slov o, náboženství a víře,
str. 108, Palackého čítanka, Kobza.)
2. O pokrok vpráci duševní clrkev sv, pečovala také zaklá-,
dáním knihoven, které jsou nezbytnou podmínkou každého věde-l
ckého studia.
V klášteřích byly především literární poklady starověké ucho
vávány a opisovány. K jaké“ vděčnosti zavázáni jsme řeholníkům
za to, že díla starověká opisovali a tak nám za mnohá—století
nabyté vědomosti a zkušenosti zachovali. —»Klášterbez knihovny
je tábor _bezezbraní,: bylo ve všech dobách zásaddu církve ka
tolické. Zakládání a obohacování knihoven v klášteřícb bylo po
kládáno vždycky za'“dílozáslužné. Bohatá knihovna byla chloubou
a slávou kláštera a proto kláštery pilně po starých knihách pá—
trali a je opisovali. Veliké zásluhy o knihovny získali si také
papežové, kteří kupovali rukopisy & zakládali knihovny. Papež
Mikuláš V. (1447—1455) posílal učené muže do celého světa,
aby hledali a kupovali staré rukopisy; knihovna vatikánská, od
něho založená, měla při jeho Smrti-již5000 svazků. Tuto knihovnu
vatikánskou všichni papežové obohacovali, takže nyní tvoří nej
dr'ahocennější historický poklad celého světa. Tento vědecký po
klad i s.ohromným vatikánským archivem papež Lev XIII. učinil
přístupným badatelům všech národův a vyznání, což je důkazem,
že církev katolická je přítelkyní věd a pokroku.
'
Aby památky všech kulturních dob přehledně pro studium
učinili přístupnými, papežové založili musea a sbírky, ve kterých
uloženyjsou starožitnOstiřecké, římské, egyptské, assyrské,-etrur
ské, čínské a japonské.. ,
Ku zdárnému studiu věd papežové přispívali tím, že zaručo
vali učencům roční příjmy, aby snáze mohli pokračovati ve svých
výzkumech, A .co nadací ku podpoře chudých Cestujících založili
katoličtí kněží! V Čechách nadační,_jistiny,'složené od katolických
kněží pro chudé studující, činí kolem tří milionů korun.
Církev katolická podporovala za všech časů pěstování všech
věd. »Všichni intelligenti středověcí vycházeli zkruhů kněžských,
celý osvětový úkol náležel výhradně kleru. Klerus byl středověku
tím-, čím Plato chtěl míti'f-losofy ve svém státu'c přiznává i prof.
dr. Drtina. Kdybychom zkoumali rozvoj jednotlivých v_ěd,shledali
bychom, že ve všech vynikli služebníci, církve katolické. Kněží
a učenci katoličtí obohatili vědu též velikými vynálezy. Církev
Kristova, řídíc se slovy sv. apoštola Pavla, ve dnešní sv. epištole
obsaženými: »Naplňujte se Duchem svatým, mluvíce k sobě ve
spolek v žalmech a chvalozpěvech a v písních duchovních, zpí
vajíce a hrajíce 've svém srdci Pánu,c (Efes. 5, 18 4—19)pěstovala
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pilně ve všech dobách i zpěv a hudbu, zakládala pěvecké školy
a tím 'velice přispěla ku zdokonalení zpěvu a hudby.
3. Drazí přátelé! Dějiny poučujínás, že c_írkevkatolická není
nepřítelkyní vědy, nýbrž nejhorlivější pěstitelkou a podporova
telkOu—věd. Sněm vatikánský (cap. IV. de fide et ratlone) pro“
hlásiv, že mezi rozumem a vírou nemůže býti odporu, pOněvadž
týž Bůh, který zjevuje tajemství a vlévá víru, dal' duši lidské'
světlo rozumu, volá: »Církev je'daleko toho, aby pěstování lid
ských věd a umění překážela, naopak, rozmanitým způsobem je
podpórujeašíří. Ona nezneuznává a nepohrdá nikterak výhodami,
které plynou z nich pro život; naopak uznává, že jako od Boha,
Pána všech věd, původ mají, tak také, když jsou pěstovány pra
vým způsobem, pomocí milostí boží k Bohu přivádějí.:
Mezi pravdivými výsledky vědeckého bádání a mezi—vírou
nemůže býti „sporu, poněvadž Bůh, jenž je původcem přírody
i náboženství, nemohl uložiti jiných pravd do věcí stvořenýc'h
a jiných' pravd do náboženství, a poněvadž pravda nemůže odpo-
rovatj pravdě.

-.

Ze církev-katolická přeje vědeckému bádání, dokazuje i en
cyklika :lmmortale Dei: z r 1885, ve které sv. Otec Lev XIII,"
praví: >Jelikož všechna pravda nutně musí vycházeti od Boha,
církev uznává všecky skutečné vymoženosti bádání jako stópy
ducha božského. A poněvadž není 'pravdy, která by mohla od
porovati víře vnauky zjevené, a každá vědecká vymoženost může
nám' býti popudemk poznání a chvále Boha samého, proto-církev
bude vždycky radoštně pozdravovati, co se získá k rozšíření hranic
našeho vědění... jako néptítelkyně všeliké lenivosti a zpátečnictví'
církev chce spíše, aby duch lidský přinášel svým vzděláním bo
haté ovoce.: ]souc přesvědčena, že každá věda, užívá-li se ji
správně, vede k .Bohu: církev katolická ve všech dobách práci
duševní podporovala a pravou "vědu vždy pěstovala; z každého
pravého pokroku se těší; nebojí Se bádání, nýbrž“jen nevědo
mOsti. Slavný anglický přírodozpytec, básník a státník Bacon
Vetulámský (1-1626) napsal, že věda, když člověk jijenom okusí,
Bohu odcizuje, ale když ji hlouběji pronikne, naopak k Bohu
přivádí. Je-li učenec' bezbožcem, není jím proto, že vědu pěstuje,
nýbrž proto, že jeho rózum je zatemněn pýchou, nebo jeho srdce
je Otráveno různými zlými náruživostmi. Kde vládne vsrdci'hřích,
kde duši zatemňují hříšné vášně, tam je oko ducha lidského za
kaleno, takže nemůže přijmouti čistého světla pravdy božské.
Kdyby srdce lidská byla čista a prosta nezřízených vášní, nebylo
by nepřátelství proti náboženství a proti církvi svaté.
Drazí přátelé! Držte se pevně nauky'clrkve svaté, nebot jest
to učení božské! »Mějte se na pozoru před'neptavými proroky,
kteří přicházejí kvám v rouše Ovčím, uvnitř pak jsou vlci draví.<
(Mat. 7, l5.)' »,Miláčkové, nevěřte duchu každému (t. j. každému,
kdo k vám přichází a se nabízí jako učitel a vůdce), nýbrž zkou
mejte duchy, jsou-li z Boha, nebot mnoho nepravých proroků
vyšlo na svět. Po tomto poznávejte Ducha božího: Všeliký duch,
.
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jenž vyznává Ježíše Krista, přišlého. v těle, jest'z Boha, a_.žádný“
duch, jenž nevyznává ]ežíše, z Boha nením (I. Jan 4, 1—3.)
»Hledte, at nikdo vás _neukořistí moudrostí světskou, tot-_ižprázd

ným klamem podle podání.lidského.c- (Kol. 2, &)
Chraňte si pečlivě a statečně víry svých otců, jak vás k tomu
vybízí básník (Vl. Šťastný) :

Můj lide, nedej rozumu si másti
'a svorně otců dědictví si chraň ;
*kde vlastním pluhem dáno tobě vlasti,.
i statků duše mečem!víry braň!

Neděle dvacátá první po_sv. Duc'hu.
Posiíněte se v Pánu.
»

>Posilněte se v Pánu.:

(Efes. ©, 10.

Za"času sv. apoštolů nebylo střelného prachu, nebylo děl,
'nebylo ručnic, nestřílelo se, nýbrž muž se postavil proti muži
atak zápasili. Proto vojsko bylo jinak vyzbrojena než nyní. Tehda
měl každý voják pancíř, který kryl fa chránilprsa. Byl zhotoven
z ocele, nebo z kůže plechem pobité, v zadu sponami utažen.
Druhá část odění byl_pás. Ten přikrýval nohy až po stehna abyl
zhotove'n zkůže sloní nebo bůvolí. Třetí část byla obuv, nebo
vojenské škorně, boty to ze silné kůže, které po lýtka dosaho
valy. Na hlavě měli lebku, neboli helmu. Byla podoby okrouhlé
a byla —zocele nebo z kůže plechem potažené. V předu měla
stínidlo, aby slunce nepadalo vojínovi plným leskem do očí a na
zadu měla Chránitko, aby chránila týl a poněkud i záda proti
ranám nepřátel. Ku zbrani vojenské patřil dále štít a meč._ Štít
zhotoven byl ze“dřeva, podoby podlouhlé, zakulacené, takové
šířky a délky, že člověk od hlavy až po pás mohl se jím krýti.
Byl bud plechem pobitý, neb koží potažený. Ze zadu měl rukojeť,

takže vojín levou rukou držel štít a rány nepřítele jím zachycoval
a odrážel, v pravé-ruce měl meč, kterým proti nepříteli bojoval.
Bez tohoto odění žádný vojín k boji s nepřítelem se neod
vážil._ A tak také žádný křesťan nemá se odvážiti k boji proti
nejúhlavnějšímu nepříteli své spásy, leč naduši posilněný av odění
boží oděný, to jest, pravdou boží, jako. pasem opásaný, v sprave
dlnost boží, jako v pancíř oděný, v přípravě evangelia pokoje,
jako v obuvi, s nadějí spasení, jako s' lebkou na'hlavě, s vírou.
jako se štítem v levici a se slovem božím, jako s- mečem ív pra'
vici — slovem, jako duchovní vojín. A to. jest právě to, k čemu
apoštol v dnešní sv. epištole nás napomíná,_ řka: »Bratříl Fo
silněte se v Pánu a v silně moci jeho. Vy jste příliš slabí, než
abyste mohli sobě důvěřovati, na sebe spoléhati, do boje se pu

\
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stiti a vítězství se nadíti. Vy potřebujete k boji vyšší posily" a té
nenaleznete leč v Bohu.:
_
' V Bohu tedy má býti síla naše. U Boha jest odění naše,
kterým se máme“ o'díti, když jest nám do boje jíti proti tělu,
světu, ďáblu, u Boha náš pancíř, v nějž upjati máme býti, když
jest nám zápasiti' se lží, klamem a p'řevráceností lidskou, u Boha
náš štít, který chrániti má před- šípy zlých řečí, u Boha lebka
naše, která hlavu má krýti ve starostech našich, uBoha meč náš,
kterým přetínati máme hříšná pouta a klestiti si skrze trní ceštu
k věčné spáse.

-.

Co vyjasní nám zlých myšlenek mraky, co utiší hříšných 'žá
dostí bouři, ne-li vzpomínka, že do srdce našeho hledí vševidoucí
oko Páně, že Bůh jedenkráte zjeví tajné, skryté věci jeho, že
povolá nás jednou k soudu svému? Co dodá nám odvahy, by
chom vždy před lidmi zastávali pravdu, právo, víru Kristovu,
zákon Kristův, bychom nelekali se úsměšků, výhrůžek, pomsty,
tie-li vzpomínka na Pána, který řekl -: Nebojte se těch, kteří tělo
zabijí, ale duše nemohou zablti, bojte se více "toho, který může
duši i tělo zatratitia (Mat. 10 28) Co dodá nám stálosti a pevné
vůle, bychom nedali se odvrátiti od plnění 'svých povinností jako
lidé a křesťané, ne-li vzpomínka na Pána, který pravi: »Co je
platno člověku, by všechen svět získal, ale na duši svě škodu
trpěli Jakou výměnu dá člověk za duši svou ?: (Mat. 16, 26)
Kdo nás potěší v zármutku, když ztratíme, co nám milé a drahé,
kdo nás potěší, když vnaději, již na lidi jsme skládali, zklamáni

budeme, kdo posílí násvstrastech, křížich, utrpeních, neli vzpoš'
mlnka u_aPána, oněmž jsme nabyli přesvědčení, že ačkoli zkouší,
svých věrných neopouští a jehož pomoc bývá nejbližší, když je
nouze

nejvyšší?

“

-'-

'

. .

Když pohané vinili křesťany z mnohýCh nepravosti, zastával
je Tertulian', znamenitý spisovatel církevní, a pravil, že pravý
křesťan žádných smrtelných hříchů dopustit se nemůže, protože
mezi nejprvnější články vyznání víry náleží, .že Bůh je všudy
přítďmn'ý & tedy také vševědoucí, který všechny prostory světa
přítomností svou naplňuje a nejenom na slova a 'skutky, alei na
nejmenší hnutí srdce pozor' dává,'jak by tedy mohl věřícíkřesťan
zlé před tváří bóží činiti? Vždyť ičlověk, není—lidocela spustlý,
před tváří poctivého spolubližního všelikých—"nestoudností a ha
nebností varovati 'se bude, ano postavení těla jeho před pánem
ctihodným jest slušné, slova jeho učtivá a celé chování jeví, že“
ná-p'řitomnost—jeho náležitý ohled béře. jestliže tedy, pokračuje
Ter-tulian, přítomnost poctivého člověka na mravy jiných tak
dobře působí, jak by mohli křesťané, kteří stále přítomnost boží
na m'ysli"mají",'hanebností a nepravostí. se dopouštěti'ř
' Ovšem naopak zapomenutí na Boha otevírá, bránu všem ne
šlechetnostem a nepravostem. Kdyby byl mnohý tak ctnostný,
jako _zpočátku David, tak silný jako Samson, tak moudrý jako
Šalomoun,- nemá-li na paměti Boha a živě sobě nepředstavuje
jeho přítomnost, tak ani ctnost, ani síla, ani moudrost světská
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nezdrži ljei od hříchu a klesne v nepravost jako David, jako
Samson, jako Šalomoun.
Sv Cyri—llAlex. chválí jisté pohany, že ustanovili si za boha
slunce a byt v noci nepravosti páchali, ve dne-aspoň ctnostné.
žili. ]inl měli zaboha měsíc; že opět ač ve dne špatně žili, vnoci
dobře žili ohledem na boha svého, měsíc. Jestli pohany tyto
božstva jejich zdržovala od hříchů, jak u nás křestanů působiti
má přítomnost bbží, který dnem inocí na nás hledí? Zda výbor—_
nějšl prostředek ku ctnostnému životu, jako pamatovati na pří
tomnost boží? Již moudrý pohan Seneka praví: »BezBoha nikdo
dobrým býti nemůže.: Kdo na Boha zapomněl, na Boha si vůbec
nevzpomene, nemůže býti a nebude'dobrým.
aChceš-li hřešiti,c_.
volá sv. Augustin, »vyhledej si místo napřed, kde by tě Bůh ne
viděl. a až je najdeš, dělej si pak co chcešn
Myšlenka na všudypřítomnost boží zdržuje nás od zlého,
pomáhá přemáhati pokušení, posiluje v Pánu. Lstivá žena úklady
činí ]osetu egyptskému; čistotný joset vzpomíná na Boha: kterak
'mohu to zle učiniti a hřešiti proti Bohu svému? — a čistý na
duši vycházi z rukou nečisté ženy. job těžkou nemocí stižen
a ode všech opuštěn vzpomíná na Boha, a čistý vychází ze zkou
šky, které 'ho'Bůh podrobil. Matka Makabejské patří na mučeni
svých synů a sama mučena od ukrutného krále Antiocha syr-_
s_kého pro viru, vzpomíná na Boha a u-věrnosti kzákonu božímu
setrvává až do konce a nejbolestnější podstupuje smrt. A kde
svatý apoštol, jenž“nás v dnešní sv. epištole napomíná: Posilněte
se v Pánu a v silně moci jeho, vzal síly ve svých pracích, ve
svých bděnícb, hladu, nahotě, ve svých ranách, v pronásledování,
vězení, smrti ? jen v Bohu a v té zbroji. kterou nám odpóručuje
v-ziti,bychom mohli státi prbti ůkladům ďábelským, abychom mohli
uhasiti šipy ohnivé nešlechetnlka, nepřítele naši duše, naší spásy.
Die příkladu a slov sv. Pavla Bůh budiž útočiště a síla uá'še,
Boha svého vždy na paměti mějme. Když slunce ráno, vychází,
vzpomeňme na Boha a pamatujme, aby i činy naše slunce spra
vedlnosti ozařovalo. Ve _dne, kdy kráčíme ve světle slunečním;l
pamatujme, bychom skutký svými žádný stín nepravosti po sobě
nezanechali. Večer, když na lůžko se ubíráme, nezapomínejme
na Boha, který vždy bdí a i ve tmách oko jeho jasně vidí.
Když Sv. Tomáš! Aq. u_asmrtelném loži odpočíval, prosil ho
jeden z bratrů, aby mu dal nějaké pravidlo, dle kterého by se.
mohl spravovati, aby se blaženým stal, Odpověděl mu Světec :—
»Bud_eš-lipovždy pámětliv při svých pracích, že Bůh je u tebe,
kamkoli zaměříš kroky neb cokoli vůbec počínáš, věz, že jednou

šťasten budeš umlrati.:
Zivé vědomi; že Bůh je všudy přítomen, naplňuj nás nejen
svatou bázní, nýbrž i "důvěrou.

Bůh síla naše!

Děj se co děj :—"Bůhje s námi,

»Nebo bych pak chodil uprostřed stínu smrti;

praví žalmísta Páně (22,- 4.),' a.“nebuduse báti zlého, nebo—ty, Hoa.

spodine, se mnou jsi.: Amen.

Frqnt. Casa.
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Posvěcení chrámu Páně..
Napsal Josef- Kopl, farář ve Svojanově.

Obnova lidské společnosti skrze církev katolickou.__
»I řekl ten, jenž seděl na trůněz'Hle
obnovují všecko.:

Zjev._21, 5.

Kristus, 'chtějďkřestany potěšiti a v různých pronásledováních
a útrapách povzbuditi je k vytrvalosti, dal sv. apoštolu- Janovi,
žijícímu ve vyhnanství na ostrově Patmos,_ zjevení o konečném
vítězství a oslavenl své církve. Jako každoročně, tak idnes,
o slavnosti posvěcení chrámu Páně, slyšeli jste úryvek ze Zjevení
sv. Jana. V. tajemném vidění Miláček Páně patří na nové nebe
a novou zemi, vidí Jerusalem nový, oslavenou to církev Kristovu,
slyší hlas veliký s nebe, hlas všech andělův a svatých, hlásající
o věčném ,kralování Kristově se svatými a o proměně všech strasti
pozemských v radost a blaženost věčnou. Síyší slova Kristova:
oHle, obnovuji všeckOc; slyší ujištění jeho, že dá potřebné mi
losti všem, kdož 'opravdově spásy hledají, a že kdo zvítězí nad
překážkami spásy, stane se ůčastným oblažující ob_novy, která na
stane po vzkříšení. ajá jsem alfa i omega, počátek i konec. Já
dám žížnivému ze studnice vody živě zadarmo. Kdo zvítězí, ob
držíš to, a (já) budu mu Bohem, a on bude mi synem,: slyší sv'.
]an, (Zjev. 21, 6.—7.) Jaká to oblažující přípovčd ! _Po vzkříšení
t_ělsmrti nebude již, ani zármutku, ani křiku,_ani bolesti nebude
již, 11brž radost věčná. Jakou vděčností naplněno je srdce naše
ke ristu, že založil církev, která nás vede k této blaženostil
Církev, od ]ežíše Krišta založená, zastupuje věřícím Spasitele.
Učí mravnímu zákonu Kristovu, udílí svátosti Kristovy, obnovuje
v Eucharistii-obět kříže Kristova, miluje. lidstvo láskou Kristovou,
Všecko toto koná úspěšně, ne proto, že služebníci její ovládají
všecky vymoženosti kultury a vynikají příkladnými ctnostmi,
nýbrž z té příčiny, že působí svou moci v církvi duch Kristův,
jako působí duše prostřednictvím těla lidského. Církev je takřka
Kristus, rozšířený do všech končin země a na všecky generace
lidstva. (Dn. Fr, Reyl: Jádro křesťanské sociologie, III. 9 4.)
Církev Kristova od svého počátku starala se vždy neúnavně
o věčnou spásu věřících a při tom snažila, se, seč byla, aby
oblažila lidstvo již zde na zemL _Ačkoliv církev. toto nesmrtelné
dílo milosrdněho Boha, sama sebou a podle své povahy má za
úkol dbáti-toh'o, aby duše došly spásy a blaženosti nebeské, pro
spívá přece tolik i blahu časnému, že tento prospěch a_nihojnější
_avětší by býti nemohl, i kdyby byla založena hlavně a výlučně
pro blaho tohoto pozemského života._Věru, kamkoli církev vkro
čila, brzy změnila podobu světa, způsobem dosud nevídaným
zušlechtila, život národův a obdařila je novou vzdělaností; všickni,
kteří „se ..dali od ní říditi, vyznamenali se ušlechtilými mravy,;
spravedlnost-í a slavnými činy. (Encyklika sv. Otce Lva XIII

— 680 .—

\Immorta1e Dei: z r. —1885)'-Popatřme dnes, kterak Kristus
obnovil skrze svou církev lidskou společnost.
*

*
||:

1. Dějiny nás poučují, v jakém hrozném stavu bylo- lidstvo,
nežlizse Syn boží stal člověkem a založil církev sv., a jak církev
Kristova svým blahodárným působením lidskou společnost obro
dila. Nejhorším vředefn starověkého pohanství bylo otroctví.
Otroci byli buď potomci ve válkách zajatých bojovníků, anebo
potomci kmenův a národů podrobených, anebo sami zajatci vá—
leční. Otrok byl beze všech práv. K otroku neměl jeho pán
žádných povinností ani závazkův. Otrok nebyl více ceněn.nežli
dobytče. a když někdo zabil otroka, zaplatil jen cenu domácího
zvířete. 'Za takových názorů pohanské Společnosti na otroky nelze
se diviti, že bylo _sctroky nakládáno ukrutně a surově. Otrok,
nebyl—litázán, „nesměl před pánem promluviti ani slova, a pro
mluvil-li. býval přísně trestán; ano býval trestán často již „jen
proto, že u přítomnosti svéhopána bezděky zakašlal, kýchl nebo

sivzdychl.

(Senecaz De ira, II. 25) Římský císař Augustus

(T,r. 14. po Kr.) dal otroka, jménem Erose ukřižovati, poněvadž
jeho oblíbenou křepelka zabil, upekl a snědl. Když se otrok stal
ku práci neschopným, mohl býti poslán na ostrov v řece Tibeře,
aby tam zemřel hlady, anebo mohl jej Pán i zabíti a masem jeho
ryby _krmiti.

.

.

Do této- tm'y bludůa nepravosti zazářilo slunce Spravedlnosti,
Ježíš Kristus. Prohlásil, že všichni lidé jsou dítkami Otce ne.
beskéh'o a že všiCkni stvořeni jsou pro blaženost věčnou. Církev
zvěstujíc jménem Kristovým lidstvu veliké zásady svaté rovnosti
a lásky bratrské, hlásá celému světu, že nikdo není od_ přiroze
nosti otrokem, že Bůh dal svobodu všem lidem, že všickni 186
jsou si—před Bohem rovni, a že rozdíl mezi pánem a otrokem
je toliko následkem hříchu, sobectví a tyranství. Prohlašuje prof
puštění otroků na svobodu za bohumil'ý skutek lásky křesťanské,
a aby jiné k podobným skutkům lásky povzbudila, provází je
slavnými obřady ve chrámu Páně před oltářem. Vynakládá jmění
církevní a zakládá řády; aby co nejvíce otroků mohlo býti vy
kóupeno. Kolem 300 ustanovení církev sv. "vydala ve prospěch
otroků a tak zlomila různými prostředky staletá pouta otroctví,
aniž překročila kdy hranice, které stanovila spravedlnost a opatrnost.
Též o povznesenílmravní a sociální—úrovněnašich předků církev
Kristova získala si veliké zásluhy bojujíc hned s počátku proti
obchodu s lidmi. »Židé', obchodujíce s lidmi, přiváděli do země
otroky, pohany i křesťany, a přechOvávaly je ve svých příbthlch,
bud trvale, užívajíce jejich služeb v domácnosti, _nebp na čas,
pokud nenaskytla se příležitost, 'aby trhem jich odbyli. Kře
sťansk'ým parobům vycházelo na _dobré, že církev, katoliCká měla
péči o ně a ukládala biskupům, aby podle největší možnosti své
pomáhali jim ztotroctví. Nad'jiné' horlivěji'konal tu službu těles
ného milosrdenství sv. Vojtěch.: ([. Vacekf Sociální fdějiny 'české
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starší doby, 531.) Podle českého dějepiisceKosmy“(Chronica, Ill. 57.)
církev sv. dala podnět k tómu, že vévoda Vladislav I. r. 1124
vykoupil .všecky křesťanské otroky od židů a vydal" zákaz, že "se
křesťan nesmí státi parobem židovským.
'
2. Veliké zásluhy církev Kristova získala si též o chudé
a nemocné. Jak se vedlo chudině u pohanů? Jak pohanský svět
smýšlel o chudobě, poznáváme ze spisů pohanských básníků
Horáce, Virgila a Plauta. Horác? nazývá chudobu, i nezaviněnou,
hanbbu, skvrnou, zločinem a neřestí. Virgil »ohyzdnou chudobu
posílá do podsvětí. Plautus ve svém dramatě uvádí otce, který dává
svému synu toto naučení: »Špatně .posloužíš chudým, daruješ-li
jim pokrm a nápoí, neboť sám pozbudeš toho, co jim dáváš,
a chudým bídný jejich život jen prodlužuješ.< (Trinumnus, act. ll.)l
A jak nakládali pohané s nemocnými? Zásadou pohanů bylo, po
skytovati lékařské pomoci lidem, kteří mají ještě dosti tělesné
síly, a dost majetku; Lékařským ošetřováním prodlužovati život
lidem sesláblým a vleklou nemocí ztíženým není prý dobře ani
pro ně, ani pro stát; proto pohané nemocnic vůbec nestavěli.
Církev. Kristova pečovala hned od počátku s největší horli—
vostí o chudé.. Po sesláníDucha sv. volí sedm jáhnů, jichž úkolem
je srarati se o chudé. Již v nejstarších dobách staví domy, ve
kterých chudí "jsou šaceni a ošetřováni, a zakládá spolky, jichž
hlavním učelem je dobročinná péče o chudé. Jakou lásku k chudým
viděti lze při konferencích sv. Vincencel Co slzí usušily, co bídy
zmírnily, a co rodin potěšily aobšťastnilyl Co zásluh vydobyl _si
spolek sv, Rafaela, založený za tím účelem; aby poskytoval
ochrany na- cestě \těm, kteří se již odhodlali vystěhovati se do
Amerikyl Kolik chudých a opuštěných dívek venkovských, které
přicházejí do velikých měst hledat službu,“ "zachránily od zkázy
mravní katolické ústavy pro služebně a tak zvané" Nádražní
missie! Jak dlouho by bylo potřebí vypočítávati, co dobrého
konají ve prospěch chudých'kláštery i duchovenstvo světské!
Podle příkladu a rozkazu Spasitele světa církev sv. věnovala
po všecky časy neúnavnou péči též nemocným, s nimiž pohanský
svět neměl soucitu. Pokud nebylo možno vystavěti pro chudé
nemOcné zvláštních domů, křesťané brali je do \svých domů.
anebo navštěvujíce jev jejich příbytcích. přinášeli jim nejen útěchu.“'
nýbrž i vydatnou pomoc. Eozdéii církev—sv,stavěla pro nemocné
nemocnice: Sv. Basil, biskup v Cesarei, —vy'stavělr. 372 nemocnici,
kterou sv. ehoř Naz; nazývá malým městem. Podle tohoto vzoru
stavěny byly“ nemocnice ve všech téměř větších městech, k“čemuž
-věnovali značné

dary —
biskupové,

věřící i císařové. Křesťané ne—

štítili se ani 'nešťastníků, nejhoršími nemacemi ztížených ;V—mnozí
ve službě těchto Íubožákův obětovali iživot svůj,- Když r. 1591
v Římě vypukla nakažlivá nemoc, ošetřoval zvláště obětovně 'ne
mo'cné sv. Alois, povzbuzoval je,'aby se Odevzdali do vůle boží
a byli trpělivi, staral se o jejich výživu a konečně se iinakazil

a zemřel. Tato křesťanská láska 'k ubohým nemocným shromáž
dila mnohé'křesťany obojího pohlaví'v četné řády a kongregace
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církevní, které se zasvětily obětovne službě nemocných, a jež až
podnes konají pravé divy milosrdenství. Nemocné ošetřoval sv._
Jan z Boha (1495—1550) a od něho založený řád Milosrdných
bratří, sv. Vincenc _de Paula (1576—1600) a od něho založený
řád Milosrdných sester. Oba tyto řády. mají nesmírné zásluhy
o. trpící lidstvo. Co zásluh o raněné a nemocné vojíny získali si
kněží ,na bojištích a v nemocnicích za světové války!
3. Cirkev Kristova obnovila a posvětila též rodinu Postavení
ženy bylo u mnohých-národů pohanských žalostné. V pohanském
starověku žena byla pokládána'za bytost nižšího řádu; nebyla
nikdy svéprávná, nejprve byla pod poručenstvím otcovým, pak
manželovým a děditi měla právo jenom tehdy, nebylo-li mužských
dědiců. Po rozumu starých flosoí'ův a zákonodárců manželský
sňatek nebyl spojením dvou duší, které si vytkly za účel života
vzájemné zušlechtění a zdokonalení mravní a vzájemnou pomoc,
nýbrž státní zařízení, mající za účel další trvání-státův, ústav, jenž
dodával vlasti občany. O lásce a věrnosti mnozí pohanští _náro
dovéneměli ani potuchy. Hrdost mužů toho vymáhala, aby žena
cizoložná byla přísně potrestána. manželka však podle názorů
pohanských by _seprohřesila na důstojnosti mužové, kdyby žádala
potrestání manžela pro nevěrnost. Neřesti mužův, jimž zákon
pouštěl uzdu a jichž mravouka filosofů nekárala, byly vítaným
plástíkem _napřikrytí"nebo na ospravedlnění nepravostí žen, Když
se manžel bezstarostně-dopouštěl nevěrnosti, proč—manželkaměla
by se vázati jhem věrnosti manželské? Proč měla by se zapírati,
když manžel hověl svým choutkám, nelekaje se, že se dopustí
trestuh'ó'dného zločinu a uvalí na sebe hanbu? Tak soudily, ovšem
nesprávně, pohanské ženy a oddávaly sehrozným _neprav-ostem.
Tuto mravní hnilobu dovršila lehkost, s jakou bylo možno
\ manželství rozloučiti, Proslulý římský f losof Seneka (1-r. 65 po Kr.)
praví : »Žádná žena nestydí se již za to, je-li—mužem zapuzena,

když vysoce postavené ženy nepočítají svých lét podle konsulů,
nýbrž podle mužův, a z manželství_vystupují, aby se vdavaly,
a v manželství vstupují, aby se daly rozvésti. Jaký div, že tento
mravní úpadek, způsobený rozlukou manželství, měl za následek,_
že nevázanosti života manželského byla dávána přednost před
manželstvíml Ve vyšších vrstvách mužové ženili se obyčejně pro
jmění anebo 'pro zachování slavného rodu. _Mnozívidouce vlast
ními očima p_o'tetiloumarnotratnost římských-paní a nehledajíce
ničeho, než ukojenl tělesných žádostí, nemívali mnoho chuti
k- tomu, aby se dali, upoutati zlatými okovy řádného manželství
a překážeti si ve své nezřízené nevázanosti.- Ba došlo to tak da
leko, že po krutých válkách občanských, které zuřin po Italii
a říši římské, a jimiž obyvatelstva Italie nesmírně ubylo, císař
Augustus vydal pověstné zákony, jimiž Římanům dával chuti
]: ženitbě, vyhrazuje otcům 'četné rodiny zvláštní práva a výsady,
neženaté pak -a manžely,-kteří do jistého věk-u-'-dítekneměli, ani
, dítek za-vlastní přijmouti nechtěli, pokutami stíhaje. Takové zé
kony nebyly s to obroditi pohanské společnosti, poněvadž přímo
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čelily proti přirozenosti lidské a byly na újmu osobní svobodě.
Bylo třeba, aby se ženě vrátila důstojnost, Bohem jí daná a' man
želství aby se vytkl .posvátnější .účel, účel Bohem stanovený.
Ze snížené ženy u pohanských Řekův a Římanů vzešlo otroctví
dítěte,-které jako matka stalo se zbožím. Otec byl netoliko hlavou,
nýbrž i neomezeným vládcem rodiny a dítko výhradním jeho ma—
jetkem: mohl dítko své usmrtiti nebo prodati. Neiznamenitější li
losof a přírodozpytec řecký, „,Aristoteles, (+ 322před Kr.) zapovídá
zachovati při životě slabé dítky a radí chudým vyhánění plodu.
(Pol. VII. 14.)

'

.

Církev Kristova ujímala se vždy posvátnosti. jedinosti a ne
rozlučnosti manželského sňatku, o to pečujíc, aby se nezakOřcnilo
otroctví ženy pod vládou r_nanželovoua nevymizela důstojnost
a samostatnost jejího postavení, Za tuto nerozlučnost a jedinost
manželství církev katblická vedla časté a“ tuhé' boje, a mnohý
papež i biskup zakoušel proto trapných příkoří. Věru, pravdivá
jsou slova, která napsal sv, Otec .Lev XIII. (ve své encyklice
»Arcanum divinae sapientiaec z 10. února r. 1880): »Kolikrátkoli
se římští papežové opřeli žádosti nejmocnějších knížat, aby samo
volné rozluka jejich manželství byla uznána církví za právoplatnou,
tolikrát _boiovali.nejen za neporušenost náboženství, nýbrž i za
humanitu národům:
Křesťanství,zrušivší naprosto mnohoženství, povýšilo jednotný
a nerozlučný svazek manželský za svátost a obraz vznešeného
spojení Krista s církví.. Zajímavo je, že i'velká horlitelka pro re
formu manželství a výchovy dítek, švédská Spisovatelka Ellen
Keyvova přiznává iedin'é církvi katolické v, otázce manželství na
prostou důslednost. Praví: »Církev, hlásajíc nerozlučnost svátost
ného manželství, činí to se svého stanoviska plným právem. Po
něvadž sňatky i za nejpříznivějších podmínek a z nejvroucněiší
náklonnosti uzavřené, mohou časem státi se nešťastnými, je nemožno,
založiti manželskou mravnost na pouhém citu lásky. Vše, co je'
založeno na citu, nemá trvání . . ._Proto i ti, kteří nejvýše stojí,
potřebuií nezměnitelného zákona, nerozlučitelného svazku, aby
jejich duševní nálady jimi jako vítr nebo vlny n=zmíta_ly,právě
tak, jako, ti, kteří níže stojí, mají toho potřebí, aby svými žá
dostmi nebyli svedení na bludné. cesty.c- (Ueber Liebe und _Ehe..

str.

— Em, Žák, »Čechc z 1. dubna 1917.) Křesťanský'muž

má svou“ manželku až do smrti milovati, živiti a hájiti, má ji po—
kládati' za družku sobě rovnou, které |e povinen-zachovati nepo—
rnšenou

věrnost._

]ak'p církev.,_K_rist,OVa
vymanila ženu

_

'

_

neomezené moci mu

žovy, tak vyprostila i děti z neomezené moci otcovy, a to tím,
že postavila celý jejich život hned od prvních počátků pod ochranu.
přikázání božího: »Nezabiješlc Podle učení církve Kristovy má
dítě plné a nezadatelné právo na život dříve, než spatřilo světlo
světa—Nikdy se nesmí ničeho podniknouti' na zabití nenarozeného
dítěte, A kdo takového bezbranného tvora zabiie, propadá nejvěh
símu_církevnímu trestu: vyobcování z církve. (Konstituce sv. Otce
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Pia IX. z 12. října r. 1869.) A když 'se dítě narodilo, rodiče jsou
povinni -: všemožně o ně se- starati a slovem a příkladem vycho
vávati je pro Anebe, majíce v paměti, že bude jim vyda'ti počet
Bohu vševědoucímu a sp'ravedlivému ztoho, jak sýé dítky vy—
chovali.
_
4. Drazí přátelél Z tohoto obrazu, který jsem vám ukázal,
poznáváte, že Kristus obnovil skrze svou církev' celou společnost
lidskou: rozlomil poutal-otroctví, chudé a*nemocné odevzdal pod
ochranu křesťanského milosrdenství a posvětil život rodinný._ Pozo
tujeme-li soukromý a veřejný život nynější společnosti |idské,_
uvidíme, že je velice podoben životu starověkých pohanů. A v čem
se jeví tato podobnost? V nenasytném sobectví a požitkářství,
které jako rakovina rozežírá celé tělo nynější společnosti lidské
právě tak, jako wdobě starověkého pohanství. Nynější společnost
je nemocná, protože se vzdálila a vzdaluje Krista a jeho sv. víry
a vrací se ve staré pohanství, které již jednou lidstvo přivedlo
na pokraj zkázy, _z níž vytrbla svět toliko víra ]ežíše Krista hlá
saná církví katolickou. Má-li svět nynější býti zachráněn, je po
třebí, aby se navrátil k zásadám křesťanské moudrosti a podle
nich zařídil život, mravy a 'zákOny národův. _:Poměry časové
samy dávají nám výstrahu, abychom pátrali po záchranných pro
středcích a hledali jich tam, kde je lze nalézti -: totiž po nápravě
smýšlení a jednání křesťanského v životě jednotlivce, jakož 'i ve
všem zřízení a jednání společnosti: obce i státu.. To jediné může
nám pomoci ve svízelích, které nás tísní, to jediné může nás zač
chrániti od nebezpečenství, která nám" nastávají.: (Encyklika sv.
Otce- Lva XIII. »Sapientiae cbristianaec. z 10. ledna r. 1890.)
Kéž se svět nynější navrátí k víře ježíše Krista, kéž užije tohoto
osvědčeného léku, který mu podává církev sv.! Sílu a_rnoc za
chrániti a obroditi lidstvo, církev Kristova' má dosud, neboť až
.dosud působí v ní Kristus. Dějiny nám dokazují, že čím vícená—
rodové se dávali *vésti církví sv. a jejím zákonům čest vzdávali,
tím šťastnější a slavnější byli. Vláda Otce vlasti, Karla IV.,
(1346—1378) doba to největšího náboženského rozkvětu, byla"pro
echy i dobou největší slávy, pořádku a blahobytu. Čím více se
lidská společnost vzdaluje od učení církve sv., tím je nešťastnější;
čím více však se přibližuje učení 'a příkladu Kristovu, tím je bla
ženě'jší a krásnější, neboť Kristus, jehož učení církev sv-. „hlásá,

je pramenem vší mravní i Sociální osvěty. Návrat k učení'církve'
Kristovy. obnovení srdce i ducha, je naléhavým požadavkem naší
doby. )Obnoviti všev Kristu:_ bylo proto heslem sv-. Otce, Pia X.
Takovouto mravní a duševní obnovou byl by obrozen celý svět.
Co vám“ jest tedy činitiř' Nepodléhejte beznadějnému strachu
o budoucnost, nýbrž snažte se obnovití nejprve sami sebe. Obnovte
zbožný“ život předků v lůně svých rodinl Pomáhejte podl'e' mož
nosti chudým a-nešťastnýml Jako každoročně, tak i letos, o slav
nosti posvěcení chrámu Páně, slyšeli' jste ve isv. evangeliu, kterak
obyvatelům domu Zacheova stalo 'se spasení tím, že v Krista
uvěřili a činili pokání. Podobně. stane se spasení i vám, budete-li
,:

!
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věrnými, vyznavači víry Kristovy, budete-li činiti pokání, a cvi-s
čiti se ve cnostech. sv. apoštol Pavel k- vám volá-: _aJste spolu:
občany svatých a domácími božími, jsouce Vzdělání na základě
apoštolů a proroků, an (nejhlubším)- kamenem úhelním jest sám
Kristus Ježíš, .v němž veškerá stavba se spojuje a roste v chrám
svatý v Pánu, v němž i vy se spoluvzděláte v příbytek boží
v Duchun (Efes. -2, 19.—22.) Cvičíce se .ve ctnostech, snažte se
dokonalým život-emkřesťanským připodobňovati se Kristu, živému
to kameni úhelnímu, a jsouce s ním spokojeni vel'velikolepý du
chovní'chrám, církev sv., přinášejte Bohu oběti dobrých skutků,
které ve. spojení s Kristem“ a pro jeho zásluhy nabudou ceny
nadpřirozené a budou Bohu příjemnými, pro nebe záslužnými;
Modlete se dnes vroucně při mši sv. 3 církví „_sv.(Postcommunio):
»Bože, jenž.ze živého a vyvoleného kamení věčný příbytek veleb
nosti své připravuješ, račiž lidu svému, pokorně prosícímu, po—
moci svou přispěti, aby to, co většímu rozšíření církve tvév tě;
lesném prostoru napomáhá, i duchovnímu vzrůstu prospělo.: Amen.

Neděle dvacátá druhá po sv. Duchu—
'Bázeň lidská.
»Nedbáš na žádného a nepatříš na
osobu lidskou.:
(Mat. 22. 17.)

]ednóho květnového 'dne r. 303 ozařovalo slunce zlatými "pa
prsky chrámy a nádherné budovy římské. Všude v ulicích _bylo
živo, v zástupech hrnul se lid k amfiteátru, hlasitě udávaje pří
činu spěchu: »Dnes budou křesťanéházení dravé zvěřina pospas..
Sám císař Dioklecián spěchal s celým „svým dvorem, aby mu
krvavé divadlo neušlo. Za hluku a hovoru hemžícího se lidstva
vydávala dravá zvířata hrozné zvuky řevu z hladu a nedočkavostí.
en na/jednom ' místě bylo ticho, blízko v žaláři připravovali 'se
křesťané na smrt modlitbou a přijímáním Těla Páně. Najednou
otevřely se dveře žaláře, křesťané vyvádě'n'i'a zároveň pouštěny
dravé šelmy, aby připravené oběti rozsápaly. Všichni setrvali
věrně, všichni již roztrháni'na kusy, jen jediný hoch, jejž otec
a matka pohanští [rodičové' zapřísahali, aby život zachránil, dal
znamení, že odříká se Krista a chce obětovati modlám. Ale jak
mile viděl, že »stojí tu sám a všichni už život svůj za Krista po
ložili, dal se do pláče, padl k zemi, volaje: »Předobrý Bože, více
jsem se bál lidí než" tebel Ach, odpusť mi. Jako mot \ chtěl
jsem se vznésti _k světlu ráje věčného, ale plamen, bázn lidské
popálil mi křídla, a já jsem' nyní pouhý červ, ztratil jsem obě
křídla duše, víru a lásku, &;plazím se nyní jako ubohý tvor po
bídné zemi-.,Mojí bratří v Kristu musí mapu pobrdati, a ty, Bože
můj-. nejvýš spravedlivýrmusíš mne rozdrtitiu
'
Co učinilo hocha tak nešťastným? Sám t_o praví: »Bázeň
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lidskác. Miloval více lidi nežli Boha, lekl se chvilkové bolesti
: zapomněl, že čeká naň bolest mnohem delší a krutější, bolest
věčná.

.

Báseň lidská, ohled na lidi, zavedly ubohého. s cesty, že ne
vyznal veřejně víru v Krista a vydal Se -v nebezpečí zavržení
věčného.

_

_

'

Bázeň před lidmi„ různé _ohledy lidské, SVáděií dosud mnohé
křesťany,.že se vyhýbají mnohým povinnostem, stydí se za mod
litbu, návštěvu chrámu, přijímání sv. svátostí, za znamení kříže,
staví se do řad nepřátel Kristových, zrazují Krista, jen. aby se
jim nedostalo potupných jmen, jimiž zloba světa stíhá věrné ka
tolíky.

'

.

\

'

Ukazuji dnes, že'bázeň lidská jest hříšná velice a nerozumná.
1. Kdo mne vyzná před lidmi, řekl Pán Ježíš, toho já vyznám
'před Otcem svým v nebesích. První podmínkou blaženosti věčné
jest, abychom víru svou veřejně vyznávali.
Sám božský Spasitel veřejné svědectví vydal pravdě, kterou
s nebe přinesl, svým životem; svými skutky, [svým utrpením
a smrtí.- Apoštolé kráčeli neohroženě světem, hlásali učení božské,
radovali se z utrpení a pronásledování, volajíce: »Více budeme
poslouchati Boha nežli lidí. Můžete nás těla zbaviti, ale duše ne
' můžete vzíti.< — Miliony mučedníků, raději obětovalo život, trpělo
všemožných bolestí, jen aby se nezpronevěřiloKristus nedalo po
horšení, že víra jejich jest slabou a láska ke Kristu chladnou.
Kdyby první křesťané z bázně lidské byli se.schovávali a víru
veřejně nevyznávali, nebylo by učení Kristovo nikdy proniklo
celým světem. Drazí křesťané, my jsme katolíci, niším cílem
jest'nebe a blaženost věčná. Nebe však nelze dosáhnouti nějakou
lstí, ale bojem ustavičným, proti hříchu, proti tělu, světu &ďáblu.
»Království nebeské trpí násilí, a kdo mu násilí činí, ti ho uchva
cují.: »Kdo chce za mnou\přijíti, pravil božský Spasitel, zapři
sebe, vezmi kříž a následuj mnel: Bázní před lidmi nedosáhne
nikdo nebeského království. Bázeň tato jest hříchem opovržení
“ hodným.

_

_

Dáme li žebráku almužnu, děkuje za“ni a nestydí se deko-_
vati'i když to jiní lidé vidí .a slyší." Bůh nás zahrnuje samým

dobrodiním, obohatil tolika dary těla i. duše, každý dech, každé
hnutí tepny jest milostí boží, důkazem boží lásky, a křesťan by
se ostýchal poděkovat veřejně, říkával profesor Klár v Praze,
který neopomenul ani -ve společnosti při stole se modliti, proč
bychom se ostýchali veřejně mu děkovatiř
'
Kdose stydí za víru z bázně před lidmi, snižuje sebe; kdo
lví-ru vyzná, dochází úcty u lidí rozumných.
V kadetní škole v La Fíéche, kterou zřídil Napoleon L, na
lézal se před lety jinoch ze šlechtické rodiny, jménem Patrizi.
Jednou si chovanci hráli v zahradě, když přistoupil důstojník
drže růženec v ruce a voleje: »Čí je _tato hloupost, který zpoz
dilec si ještě tímto hraje-Pc
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Bylo to počátkem XIX. století, kdy ve Francii následkem
proti'náboženského tisku ztratili mnozí víru a posmívali se věcem
posvátným.
Mladý Patrizi vystoupil ze řady a zvolal: iProsím, to náleží
mně.: Důstojník překvapen tou zmužilo'stí, poklepal mu na ta
mena a řekl: »Dobře, mladiku, můžeš být jednou statečným dů
stojníkem.:
:
Od tě doby hleděli všichni s úctou na Patriziho; Panna
Maria vyznamenala svého ctitele; stal se členem Tovaryšstva Ježí
šova, učencem velikým, horlivým a oblíbeným kazatelem a zemřel
r. .1878 v pověsti svatosti. — Byl to pravý důstojník Kristův.
(Konstantin Chlorus, otec Konstantina Velikého, byl“ještě
pohanem, měl však ve službách mnoho křesťanských mužů, a divil
se jejich bezúhonnoSti a svědomitosti. Umínil si jednou, že se
o věrnosti jejich přesvědčí. Vydal rozkaz, aby mužové křesťanští
buď se víry zřein a obětovali mo'dlám, aneb opustili službua při
pravili se _na smrt. Větsina však z nich zůstala věrnou a neohro
ženou, připravena na to nejhorší u světa, smrt mučednickou. Jen
někteří ze strachu před císařem a smrtí odpadli od víry a obě
tovali modlám. Ale císař právě tyto propustil ze služby řka jim:
»Kdo není věren Bohu svého náboženství, nezachová věrnosti
také svémmpanovníku, bude—liz toho nějakého ziskua S hanbou
Odešli a pláčem.)
'
Když za času pronásledování v Japonsku malý hoch ze
vznešené rodiny slyšel, že japonci budou chytati křesťany & při—
bíjeti na kříž, a tázal _sena to missionáře, potvrdil tento zprávu
tu, & tázal se hocha: »Co odpovíš, až se tě budou _ptáti jsi—li
křesťanem-Pc »Odpovím, zvolal hoch, že jsem křesťanem.! 'A když
tě budou chtít ukřižovat, co učiníš'řc .tázal se missionář. Hoch
zvedl ruce vzhůru a řekl: >Dokud budu moci mluvit, budu vo
lati: :]ežíši, bud mně milostivlc Missionář zaslzel dojat neohro
žeností hocha a řekl si v duchu: »Tak veliké víry bych sotva
v E'. ropě nalezl.:
'
_
Kdyby fkřesťané víru veřejně vyznávali a nikdy nestyděli se
za své přesvědčení, nebylo by tolik nepřátel víry, netroví'ali by
si učení Kristdvo zlehčovat, nebot nikdy není nevěrec více za
hanben a sražen jako neohrožeností křesťana. Kdo se“stydí za
víru z bázně před lidmi, dává nevěrcůrn zbraň do rukou,. činí je
dotěrněišími a drzejšlmi, dává špatný příklad věřícím inevěřícím,
uráží Boha. nevděkem. vydává se v nebezpečí věčného. zavržení,
a dokud jest na- světě, ztratí přízeň boží a propadá časným
trestům, jež snášejí se nad jeho hlavou.
2. Každý rozumný člověk se staví, kde jest proň bezpečnost.
Dvěma. pánům nikdo nemůže sloužiti, aby dvěma vyhověl a oba
stejně miloval; jednoho vždy bude nenáviděti a druhého milovati.
Bázeň lidská, strach před úsudkem, lidí, jest velice zpozdilouane
rozumnou. Daleko lépe na tom jest; 'kdo jest v přízni a lásce
boží!
Jedna říše koná už 2000 let válečné výpravy, aby všichni
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lidé uznali její moc a poslání božské, a- v ní nalezli pokojného
útulku. Jest to církev katolická, kterou Kristus nazval královstvím
božím na zemi. O prvních letnicích vytáhlo.12 rybářů, vyvolených
/ vojevůdců Ježíše Krista. Prvního dne byl již Jerusalem vzat útokem,
pokřtěno 3000 lidu, a. brzy na to 5000. .Petr a Pavel obrátili. se

k Antiochii aŘímu,

do Recka a MaléAsie, Tomáš do Indie.

a ostatní do různých končin světa. Uběhlo .300 let a celá říše
římská, jež se chtěla zmocniti cekého světa, klečela před králem
králů, Ježíšem Kristem, klanějíc se mu. To byla první vítězná
výprava válečná. Druhé tažení ku podmanění světa začala církev
za _času stěhování národů. Z_vnitřní Asie a severu Evropy přiva-g
lily se hordy barbarů, kteří usilovali zmocniti se všeho, [čeho
církev dosud dobyla. Církev vyšla proti nim svými věrozvěsty,
Bonifácem, Villibaídem,Villibrodem, Vajtěchem, Ansgarem av ně
kolika stoletích byla celá Evropa od pohanských barbarů oby-.
dlená — vydobyta, Kristu získána.
'
Jakmile v XV. a XVII; _stol.byla Amerika a Australie obje
vena, podnikla opět církev svými missionáři výpravu, a zmocnila
se nových světů. Království Kristovo, říše pravdy a milosti, jest
obrovským palácem, v_němž sídlí král všech králů, Ježíš Kristus.
Ale i duch času chlubí se svou říší, svým palácem nesmírným,
jehož sloupy- stojí na všech pěti dílech světa.

Avšak, drazí přátelé, u koho jest větší bezpečnost, u koho
jistota-ř.Zajisté u toho, jehož sloupy jsou pevnější a silnější.
Obrovský chrám Ježíše Krista, církev katolická, spočívá bez
pečně, na třech nejsilnějších pilířích a sice:
'
a) Především na pilíři víry. My křesťané můžeme přesně
a bezpečně zodpověděti otázky o Bohu-, o cíli člověka, o cestě
_kblažené věčnosti. — Duch času _blábolí také o náboženství,
o.víře, ale to je náboženství jakési všeobecné, jež si každý dle
libovůle upravuje.'Jsou to neurčitá, rčení o Bohu, jež neznepok0jují
člověka Soudem a trestem po smrti, která ho nepokořují naukou
o dědičném hříchu a milosti, neobtěžují povinnou poslušnosti
k církvi a přijímání sv.. svátostí. Tento pilíř nevěry, prohnilý lho
stejností náboženskou, nebude nikdy tak pevným jako pilíř víry,
— Kateřina, earevna ruská dala si zříditi na Něvě. ledový palác
a když slunce zimní paprsky jej oSvěcovalo, byla prý to čaro
krásná „podívaná. Ale když slunce po jaře silněji hřálo, rozplynul
se i ledový palác. Nevěrci staví také ze svých domněnek a. ná—
hledů palác učenosti, mudrují o Bohu\a přírodě, o původu a cíli
člověka, Boha sesazují, upírají, člověka snižují do řad nerozumného
tvorstva, sebe však vyvyšují nad Boha samého; mluví jen fráse,
v nichž není pravdy _a.stálosti. SlunCe sv. víry naší zasvitne,
a ledový palác nevěry se rozplývá, mizí, „a nevěrci zahanbeni _se
_vytrácejí.

b). Obrovský chrám Kristův, církev katolická spočívá dále
na pevném pilíři mravního, zákona: »Milovati budeš Pána Boha
z celého srdce svého a bližního jako sebe samého..
Církev. dokazuje skutky, že jest vystavena na tomto. pilíři
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pravé lásky, Netřeba hleděti do celé její minulosti, nemocnice,
školy, chrámy, dobročinné ústavy všeho druhu, jsou jejím dílem.
Netřeba .otvírati 'nebe _a 'pozorovat'i nesčetné zástupy svatých,
kteří pro Boha a bližního na světě svůj život obětovali a zasvě
tili. Třeba jen rozhlednouíi'se „po širém Světě. Čím svět pohrdá,
co je- světu na obtíž nemocné, chudé, Opuštěné, nechává církvi
na starost apři tom mluví stále o samé lásce. humanitě, bratrství.
Církev kráčí'mezi polodivé národy, a' když je emancipovala; při
cházejí teprve vlci v rouše beránčím. aby jich pro své plány
a zájmy využili; Všecka chlouba _smoderní humanitou podobá
se onomu ledovému paláci, který se rozplyne v. zimě při světle
osvěty -a lásky křesťanské.

'

3. Obrovský chrám Kristův, církev katolická, 'spočlvá dále
“na pevném pilíři veřejné bohoslužby. Člověk jest stvořen" pro
'Boha.__Ukolem .jeho jest, aby zde 'na světě Boha víc a více poě
znával, .miťoval a jemu slóužil — a dle toho bude odměna asláv'a
.na-věčnosti. »,Posvěťse jméno tvé,< toť má býti ustavičným heslem
křesťana. Modlitbou chvály, díků, prosby, smíření, obětí mše' sv.
-a pobožnou účastí na této, slyšením slova božího, přijímáním
svátosti. konáním povinností stavu,“-sebezapíráním, milosrdenstvím
a j. bývá Bůh oslavován, jméno jeho velebeno a posvěcováno.
Duch času- svádí od těchto povinností a staví každého jedno
tlivce za předmět pocty.- Moderní duch jest zbožňování sebe,
těla lidského, hmoty a pom-dání Bohem a vším, co s Bohem
souvisí, vše co jest'nadpřirozeného.
_
'
Zástupy lidí pyšných a marnivých, smyslných holdují tomuto
duchu, otročí mu a slouží z celého srdce,-z celé duše, ze vší síly
své .a nazývají sebe za to moudrými, pokrokovými, a—zatímjsou
nejvýš pošetilými a zaostalými.
Všecka sláva jejich a chlouba — jest ledovým palácem.
který se na výsluní křesťanské lásky a neohroženosti rozplývá
a ztrácí.. Otroci ducha času třesou .se před věrnými vyznavači
pravdy boží. Herodes chvěl se před Janem Křtitelem, a měl jej ve
veliké .ůctě.,Místodržitel Felix, když_ Pavel r'nluvil o spravedlnosti
boží, zachvěl se a nepřál si více, aby Pavel pokračoval. jako
archa. úmluvy u Filištinských vynutila- si vážnost—ia úcty, tak
každá šlechetná duše'i 'u největších nevěrců a posměvačů.
Nuže, drazí křesťané, pryč s bázní lidskou. která snižuje“
křesťana u Boha a u lidí, která jes-t pošetilou a hříšnou.
Ku světlu se životemneohroženým. Pronásledování nesmíme
se lek-ati. jestliže jim neušel ani Ježíš Kristus, ani apoštolé, ne
uniknou jim ani nejhorlivější učedníci, nejvěrnější křesťané. Bůh
je. dcpouští, abychom se v ohni os'vědčili a očistili. Bůh bdí nad
námi a odmění. vše dle zásluhy. Proto volejme' se" sv. Pavlem:
»Odevšad trpíme soužení, ale nestýskáme si; býváme v nesnázích-,
ale nebýváme opuštění; protivenství trpíme, ale nebýváme-bez
pomoci zanechání; fbýváme poraženi, ale nehy'neme. Vždycky
mrtvení'JeZíšovo na těle'svém nosíce, aby i život: ježíšův'- zjeven
byl .na' smrtelném .těle našem.: (2. Kor. 4, 9)
V. Sir/t.
Rádce duchovní.

44
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Všech věrných zemřelých.
Napoli mrtvých.

_

»Svatě a' spasitelné jesť myšleni za
mrtvě
yli 46.)
zpro-_ .
štěni.l__se modliti,.aby(II. břit—„ŠL
Ma . b12.

Judas Makabejský přemohl s pomocí boží nepřátele Israel.
ských ve mnohých krvavých bitvách. V jedné se stalo, že něco
málo židů padlo. Když pak Judas druhého 'dne se-svými přišel,
aby těla padlých pdcho'val, nalezli pod svrchními šaty zabitých
kusy z obětních darů modlářsk'ých, kteréž bráti zákon židům
zabraňoval. I bylo všechněm zřejmo, proč" onino padli. Velebili
spravedlivý soud Páně a modlilise, aby Bůh spáchaný hřích od-.
pustiti ráčil. Judas pak poslal 12 tisic drachen stříbra do. Jerusa-,
lema, aby tam obětována byla obět za hříchy mrtvých; nebot.
svaté a spasitelně iest myšleni za mrtvě se modliti, aby hříchů.
byli zproštění.
'
Tak nám vypravuje Písmo sv. uprostřed válek Makabejských
také o slavnosti mrtvých, která se tak dobře hodí v náladu o du-.,.
šičkách. Bylo to něco po'vznášejícího, když tak šel fJudas na poli
mrtvých, aby je pochoval. Tu leželi mrtvi a čekali, až je pohřbí.
Ale Judas nestará se toliko o těla padlých, aby je pohřbil, ještě
více se stará o duše padlých vojínů. Shledává, že na duši padlých
byly i hříchy a poklesky; proto chce, aby- za padlé byla v Jeru
salemě obětována oběť, a modlí se se svými lidmi na poli mrtvých,
aby Bůh spáchaný hřích odpustiti ráčil.
I naše oko má o dušičkách v roce válečném trochu dále jíti
než jindy. Slavnost mrtvých netýká se letos jen mrtvých, kteří
.u nás odpočívají. Dnes vzpomínáme také na mnohé padlé
vojíny,_které soudruzi jejich pohřbili ve společných hrobech, a
doma za ně tekly slzy a konána modlitba za duše jejich. Všechny
ty tisíce duší'máme takořka živé před očima, přicházejí a klepají
u našich duši.. Chtějí nám sami kázati a vypravovati, jak sedim
na ..onom Světě vede. Jest nám, jako bychom od nich slyšeli slova
žalmisty Páně: »Bože, kdo jest podobný tobě? "Jak veliká ukázal
jsi mi souženi mnohá a zlá: a obrátiv obživil jsi mne a z pro
pasti země zase vyvedl jsi mne . :_. Plesati budou otcově moji
i duše má, kterou jsi vykoupil.: (Zalm 70, 19. d.)
Tak asi nařlkají v očistci. Chceme dnes slyšeti slova ta a
.při tom uvažovati o vážných otázkách věčnosti ku prospěchu
svému a ku prospěchu dušiček.
Jak jest onen svět zcela jiný než svět náš, když duše jednou
opustila tělol Ještě před okamžikem stála uprostřed ohně ne
přátelských kulek a šrapnelů_; nebo když duše zde ve vlasti, v.do
mově byla odvolána, jak ji život tohoto světa upoutával, práce,
starost. o vezdejší chléb! Nyní ' najednou stoji duše před tváři
Stvořitele svého. A první volání jest volání hrůzy a obdivu za
roveň.- které se tak trefně vyjadřu;e levy žalmisy Páně: »Bože',

_691 _
kdo jest podobný tobělc Ano, to by nebyla duše myslila, že Bůh
jest tak“svatý, tak spravedlivý, tak nekonečně dokonalý. Ach, ,jak
často krása tohoto světa, krátké pozemské radosti odvrátily duši
od Boha a jeho svaté vůlel Nyní poznává, že ještě z ruky jeho
nemůže obdržeti korunu vítězství. Má na sobě ještě chyby a skvrny
a proto rádapřijímá z ruky boží trest časný, který má v očistci
v-ytrpěti.

Tam nyní vidi soužení, které ji obklopuje a plna bolesti volá:
»Bože, jak veliká ukázal jsi mi soužení, mnohá a zlá.: '
Nemůžeme si dobře soužení duší v očistci představiti, ale
přece dostaneme malou představu o něm, když si myslíme, že
jsou v očistci bez světla a bez pokoje. Vojáci nám vypravují, jaké
pochody musili, konati .v největším ú—paluslunečním. Ani v noci
neměli pokoje. Tu přišel setník _ařekl jim: »Kamarádi, nespěte;
nepřítel nás chce překvapitin Tu potom leželi s puškou v ruce,
s očima na cíl zaměřenýma. Toho cíle musí dosáhnouti, jinak
, není vítězství pro ně. A co by teprve bylo, kdyby jedna setnina
byla vinna, že celá armáda nemohla k cíli dojítil Podobně se
vede duším v očistci. Nemají pokoje, zrak jejich směřuje stále
k nebesům ;cposledního 'cíle měli dojíti za života, mohli ho dojíti,
jen kdyby byli bývali trochu svědomitější, horlivější. jak je asi
bolí, když si musí říci: jsme sami vinni, že nejsme ještě u“cíle,
že nemůžeme ještě vítěznou korunu nositi. Slýchali, že 'cesta. do
nebe jest příkrá a obtížná; slýcbali o mjlostech, které jim Bůh
ve sv. svátostech nabízí, slýchali napómenutí, aby odřekli-se lho
stejnosti a lenosti; aby horiivě konali dobré skutky, ale nebrali
to tak vážně."To se jim zdálo příliš přísným, přemrštěným; nyní
musí za to pykati. Nyní mohou jen volati: »Bože, kdo jest po
dobný tobě? jak veliká ukázal jsi mi soužení, mnohá a zlá..
Potřebujeme se diviti,'že má duše vřelou “touhu—po Bohu,
jehož krásu nyní lépe poznává? Či není to veliké souženíodlou
čenu býti od osoby milované? jak zlé to soužení, vidíme .ny-ní
: na svých miláččíeb, kteří v poli dlí. Tu prodlévají stále myšlenky
manželky u muže, a myšlenky manželovy zalétají stále k ženě
a k dětem domů. Zádný večer neopomene zbožnou. modlitbu:
»Bože, chraň mého muže před nepřítelem. Chraň manželku a děti
mé doma'lc A jak počítají vojíni dni a hodiny, kdy se budou
moci opět domů navrátili vítězně.
'
_
I duše v očistci počítají dni .a hodiny, kdy soužení jejich se
skončí, až za své hříchy dosti učiní, až 'se budou moci navrátiti
do domova, do nebe, k Otci svému nebeskému vítě'zně.
Nyní však jsou ještě uprostřed ohně. Nemůžete si ani dobře
představiti, vypravují vojáci, co to znamená státi uprostřed ohně.
Bohu díky, ve válce netrefí všechny kulky, mnohým-neuškodí.
Duše v očistci nemohou však se vyhnouti, stojí uprostřed ohně
a trpí mnoho, tak že rozumíme, když plni bolest-i z hlubokosti
očistce volají :<»Bože,“kdo jest podobný tobě? jak veliká soužení
,ukázal jsi; mi zde, mnohá a zlá.c Ano, Bože, kdo jest podobný
_tobě? A my toho nedbáme, a dušičky nám vyprávějí osvěm
'

.

.
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'soužení, ale my tomu nevěříme, nepolepšujeme svůj život, zkrátka
počínáme si jako povrchní lidé, kdežto naši vojíni na poli váleč
ném' jsou v'největší tísni.
'
A přece *mají dušičky ještě útěchu, které mnozí vojíni'v poli
nemají ; až si svůj trest odpykají, jiště se do nebe dostanou. ,V této
myšlence žijí plni důvěry. »Bože, kdo jest' podobný tobě? Jak
veliká soužení ukázal jsi _mi, mnohá a zlá; ale obrátiv, obživil jsi
mne-'a z_propasti vyvedl jsi mne.c
. Nejsou tedy úplně opuštěné,'mají uprostřed soužení jistotu, že
je =Bůh z propasti očistce vyvede do výšin nebeských ]sou po—
dobni 'vojínům, kteří zranění na poli leží,._ale sami sobě pomoci
nemohou. Nic nemohou pro sebe učiniti, než doufati a čekati,
že je jiní najdou a jim pomohou. Jak hrozné však by,bylo, kdyby
jeden druhému nechtěl pomoci, kdyby ho zraněného nechal le—
žeti, ačkoli by mohl pomoci.
Nechtěl bys dušičkám pomoci, ačkoli bys mohl? Díky Bohu,
můžeš dušičkám pomáh_ati, především modlitbou a obětí mše sv..
Tak to činil Judas Makabejský. Modlil se se svými, aby padlým
Bůh hříchy odpustil a dal obětovati za ně oběť.' Také tobě dal
Bůh veliké prostředky modlitby a oběť mše sv., kterými můžeš
každý den útěchu posílati do očistce, aby hříchů svých byli zpro
štění. Jaká radost, když tvoji miláčci obdrží v poli od tebe lístek-l
Vojín, který psaní z domova nedostával, psal domů pln touhy,
zdali na něho zapomněli. A přece žena na něho vzpomínala. ja
kou bolest mají dušičky, když na ně zapomínáš, a mezi nimi jest
snad tvá matka, která ti tolik dobrého prokázala, tvůj otec, který
kvůli tobě-ještě za své hříchy pykati musí, tvůj muž nebo tvá
žena, jimž jsi byl podnětem ke hříchu, tvůj přítel, kterého jsi
přivedl na scestí. Chtěl bys býti nevděčným a na ně nevzpomi—
natiř A přece jsi tak bohat, a Ony jsou tak chudé, ubohé; ne
mají ani oltáře, kněze, mše sv.; s'v. svátostí. Jak rády by toho
užily-l Nyhí však již nemohou. jsou odkázáni na tebe, na. tvou
lásku, na tvou pomoc. Ty jim- můžeš pomoci : nesmírné dobro
diní prokázati. Pak nastane plesání v očistci: »Plesati budou
otcové moji i duše má, kterou jsi vykoupil.: To je píseň díků,
kterou pěje duše. -když jest vykoupena -ze sou ní očistcoyého.
S radostí vidíme,. jak v této válce všichni, prokazují skutky
lásky raněným vojínům. Všude, kde\ vlaje prapoťčerveného
kříže, jsou milosrdné ruce, které raněným pomahaji. Neodpírel
ani ty pomoc svou ubohým raněným, ubohým zajatým v očistci,
dušičkám, a to tím spíše, poněvadž jsi snad sám zavinil, že ještě
trpí- a se souží. Všechny 'skutky milosrdenství »můžeš ji-m pro
kazovati.- Poslyš, jak sv. František. Saleský o tom se vyjadřuje:
»Skutečně .není-liž _to nemocné navštěvovati, když svou přímluvou
přinášíme útěchu duším-,. které 'v očistci v soužení naříkají? Zdaž
nenapájíme žíznící, když duším v plameni očistcovém, které žízní.
po patřeníi na Boha, posílámearosu-svých. modliteb? Zdaž nekr
míme-hladové,když-auspíšítne jejich osvobození všemi.prostředky,
které nám víra udává? Zdaž—:nevysvobozu-jeme-vězně, když-' tyto
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duše z. vězení očistcového vysvobozujemeř Zdaž neodiváme nahé,
k—dýžduším. v očistči zářící roucho slávy zaopatřujemeř Zdaž ne

prokazujeme pohostinství, když tyto duše. do nebeského [crusa
lemauvádíme a. činíme je občany věčného "města božího? Duši
'do nebe uvésti není-liž to cennější služba lásky než mrtvé po
chovávatiř Tolik tedy dobrého můžeš dušičk'ámprokázati a k tomu
přispěti, aby mohly plesati v nebeském ]erusalemu.
Ale při všem _tom nesmíš zapomínati na svou vlastní duši.
] 'Judas Makabejský' k tomu své lidi na poli válečném napomínal.
nUdatný pak Judas napominal lidu, aby se zachovali bez hříchu
před očima vidouce, co se stalo pro hříchy těch, kteříž poraženi
jsou.: (II. Mach. 12. 42.) I ty "jsinyní viděl souženi duší v'očistci,
Viděl jsi je bez pokoje, plné touhy po Bohu, po nebi, .pykajíci
v ohni za své hříchy. Stojíš ještě nyní uprostřed boje na zemi,
můžeš ještě pomoci “sobě i jim. Máš ještě v ruce své ihned do
pokoje věčného vejíti, ihned palmu vítězství obdržeti. Ale cesta,
která tam vede, je cesta křížová, kterou Spasitel před tebou kráčel.
Kdo zde v boji neobstojí, neobdrží palmu vítězství. Nuže, po
mábej sobě, pomáhej duším v očistci, světlo věčné at jim svití,
at odpočívají v pokoji. _Amen.

yan Nap. 70s. Holý, O., Praem.

\

Neděle dvacátá třetí po sv.fDuchu.
Neumřela dívka, ale spi. Mat. 9. 24._

V dnešním sv. evangeliu Spasitel smrt za pouhý spánek pro
hlašuje. Dívka zemřelá byla v útlém mládí a jistě posud nevinná,
zemřela jako čistá bytost, na jejíž duši nebylo poskvrny. Taková
smrt je pouze spánek v Pánu, nebot zemřiti zbožně a spravedlivě
jest v Pánu usnouii. Proto vyslovuje se Spasitel o dívce: »Ne
umřela dívka, ale spí.: Smrt zbožného a spravedlivého je Spán
kem v Pánu, nebot:

Jest odpočinkem po strastech tohoto života a
přechodem do nebeské vlasti.

Vojin, jenž zakouší \obtíži války a její nebezpečí a v krva
vých bitvách za svobodu vlasti bojuje, touží po okamžení, až bude
nepřítel přemožen, vítězství dobyto a jemu konečně odpočinek
popřán. A co je život člověka, než ustavičný bojř' Nemá nám
tedy 'vítán býti okamžik, kdy si odpočineme a : vitězství se tě
Šili budeme? Co jiného je život náš, než každodenní namáhavé
lopoceníř Dělník, jenž nesl břímě dne i horka,. touží po večeru,
aby si mohl odpočinouti. Nemáme i my, kteří jsme na vinici
Páně pracovali, také po odpočinutí zatoužitiř Poslyšme, co o tom
praví sv. Ambrož: »Každý moudrý vi, žetento život nebyl člo
věku dán k odpočinku, nýbrž —kupráci, t. j. aby zde pracoval a
v budoucnosti odpočíval. Zde však pokoje není. Pozemský živ'ot
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je tak přeplněn strádáním, že u porovnání se smrtí tato s'íše
lékem je než trestem,! Totéž potvrzuje Jindřich Hessenský: oglo
věče, co je tvůj život na zemi jiného, než dlouhá chůze ke smrti
mnohými strastmi. Co ti mám o tomto životě říci? S bolestí jsi
do něho vstoupil, v námahách a pracích jsi jej ztrávil a s bázní
jej opouštíšx
,
Když poutník dlouhá leta po cizí zemi bloudící konečně na
lezl cestu vedoucí jej do vlasti zpět k jeho milým, jak zaplesá
jeho srdce, jak touží po hodině shledání. A- hle, všichni jsme na
této zemi. jak praví sv. Pavel, :poutníci,_ kteří zde nemáme místa
zůstávajícího, ale budoucího hledáme.: (Zid. 1-3. 14.) »Tvá pravá
vlast je „vnebesích,c volá sv. Augustin. »Ve vlasti této; píše sv.
Cyprian, »jsou zástnpové přátel, příbuzných, bratří, dítek. kteří
nás očekávají. Tu jsou přemnozí, kteří se sice již _zesvé blaženosti
radují, ale kterým spasení _naše přece starost působí a proto si
přejí, bychom se k nim již přidružili. jaká to radost, až je spa
tříme a v jich objetí se octneme.: Proto volávala často sv. Maria
Ognis na svém smrtelném loži: »Pane, neéhci zde již býti, chci
jíti domů, do nebeské vlasti. O ježíši, kdy již. přijdešřc
. Je-li tedy nebe naší vlastí, kde nás očekávají všichni, kdož
nám bývali na světě drahými, žijeme-li žde jen v útrapách, proč
bojíme se smrtí, kterou veškerý útrapy a boje končí?
Dl'e svědectví sv. Ambrože je "smrt přechodem z porušitel
nosti v neporušitelnost, ze smrtelnosti v nesmrtelnost, z nepokoje
v pokoj. Touto myšlenkou dodávala sv. Sýmforosa svému synu
zmužilost, aby bez bázně smrti hleděl vstříc. »Synu můj,: pravila,
»pohleď vzhůru, život ti nebude vzat, ale jen změněn. změněn
v daleko lepší.: Když nás smrt tedy do. života lepšího uvádí,
proš se jí báti? Co opouštíme v smrti? Opouštíme kříže, strasti,
starosti, nepokoj. bolest, pronásledování. A čeho získáváme? Ra
dosti, pokoje, slávy, slasti. »jak veliké bude štěstí naše,: volás'v.
Augustin, »tam, kde nebude souzení, kde nebude v ničem nedo
statku a kde budeme bez přestání prozPěvo'vat chválu Bohu, jenž'
nám bude všecko ve"všem. Bojíte se umříti—a víte-li že budete
po smrti nesmrtelní, že v Bohu všecko naleznete, čeho si žádáte,
nic však z toho, čeho se Obáváte? Tam dosáhne duch váš plnosti.
světla, vůle vaše plného pokoje a vaše smysly plné s'asti. O jak
dobrá je smrt, která nám tento život béře, aby nám dala lepší,
která nám jej na čas odnímá, aby námrjej na věky vrátila,. „Rád
život ztratíme, dí sv. Bernard, »abych jej měl věčném
Známý kazatel jiljí ]ais psal kdysi svému příteli: »Můj drahý!
Dobrý člověk se smrtí nebojí. Četné a částečně neočekávané pří
pady smrti připomínají nám velmi často a živé, že i my zemříti
musíme a každou hodinu zemříti můžeme. Ale smrt nemůže býti
dobrým křesťanům strašnou, jest jim jen přechodem k lepšímu
životu, vchodem do věčné radosti. Dobré dítě se neleká, když
mu řekneme: Otec jdel Kterak se má lekati dobrý křesťan, když
se blíží hodina, kdy- mu oznamují jiní a kdy též on sám si říci
může: Nyní jdu k Bohu, svému nejlepšímu a nejmilejšímu Otci.
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Přičiňme se tedy, můj milý, abychom. byli nyní hodnými jeho
dětmi,'abychom pak bezpečnou naději měliw
Baalam prorok pronáší přáník Hospodinu: »Necht zemře
duše má smrtí spravedlivého n\poslední věci at jsou jim podobné-.:
(Num. 2- -10.) A 'takové budiž i přání a snaha naše, bychom
spravedliv a zbožně jednou zemřeli a království nebeského došli.
Amen.

Frantu Čec/t.

Na neděli dyacátou čtvrtou po sv. Duc-hu.
Napsal 1- František Ekert.

O ctnostečh .pravého křesťana.
»Pokoj Kristův vládní v duších vašiCh.<
'

Kolos. 8, 15.

(Símě dobré — lidé spravedliví.) Velikou roli štípil sobě Ho—
š'p'odin, an na počátku všemohoucím slovem stvořil zemi. Naroli
tu tasel símě dobré, stvořil totiž člověka dokonalého, v svatosti
& Spravedlnosti postavenéhojl chtěl Bůh, aby člověčenstvo rostlo
a naplnilo zemi, a aby všichni lidé rozumem svým poznávali
svého Stvořitele, svobodnou vůlí svou přikázání jeho plnili, láskou
svou jej milovali. Símě dobré zasel Stvořitel na zemi, a chtěl,
aby člověk prospíval v dobrém a uzrával zde na zemí pro žeň

na nebesích. Vypravují nám knihy Zjeveníbožího o mnohých
mužích, kteří skutečně byli a zůstali na roli Hospodin'ově pšenici
-výl3'ornou,'byl to Abel a sem, Xenó:h, Noe, Abraham a ostatní
areiotcové -Zákona Starého.
(Koukol — lidé zlí.) Než ejhle. vedle těchtomužů ctnostných
h'VÝborných, kteří životem svým Bohu sloužili a sv."jméno jeho
oslavovali, vyskytli se hned na počátku zbujníci, kteří proti Bohu

pvatali a zákony jeho nohama šlapali — tam Lratrovrah Kain,
tu nezdárný Cnám'; vedle pšenice ukázal se na světě koukol,
'a bylo 'toho koukolu nejednou tolik, že zdálo se, jakoby pšenice
-—ú'pliiěvyhynula.

.

'
(Nová role — církev-.) Aby roli'Hospodinovu očistil, obnovil
a prvětil, přišel v plnosti času od Boha- poslaný Spasitel, a ten
založil sobě na zemi novou roli. zůrodnil ji Slovem Svým, skropil
ji krví svou- a chtěl, aby na roli té rostlo osení ke'žni na ne
besích, slovem, ježíš Kristus založil svou církev.
(V ní mnoho koukala-) Než ejhle," nejdražší, hned na“ po
čátku ukázal se také tu mezi pšenicí výbornou -i koukol, mezi
dvanácti apoštoly vyskytl se jeden zrádce. a tak tomu jest, nej
dražší“ až posud na roli Hospodinově, v církvi ježíše Krista roste
mezi pšeniCí až posud koukol, vedle ctnosti bují hřích, m'ezi lidmi
etntsstnými a svatými žijí na zemi vedle sebe, 'ba vespolek mezi
sebou v—jednom domě, v jedné rodině lidé, kteří pečeť zavržení
věčného na čele přitištěnu mají. Koukol ten nestvořil Bůh; ne
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přítel zasil jej a zasévá posud na zemi, a Hospodář nebeský. sho—

vívavostí trpí zlosyna.a nešlechetník'a, netrestá, nehubí ho hned
pro nepravosti jeho, nýbrž čeká, až přijdou žně, až přijde den
soudu, kde my- všickni budeme musit ukázati se před soudnou
stolicí Kristovou, aby jedenkaždý- přijal, jakž činil, bugto' dobré,
buďto zlé.
(Máme býti pšenici na roli Kristově.) Chce ovšem HŠ“
spodář nebeský, abychom my"všichni, které povolal do své církve
svaté, podobali se pšenici. Č, jakou krásnou rolí byla by tu
církev sv., kdyby neměla žádného .koukolu, kdybýměla 'jen
samé údy svaté, vírou, láskou, bohabojností v pokoji Kristově spo—
jené — ó, jaká by to byla rodina spanilá, nebesům k pohledu
rozkošná, věru, o ní zvolati by se mohlo. se ržalmistou Páně:
»Hle, jak dobré a utěšené jest to, když přebývají bratří v jednotě.
(Žalm 132, 1.)

(Dnešní epištola) Takovou obec a rodinu křesťanskou vy
ličuge nám v dnešní epištole sv. Pavel, an křesťanům Kolos

senským slovy tklivými a právě otcovskými dává spasitelnána
pomenutí, kteráž vrcholí ve slovech: »Pokoj Kristův vládni
v srdcích vašich.: Z napomenutí těch učíme se, kterak naše ro—
diny, naše obce, kterak naše srdce spořádána býti mají, abychom
na roli Kristově*byli pšenicí dobrou, rostoucí pro žeň na nebesích.

Pojednánt
(Sv. Pavel ke Kolossenským.) Sv. Pavel praví hned 8 po
čátku: >Bratří,- oblecte se jako vyvolení Boží, svatí & milí,.
v srdečné milosrdenství, v dobroti-vost, v pokoru, mírnost a _trpě
livost.: Hle, jak krásnými jmény nazývá apoštol své milé věřící!
Nazývá je vyrvolenými božími— proč? Ze. byli před mnohými
národy k víře Kristově povoláni, že byli vytržení z temnosti po—
hanství a_přeneseni do království Syna božího, v němž mají vy
koupení skrze krev jeho a_odpuštění hříchů. Tak jnazývá je sva—
tými jako vůbec křesťané prvotné církve svatými sluli, a to „nejen
proto, že na křtu sv. posvěcení a k svatosti povoláni byli, nýbrž .
hlavně proto, že skutečně život svatý vedli! Posléze nazývá apoštol
křesťany Kolossenské milými božími, poněvadž byli na křtu sv.
za syny" a miláčky boží přijati a tolikerými'milostmi- od Boha
obdařeni.
'
(Ta slova platí i nám.) O krásná a utěšená to jména,
a každý křesťan věrný, jenž na roli Kristově pšenicí jest, jimi
honositi se může. Ano i ty, křestane, jsi vyvolený Boží, i tebe
vyvolil Hospodin—a povolal do církve Ježíše Krista, abys. v ní
došel _spasení věčného. lee, 'kolik milionů lidí'blOudí posud *vpo—
hanských temnostech, _anož tobě vzešlo již světlo pravdy v Kristu
]ežíšil I ty jsi svatý, na křtu sv. posvěcený a povolaný, aby:
byl svatý a neposkvrněný před obličejem Páně v lásce jeh_o„i ty
jsi milý Bohu, nebo láska boží i tobě zřídila v království věčném
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stánek a uděluje tobě" zde na zemi. n'esčíslných milostí, abys

stánku toho jednóu dojíti-mohl.
(Důstojnost křesťana.) Ejhle,"k'řesť-ane, taková jest hodnost
a důstojnost tvá, avšak tať jest i povinnost- tvá, aby jsi vždycky
tak živ byl, tak smýšlel, tak" mluvil, tak jednal, abys jisté'učinil
povolání a vyvolení své,. abys—skutečně byl svatý a Bohu milý
a hoden připočtenu býti'jednou v počet oslavenců božích.
(Ctnosti křesťana.) _A tážeš li se, co v příčině této činiti
máš, odpovídá tobě sv. Pavel, an píše: »Oblecte se v srdečné
milosrdenství,. v dobrotivost, pokoru, mírnost a trpělivost.: Co
znamenají slova ta? Tělesní lidé obláčejí se v roucha skvostná
a nádherná, aby se světu zalíbili. Křesťané pak jakožto milí vy
volenci boží mají ozdobiti se okrasou duchovní, okrasou vnitřní,
a touto okrasou jsou spanilé „ctnosti, jimiž oblečeni jsouce,- snaží
se zalíbiti Bohu svém. Sv. apoštol doporoučí některé ctnosti,
totiž milosrdenství. 'dobrotivost, ' pokoru, mírnost i trpělivóst,
a jako v jiných epištolách svy'ch, tak i zde nade vše staví lásku,
o níž raví, že je svazek dokonalosti.
_
.
(_ & odpouštěti) Proto praví: »Snášejte jeden druhého a od
pouštějte sobě vespolek, má—likdoproti komu žalobu, jako Pán
odpustil vám, tak, i vy.: Jakoby říci chtěl: Každý člověk má
své vady 'a nedostatky, každý jest chybám podroben, proto, jakož
sobě přejete, aby jiní-měli útrpnost s vámi a vaše křehkosti sná
šeli, snášejte podobně i jejich a odpouštějte jim jako Bůh od
pouští vám.

_

(Láska.) »Nad to nade všecko mějte lásku,c praví dále.
Lásku staví _sv. Pavel nade všecky ctnosti, a to právě, nebo ve
škeré ctnosti křesťanské sbíhají a sjednocují se v lásce k Bohu
i k bližnímu jako v ohnisku, jako v- středu nějakém, tak že bez
ní hynou a vadnou. Nebo jako duše spojuje veškeré údy a celé
tělo naše v jeden celek, tak že když se oddělí od těla, veškeří
ůdové se rozdělí a celé tělo zhyne, podobně i sv. láska spojuje
všecky ctnosti v jedno, v jeden svazek dokonalosti křesťanské.
(Pokoj Kristův.) A kde láska sv. je, tam i pokoj bydlí, proto
píše sv. Pavel dále: »PokOj Kristův vítěziž v srdcích vašich,
k němuž'i povoláni jste v jedno tělo.: Jest to onen pokoj, který
Kristus Pán přineslnám, když smířil nás s Bohem a učinil nás
vespolek bratřími a syny božími; jest- to onen pokoj, o němž
pravil: »Pokoj svůj zůstavuji vám, pokoj svůj davam vam, _ne jako
svět dává, já dávám.: 0, třikráte štastný ten křesťan, v jehožto
srdci vítězíatento
neznázmítají,
žádnýchje zhouinýc'h
náruživostí
vášní,pokoj
kteréKristův,
srdcem ten
lidským
nes oko
jeným, rozervaným, nešťastným a nešťastným činí; srdce jeho je
klidno a „ticho i v utrpeních a 'souženích, poněvadž blaži je víra
v Ježíše Krista; ten člověk žije v pokoji s Bohem, v pokoji
s bližním, v pokoji sám se sebou.
Ovšem tohoto- pravého pokoje' nelze dosáhnouti jinak leč
bolem, a sice ustavičným bojem proti zlým náruživostem a hříchům;
Proto“ pravil Ježíš Kristus, že přinesl na svět; meč, t. j. že chce,
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aby věrní učedníci jeho bojovali proti světu, tělu a ďáblu, a bojem
tímto došli'pokoje a'blaha pravého. Pokoj Kristův musí vítěziti
v srdcích našich, pokoj Kristův musí panovati i mezi námi ve
spolek, pak, nejmilejší, bude mezi námi bydleti Kristus Pán, nebo
rozkoš jeho jest býti se syny lidskými.
_
(Slova poslouchání božího.) A aby mezi námi byl pokoj,
napomíná nás dále sv. Pavel řka: »Slovo' Kristovo přebýveiž ve
vás hojně, ve vší moudrosti.: Známo jest, že první křesťané,
tito výborní následovníci Páně, dle příkladu Starého Zákona
v den sváteční se shromažďovali, aby při nejsvětější oběti Zákona
Nového, mši sv., poslouchali i slovo boží, ve kterém učení Kri
stovo se jim vykládalo a spasitelná naučení se připojovala. Slovo
boží se srdcem ochotným milerádi poslouchali, do duše si je vště
povali, a hle, ono se tam ujimalo a,_přinášeloužitek steronásobný,
a proto vedli život vzorný a svatý. Proto i nás _sv.apoštol napo
miná, aby slovo Kristovo přebývan v srdcích našich, a sice ve
všeliké moudrosti, t. j. abychom je na sebe obraceli a dle něho
živi byli.-

(Máme žíti dle něho.) ó, blahoslavená ta obec křesťanská,
kde slovo Kristovo přebývá a vládne; tam“ není třeba žádných
trestních zákonniků, anižalářů, ani výhrůžek, aby zločiny a hříchy
se zamezovaly a kazily; tam zákon boží řídí všecky skutky lidské
a vede lid k životu—ctnostnému, bohumilému, pokojněmu a milo
srdnému.
'
'
Ale tam, kde slovo boží se zanedbává, kde se jím pohrdá,
_tam přebývá lež a klam a hřích; láska tam stydne a s ní hyne
život křesťanský; lidé žijí do světa a pro svět. bez Boha-, bez
Krista. bez víry, bez lásky, ale i bez naděje; slovem, tam roz
hostuje se duchovní bída a činí lidi nešťastnými, nespokojenými
na čas a neštastnými i na věčnosti — ;Tam málo jest slyšeti
o _lidechdobrých, laskavých, šťastných, ovšem-ale mnoho bývá
slyšeti o lidech zlých, _vzpurných, zločinných; ba tam často mluví
se o vraždách, sebevraždách, o podvodu, lsti, lichvě a jiných ne
pravostech. které proměňují zemi v peleš hříchu a doupě zoufa
losti..
,- jak daleko jest Kristus Pán a jeho požehnání od těch
lidí, od těch rodin, od těch o'bcí, kde slovo boží v nevá-žnosti
jest. Tarn na místě požehnání božího vládne hřích a ten otravuje
kořeny člověčenstva á vrhá je v bezednou propast zoufalosti a ne
štěstí zde na zemi a v propast záhuby věčné tam na světě onoml
Koho mil-ujeme, o tom rádi mluvíme, rá'di slých'áme o něm
v'ypr větí, ba ani, se nemůžeme nabažiti, slyšíce mluviti oněm.
A k o Krista Pána tak miluje, jako on chce od-nás milován
býti, nextledabyle, ne jen mimochodem, ale z celého srdce našeho,
ze vší síly své. ze vší duše, ze vší mysli naší, tomu zajisté slovo
boží je drahým pokrmem a nápojem, kterým sytí duši svou.
, kéž tedy slovo Kristovo stane se nám světlem po dráze ži
vota našeho, abychom v tomto našem čase zlém a smutném,- kdy
tolik lidí bloudí po temných cestách nevěry a hříchu-a vrhají se
do zavržení 'věčného, varovali se zlého, konali, co jest dobrého,.
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a takto v obcování křesťanském dospěli jednou spojení s Kristem
na věčnošti.
(Pravý úmysl při všem.)

'
A dosáhneme-li toho, budeme-li
nad to zachovávati i poslední napomenutí, jež v epištole dnešní
sv. Pavel dává nám, an dí: »Všecko, cožkoli činíte v slovu neb
v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána ježíše Krista.: A to se
státi může ve dvojím ohledu. Nejprve a především musíme při
veškerém svém jednání a' mluvení hlavně oto pečo'vati, abychom
jenom to konali, mluvili a žádali, což jest dle vůle boží; Bůh“
tedy aby byl svrchovaným a posledním cílem veškerého života
a Všech skutků našich.

'

_

Dále pak radí nám apoštol Páně, abychom veškeré práce své
počínali vzývání'mjména Kristova k'slávě jeho. totiž s tím_úmyslem,
- aby všecky práce naše sloužily ke cti a slávě jeho; a _jakož všecky
práce své ve jménu Kristově počínáme, 'díkůčiněním je končili.
A jestliže to vykonáme, 'pak můžeme býti jisti, že požehnání boží
'spočine na práci naší, jakož praví Spasitel: .Začkoli prositi bu
dete Otce ve jménu mém, dát vám.—
(Pak je i práce modlitbou.) Hle, nejdražší ! jestliže s Kristem
práci svou počínáme, s Kristem ji končíme a jeho cti a slávě .ji
věnujeme, pak pracujíce modlíme se, 'pak práce naše modlitbou
jest, ku které Spasitel“ vybízí „nás, an dí: »Bez přestání se mo—

dlete.: Potom práce už není více kletbou, jakou byla po pádu
Adamově, kdy lidstvo posud nevykoupené v hříchu trvalo, ale
stává se ustavičnou bohoslužbou. Ano, všecko, co činíme, čiňme
ve jménu ježíše Krista, a dobře nám bude, .nebo kde Kristus Pán
jest, tam i jeho požehnání domovem bývá. Všecko čiňme ve jménu
“ ježíše Krista, a nezhřešíme více, nebo kde Kristus Pán přebývá,
odtamtud prchá hřích', tam ctnost svatá, tam život bohabojný
a právě křesťanský "svůj stánek má.

'

,
(Všecko čiňme ve jménu Páně.) Všecko čiňme've jménu
Ježíše Krista, ke cti a slávě jeho, a pak- bude pokoj jeho ví
těziti v srdcích našich, pak budeme na'roli Hospodinově pšenici
výborncu. užitek steronásobný nesoucí. Pak nebude nám škoditi
ani ten ohavný koukol, který je nyní na světě; my si dochováme
milost a lásku boží i mezi lidmi zlými až do dne žní, kdy přijde
Hospodář'nebeský, aby oddělil koukol od pšenice, koukol svázal
v snopky a uvrhl na oheň. pšenici ale'shromáždil do stodoly své.
Ve jménu Ježíše Krista modleme se ve jménu tom nejsvěf
tějším, hledme smířiti se s Bohem, ve jménu tom bojujme boj
dobrý, ve jménu tom i umírejme. Ten pak, který počal v nás
dilo dobré, dokoná je, a_který nám dal chtění, dá nám i doko
nání, a když shromáždil nás zde na zemi, na .roli své církve sv.,
shromáždí nás i jako pšenici neporušenou jednou -v církvi svě ví
tězné v 'den žní na nebesích. Amen.
'

_7oo__

Neděle dvacátá pátá po sv. Duchu,
Zapři sebesám . . .
»Podobno jest království nebeské zrnu
horčičnému.:

Mat. 13, 31.

Zrno horčičné, semeno téměř nejmenší, když vzroste. bývá
větší nežli všechny ostatní byliny, bývá“jako strom. Kvas je
'částka také jen malá, ale nakvasí třeba tři měřiče mouky. Právě
tak může z malého & nepatrného začátku něco velikého a důle
žitého pojíti; a to ve věci dobré izlé. Proto i maličkostí třeba
ši všímati. Vždyť mnohé věci, které se nám zdají maličkostrni,
vždycky maličkostmi nezůstávají, nýbrž věci velké, ať dobré at
zlé se z nich rodí a, rostou.

*

_

jiskra je zajisté malá věc, padne-li však do sena neb do
slámy, je původem často velikého požáru. Tříska je zajisté malá
věc, ale vrazí-li si ji někdo za nehet, způsobí bolest hroznou.
Včela je malé zvířátko a její žihadlo ještě menší, ale píchne-li
žihadlem, zanechá nemilou, bolestnou památku. Málo je toho, co
včela-najednou do úlupřinese, ale pilností a vytrvalostí až ku
podivu toho přibývá. Z mnoha. kapek stává se potůček, mnoho
potůčků dělá řeku.
Římský císař Kalligula, zdálo se, že bude nejmoudřejším
vladařem, že bude dobrotivýin, šlechetny'm, spravedlivým. Ale
mylné myšlení. jeden letopisec praví: Co jsem až doposud psal
o císaři Kallígulovi, učinil jsem jakožto o dobře vládnoucím pa
_..novníku; ale co nyní následuje, jako o tváři nerozumné mluveno
býti má. A proč? Poněvadž panovník-ten ve své nadutosti po
kročil z počátků nepatrných tak daleko, že městu Římu svého
koně ustanovil za staroStul Císař Nero, když měl někomu ortel
smrti podepsati, plakával a říkával: Kéž bych'byl raději ani psáti
neuměl. A kam pak dospěl během času, když se byl oddal ukrut
nostem, učiniv jediný krok z pravé cesty? Letopisec o několik
roků později oněm napsal. že nebylo, není a nebude člověka
na světě ukrutnějšího, než byl císař Nero.
Cestovatelé ve vysokých horách -— ať z pouhé zábavy či za
svou povinností — obouvají zvláštní obuv, hole opatřují ostrými
hroty, poněvadž v horách těch ,není žádných cest; nýbrž pouhé
stezky, postačitelné stěží pro jednoho chodce. A musí kráčeti
velmi opatrně; jediný chybný krok a člověk 'se' řítí do hluboké
propasti. Neni li život náš také takovou stezkou úzkou, vinoucí
se 'nejrozmanitějšlmi poměry? A byť by člověk sebe spravedlia
vější, —'
jen. jediný chybný krok a potom bývá nezřídka po veškeré
spravedlnosti a ctnosti, těžko se zachytiti a uchrániti před pádem.
Kdo všedních hříchů a poklesků obyčejných si nevšímá, lehce
může cestou života klesnouti těžce.
Kdo to byl,fj.ehož moudrost stala; se až' příslovečnou, který
život lidský znal ze všech stránek, z těch nejtemnějších i těčb
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nejjasnějších? Král Šalamoun. A přece jeho život soukromý uka
zuje velmi smutné zjevy. Poklesnuv jednou a nevšímaje si toho,
nořil se dále a hlouběji vhříších proti jednomu z nejdůležitějších
desatera přikázání. A přece o jeho letech dřívějších praví Písmo
sv.: »Šalamoun pak miloval Pána Boba, chodě'v přikázáních otce
svého Davida.: (Třebízskýz »Pravd'ou k životu. I.)
Za dávných časů- povstala otázka mezi mudrci řeckými, co
prý je nejtěžší na světě. Hádáno sem a tam, jeden pravil to, jiný
ono, že jest nejtěžší; konečně vystoupil jeden z nich a pravil;
Mám za to, že nic_těžšího není, než aby člověk poctivý- a hodný
zůstal mezi darebnými hodnýma poctivým. A dali mu za pravdu.
Ještě nikdo neslyšel, že by ovce prašivá se mezi zdravými ovcemi
uzdravila. O:l shnilého jablka nakazí se množství jablek zdravých,
ale jablko shnilé mezi zdravými nikdy neozdraví a tak málo kdy
zlý člověk se polepší mezi dobrými, ale poctivý mezi zlými spíše
se pokazí.
Nejsme-li _dosti opatrni—na své myšlenky a na své žádosti,
na každé slovo, nebude srdce naše dlouho čisto. Kdyby byl
Jidáš svou žádost po penězích mírnil, byl by Ježíše nezradil.
Kdyby sv. Petr byl každé slovo,-'které mluvil, si náležitě rozvážil,
nebyl by se dopustil křivé přísahy Nikdo se-nestane pojednou
velkým hříšníkem, aniž se stane pojednou velkým svatým. My—
šlenka plodí žádost, žádost plodí náchylnost, náchylnost plodí
zvyk, zvyk plodí náruživost, náruživost plodí hřích.
Pohané bájili o mořských pannách zv. sirenách, které líbez
ným zpěvem, svým plavce 'vábily a je z pravé cesty do vodních
vírůsváděly; Neštěstím bylo pro ty, kteří se na pozoru neměli,
dali se okouzliti zpěvem—a.následovali zvuku jeho: Octnuvše se
ve víru, zahynuli. Právě tak zavádějí žádosti a zlé náklonnosti.
Ony s takovbu 'libezaostí vábí člověka, že člověk pluje v roz
košech, z cesty ctnosti se uchýlí. na Boha, duši a věčnost zapo
míná. Konečně pak, když zlé žádosti zcela ho zaslepily, stane se
jejichotrokem, jim toliko slouží, jim jen hoví.
Miuvme na př. opilci'co chceme. vylčujme' náruživost jeho
jako, ohavnou neřest: piják přece nalezne v ní svou rozkoš
a'nikterak nedá se od ní odvrátiti. Marně prosí manželka, marně
prosí dítky. Když vystřízlivěl, "zlobí se sám na sebe, ale co ne
vidět, ubírá se do místa hříchu, pustiv z mysli veškeru Starest
o rodinu,__jedná dle své hanebné náklonnosti. Stal se otrokem
nepravosti, které byl přivykl.
,
jako. prudký vichr celé stavení skrz na skrz provívá, tak ne
čistota srdce i mysl člověka proniká, že dnem i noci na nic jiného
nemyslí, po -ničem jiném netouží, _než-li jak a kde by se hříchu
dopouštěl. _Modlitba ho. netěší; „proto bez ní“ lehá, _bez ní vstává..
K sv. zpovědi nejde, boje _se.aby se nemusel c_dřicisvé zamilo
vané- žádosti._ Hlasuj svědomí nedbá. uI neobrátí,<_ dí prorok
_Isaiáš, vneObrátí_,SVýchmyšlenek k Bohu, protože v něm přebývá
„duch.-chlípnosti, který. jako žravý oheň všecko dobré ze _srdce

\
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vykořeňuje.< Vykořeňuje panickou stydlivost, křesťanskou opa
trnost, spokojenost a bázeň boží.
_
Totéž platí o mstě, nepřátelství, hněvu, závisti, pýše, lakom
stvl 'a jiných hříších. Proto dí sv. Pavel: »Duch'em choďte & žá
dOsti těla nevykonáte (odpírejte jim), abyste na hned, co byste
chtěli, to.-učinili. Zjevní jsou skutkové těla, jenž jsou smilstvo.
nečistota—atd. Kdož takové věci činí, království božího dědictví
nedojdou. Kteří pak jsou Kristovi, ti tělo své ukřižovaíi s žádostmi
jeho<. (Gal. 5, 16. 24;)
Svatou jest povinností každého křesťana, aby zlým žádostem
z počátku hned odpíral, aby jich přemáhal, neb od toho záviší
dobré zde bojování a vítězství naše. Veliký jest ten, který nepřá—
tely své v bitvě přemohl, ale mnohem; větší hrdina jest ten,'který
zlé žádosti své zkrotil, aby nad ním nepanovaly. Sv. jan Zlat.
soudí o králi Davidovi, že větší skutek učinil nepomstiv se Saulovi,_
nežli porážkou Goli'aše, protože v prvním případu sebe samého
přemohl. Císař Bedřich dobyv v Uhrách slavného vítězství nad
nepřátely, pravil: »Všeliké dílo jsme dokonali, nezbývá ničeho
více, než abychom nyní i my sa'mi sebe zápřeli, bychom všelikou
lakotu a mstivost.v úzdu pojali a tak vítězství pravé lásky slavilic.
Sv. František Sal. od přirozenosti nakloněn byl ke hněvu; neu
stále však tuto zlou svoji náklonnost potlačoval, až konečně
s pomocí boží dosáhl vzorné tichosti, jež nejen ve spisech jeho,
nýbrž i ve všem jeho jednání se jevila.
,
Vše člověk může provésti s pomocí milosti boží, jen když
má pevnou vůli. Praví Spasitel: »Chce-li kdo .přiiíti zamnou,
zapři sám sebe a beř kříž svůj na každý den.< (Luk. 9.) t. j.
přemáhej zlé žádosti své, odpírej jim statečně, abys nad hříchem
zvítězil, a_dosáhl cíle svého. Povolání naše jest zde bojovati pro
spasení své tak, bychom dl"e víry křesťanské cnostně a nábožně
živi byli, dobrými skutky se zdobili a v milosti boží na věčnost
odcházeli. K tomu cíli dává nám sv. Pavel napomenutí: »Od
vrzmež skutky temnosti a oblecme se v odění světla. jako ve 'dne
poctivě chodme, ne v hodováních a opilstvích, ne v_smilstvu
a nestydatostech, ne v sváru a závisti, ale oblecte se u Pána
ježíše Krista "a péče o tělo nemívejte podle žádosti jeho.:
(Řím. 13. 12.) Kdo žádostem těla povoluje, ten není služebníkem
Kristovým, nýbrž je otrokem svých žádostí. Takový podoben
lodi na širém moři, která nemá řiditele. Loď pluje tam, kam ji
vichrové ženou. A jako silný vítr rozžatou svíci najednou zhasí
a tmu způsobuje: podobně zlá žádost zhasíná v člověku světlo
rozumu, tak že člověk ten neví co činí, neumí ani posouditi co
slušně a co neslušné, co pravé a co nepravé. Zvolal král Šalo
moun, který byl zlým žádostem dlouho hověl: »“Omrzelmne
život můj, vida všecky věci zlé býti pod sluncem &že jest všecko
marnost a trápení ducha.: (Ecel. 2. 17.)
Blaze tomu, kdo hned z počátku všeliké zlé žádosti odpíral
a nikdy- hříšným chtíčům svým nepovolil. Takový člověk neví _co.
je nepokoj svědomí, co je bouře v nitru duše hříšné. Takového
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doprovází spokojená a tichá mysl na všech jeho cestách, nebot
milost boží jest při něm.
Dle slov sv. Bernarda ukrotí člověk 'zuřivého lva, proč by
neukrotil své náruživosti a nepřemohl své zlé žádosti-, _zvlástě
když v milosti boží podpory nachází? Sv. Petr“ z Alkantar-y ří
kával: »Mé tělo buď rádo, v tomto životě nedám ti pokoje, ode
mne nemáš ničeho k očekávání než muka a trápení; až-jeden
kráte budeme v nebi, tam budeš míti odpočinutí bez konce..
Nejmilejší! Ve všech skutcích a počínáních svých hledme
ne k počátku, nýbrž k možným výsledkům; A tak stůjme i v křeh
kóstech svých, aby Bůh vida i slabost naši, obdařil nás vytrva
lostí v dobrém, jehož výsledek jest život věčný, sláva, a radost
věčná. Amen.

Frant. Čec/z.

Neděle dvacátá Šestá &poslední
po sv. Duchu.
Bůh nejvýš spravedlivý.
Spasitel provázen jásajícím lidem naposledy vjíždí do jerusa
lema přes temeno hory Olivetské. Smuten sedí na oslátku upro—
střed jásajícího lidu, slzy řinou se mu z očí, an vševědoucím
okem vidí hrozný osud milého mu města. »O. kdybys poznalo
i ty, aspoň v tento den svůj, co tobě je k spasení, však skryto
jest to před očima tvýma;- proto přijdou na tebe dnové, kdy
obklíčí tě nepřátelé tvOji náspem, oblehnou tebe a suží tě se
všech stran;'i porazí syny tvé a se zemí tě srovnají., a neostaví
kámen na kameni.: Slova tato dobře zapamatovali si učedníci ]e
žišovi. Když brzy na to jednoho dne k večeru vycházelježíš na
posled z chrámu, řekli mu: »Viz, mistře, jak' krásna a mnohými
dary. ozdobena jest budova, tento chrám, jak by tedy zasluhoval
zachován býtin Ježíš však řekl jim: »Nepatřte na všecko to,
nebot pravím vám, že přijdou dnové, v nichž všecko to, co vi
díte,“ sbořeno bude, že nezůstane kámen'na kameni.. »Mistře,
pověz nám, kdy se tyto věci stanou, a' jaká znamení budou je
předcházetiřc *Načež odpověděl Ježíš mezi jiným i to, co jsem
právě přečetl ze sv. evangelia. Kristus v obraze prvním mluví tu
o zkáze města ]erusalema, bídě a neštěstí národa, židovského,
v obraze druhém o hrůzách onoho dne. kdy 'držán bude soud
jako nad ]erusalemskými, soud nad veškerým lidstvem.
M_čstoJerusalem bylo silnou pevností; bylo opevněno trojí
zdí vůkol, na nichž strmělo 200 pevných věží. Zdi městské zbu
dovány z ohromných kvádrů spjatých železem a olovem. Také
o obhájce nebylo nouze, neboť v době, kdy římské vojsko při
táhlo k ]erusalemu, sešlo se do města ohromné množství lidu
na slavnost velikonoční. Židovský spisovatel Josef Flavius udává
počet lidu v ]erusalemě na 2,700.000. Při tak velikém počtu ob—
hajců a tak pevném opevnění nebylo se te'dy židům báti, když
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římský vojevů'dce Titus město vojskemobklíčil a vůkol náspem
sevřel. A přece splnilo se proroctví Páně, že v Jerusalemě one
bude zůstavenkámen na kamenic. Zidé seslabeni domácími sváry
podlehli R'manům, a město srovnána se zemí. Ani chrámu ne
ušetřeno, ač u židů rozšířeno bylo mínění, že chrám sbořen ne
bude. .Také římský vojevůdce, když vtrhl do města. přísně roz
kázal, aby stavba vynikající byla zachována. Než jakmiíe začala
římská vojska město pleniti, hodil. vojín „ieden hořící pochodeň
oknem do chrámu, jenž hned ocitl se v plamenech. Nepomohlo
hasiti. Chrám i s městem byl úplně zničen. V hrozné události.
ztroskotání jerusalema jeví se__nám trestající spravedlnost boží.
Uvážíme li, jak hrozných nepravosti dopouštěla se město je
rusalem, nebude nám" divno, že Bůh tak hrozně je pokutoval.
Vrcholem všech nepravosti bylhrozný čin, jehož se, dopustili na
Synu božím, když jej nevinně odsoudili na smrt a ukřižovali.
Nelze si horšího zločinu ani představiti. Prohřešivše' se proti
nejvýš spravedlivému Bohu, zasloužili si trestu velikého, jenž je
skutečně zastihl. Vyplnilo se na nich, co řekl Kristus Pán: »Kterou
měrou budete měřiti, tou- vám bude _zase odměřeno.:
Jak vyplnila se slova Spasitelova!
Před svátky velikonočními na hoře Olivetské přepadli“ židé
Ježíše, iali 'a spoutali jej; před svátky velikonočními právě na hoře
Olivetské rozložilo se vojsko římské proti městu.

.Proti Vykupiteli -křičeli zběsile: »Ukřižuj hole — a _pak
mnozí z nich zemřeli za obléhání jerusalema na kříži; dal Titus
množství židů utekších z ]erusalema veřejně ukřižovati. _
Aby Piláta' přiměli \: odsouzení Krista, volali: »Krev jeho
na nás i na naše synylc I tato hrozná žádost se splnila. Dálo se
vejití' vojska římského do města za strašného krveprolití.- Ulicemi
města tekla krev potokem, nebot 110.000 lidí bylo vojskem po
vražděno.
.
'
Když ]ežíš trpěl na“ kříži trápen palčivou žízní, odepřeli mu

posilnění a podali mu píti žluč a ocet. Hle, jakou měrou měřili,
i jim odméřeno, Užasně řádil ve městě hlad.“ Lidé z nedostatku
potravy pojídali věci nejnezáživnější: kůži z obuvi, seno, .slámu
a pod. Hlad doháněl jich ke _skutkům zoufalým; pro kousek
chleba zápasili o život, ba jistá paní vlastní dítko zabila, upekla
a snědla. Lidé padali vysílení na _ulicícha umírali, že po městě
ležely hromady mrtvol, a příkopy za “zděmi městskými byly
jich plny.
'.
Nebylo-snad nikdy větších hrůz, než tehdy _v]erusalemě.
Zda nespatřuieme v hrůzách zkázy jerusaíema trestající spra—
vedlnost 'božíř Sám římský-vůdce Titus vida hrůzy ty, zvolal:
»Nejsem vinen zkázou touto; není _dílem mým, nýbrž. trestem
božím ít

_

Ano, Bůh je nejvýš spravedlivý; odplatí každému po zár,
sluze — trestá a odměňuje. Odměňuje často _itrestá lidi již zde
na

světě.--

_ _

_

\ _

_

-. Kdo-zákon světský přestoupí, stíhán bývá trestemvsvětským;
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zrádce vlasti vyhnanstvím, vrah trestán na hrdle, zloděj, pod
vodník žalářem; mnohdy unikne těmto trestům zločinec, neb není
zločin vypátrán — před Bohem ale nikdo skrýti se nemůže,
Bohu soudci nikdo neunikne. Praví sv. Pavel (Řím. 14_, 7.):
»Žádný zajisté z nás není sobě živ a žádný sobě neumírá, nebo
buď že jsme živi, Pánu jsme živi, bud že"umíráme, Pánu umi
ráme. Proto bud že jsme živi, buď že umíráme,. Páně jsme: —
a protože tedy vždy Pánu patříš, nikdy spravedlivému soudu jeho
neujdeš.
“ Když David se velice prohřešil, poslal k němu Hospodin
proroka Nathana, který ukázal mu na nepravost jeho. Pln kajíc
nosti a lít'oSti zvolal David: »Smiluj se nade mnou, Bože, podle
velikého milosrdenství svého, a podle množství slitování svých
shlaď nepravost mou.: A když 'David přísné pokání vykonal za
své hříchy, odpustil mu Bůh, prominul mu tresty věčné, avšak
tresty časné musil podstoupili. Spravedlnosti b'oži musil dosti
učiniti, ne sice hned, ale teprv' po delším čase veliké soužení do—
léhalo na nešťastného otce Davida, když vlastní nezdárný syn
Absolonvzbouřil se proti němu.
_
Vzpomeňme osudu bratří josefových, kteří v Egyptě do. ža
láře uvrženi byli. Vzpomínají, kterak prohřešili se proti bratru
svému: »Hodně toho trpíme, nebot jsme se provinili proti bratru
svému, vidouce soužení duše. jeho, když prosil nás, a nevyslyšeli.
jsme ho, 'proto přišlo na nás totosouženíx (I. Mojž. 42. 21.)
Vzpomeňme oněch dvou nestoudných starců, kteří zahořevše
nectnou láskou k Susaně, zdráhající se odsoudili k smrti u_kame
nováním; ale spravedlivým soudem božím prozrazeni, sami- pak
ukamenováni byli.
Císař východořímský Mauritius (582f—603) byl velmi lakotný.
V jedné bitvě byli mnozí jeho vojáci od nepřátel „zajati. Císař
mohl je za nepatrnou část peněz vykoupiti, ale z lakoty neučinil
tak. Zajati vojáci byli ukrutným způsobem od nepřátel odpra
veni. Stalo se, že velmož Fokas vzbouřil se proti němu a svrhl
jej s trůnu. Mauritius byl s manželkou a osmi syny uvržen do
vězení. Fokas rozkázal, aby celá rodina před očima Mauritiovýma
byla odpravena. Tak se stalo. Mauritius musil patřiti nejprve na
íšmrt manželky své .a potom na smrt dítek svých. Při hrozném
tomto divadle, které mu srdce rozdíralo, volal Mauritius: »Spra
vedlivý jsi, ó Pane, a spravedlivý jest Soud Tvůjíc Posléze i on
byl odpraven.
'
Roku 1695 byl ,v Plzni 28. listopadu popraven jan Sladký,
zvaný vůbec Kozina, jenž hájil práva pošumavských Chodů proti
nespravedlivému utiskovateli baronu Maxmilianu Lammingerovi
z Albenreutu. Stoje na popravišti a uzřev barona státi mezi pří
tomnými, zvolal: »Larnmigcre, Lamingerel Do dne a do roka zvu
tě před soudnou stolici boží—l Tam se rozhodne, .kdo z nás—.. .c

V tom hodil mu kat oprátku na krk, a výmluvná ústa nešťast
ného vůdce Chodů umlkla na vždy. Lammingerovi tanula stále
na mysli prorocká slova Kozinova, í bál se, aby se nestala
Rádce duchovní.
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_—-706—

skutkem. Právě ve výroční den smrti Kozinovy dával hostinu
pánům z okolí sezvaným. O půlnoci zdvihl se Lamminger ze
svého sedadla a chapiv se číše zvolal posměšně: »Kozino, Ko
zino; špatně jsi prorokoval, hle, rok již minul, a já dosud jsem
ještě zdelc V tom okamžiku však skácel se mrtev v křeslo své.
' ' Nedl'Ouho po francouzské. revoluci navštívil jistý duchovní
nemocnici. Těšil nemocné a uděloval jim'sv. svátosti. Ošetřovatelě
nemocných mu sdělili, že v nemocnici leží vojín, jenž více trpí,
nežli ostatní, jelikož .nemá rukou ani nohou. Kněz šel ihned
k tomuto nešťastníku a pravil k němu laskavě: »Milý příteli,
slyšel jsem již atnyní na vlastní oči vidím, jak hrozně trpíte. jak
velice vás lituji. Kéž bych mohl uleviti vašim bolestemlc »Nikoli,
ctihodný otče,c odvětil vojín, »nelitujte mne. Trpím jen, čeho
jsem zasloužil. Poslyšte jen. Vstoupil jsem do revolučního vojska.
Tu uzřeli jsme jednoho dne ještě jeden kříž s obrazem Ukřižo—
vaného, jenž dosud byl ušetřen, ač _veškery ostatní již byly po»
káceny a zničeny. Sotva jsem kříž uzřel, byl jsem jat takovou
zuřivostí, že jsem obrazu Spasitelovu šavlí uťal nohy'i ruce. Ně
kolik dní po tom_ utkali jsme se v bitvě s nepřítelem. Již při
prvním útoku byl jsem zmrzačen tak, jak mne vidíte. Ale bud
chvála Bohu, jenž zločin můj na tomto světě trestá. Doufám od
jeho nestihlého milosrdenství, že mi na onom světě odpustí.:
Spravedlnost boží však zjeví se nám v celé velikosti své te
prve až na věčnosti, kde se lidem dostane dle zásluhy odměny
i trestu dokonale. »Hospodin odplatí jednomu každému podle
spravedlnosti jeho a věrnosti.: (I. Král. 26, 23.) Zde _nasvětě
nemůže Bůh podle zásluhy spravedlivé dokonale odmění-ti a hřiš
níky \dokonale potrestati. Spravedliví lidé, kteří s milostí boží
mnoho dobrého vykonali na světě, nemohou zde řádně býti od
měněni, protože život pozemský je krátký a odplata byla by tedy
malá. A kdyby Bůh spravedlivé na světě odměnil, tedy odměna
ta byla by ,časná a pomíjejíci._ Bůh nemůže ani hříšníky na světě
podle zásluhy potrestati. Vždyť hřích —jenekonečnou urážkou boží
a kdyby hříšníci byli potrestáni jen časnými tresty na zemi, tresty
ty nerovnajy by se velikosti hříchu a urážce nejvyššího Boha.
Aby tedy zjevena byla spravedlnost boží, aby spravedliví zaslóu
ženou odměnu a_ hříšníci zasloužený trest vzali, proto ustanovil
Bůh poslední a veřejný soud, na kterém ukáže se spravedlnost
boží, která dokonale odmění dobré a dokonale potrestá zlé.
Na světě málo vidíme spravedlnosti a nejméně vděčnosti
a odplaty za dobré, které konáme.. Často vidíme, že lidem bez
božným, hříšným a nepoctivým dobře se daří, požívají hojnosti
statků, vážnosti, _mocia slávy. Spravedliví pak a zbožní lidé, kteří
za víru se nestydí, ale všude ji vyznávají, háj-í a podle ní žijí,
bývají na světě pronásledováni, tupeni, pohrdání. Mnohý hodný
křesťan věrně slouží _Bohu a církvi, poctivě se živí, nikomu ne'
ubližuje, pracu-je horlivě pro čest a slávu boží, .pomáhá bližním

a vůbec. dobré koná a přece na světě nedochází ani uznání, ani
odměny-. Bůh však je spravedlivý .a. proto .musí nastati doba,. kdy

—707 —
\ dobré skutky budou odměněny, kdy ctnost bude veřejně oslavena,
zlé pak skutky a hřích budou podle zásluhy zahanbeny. A doba
ta nastane v poslední, nebo soudný den.
Casto slýcháme mluviti lehkomyslné lidí, že prý poslední
soud nebude tak hrozným a přísným, jak nám, jej \kněží líčí, vždyt
Bůh je dobrotivým a milosrdným a proto nemůže "s námi s ta
kovou přísnostl jednati. Ovšem pravda jest, že Bůh je nejvýš
dobrotivý 'a milosrdný, vždyt ustavičně shovívá a čeká na naše
obrácení a polepšení. Kdo by však spoléhal na milosrdenství boží
i v posledním okamžiku, kdy takořka již postaven bude před
soudnou stolici, zda nadíti se může jakého smilováníř Na věč
nosti Bůh bude jen sklizeti žeň, bude jen'souditi, tam nebude
shovívatmsti, tam bude spravedlnost, která dobré odmění "a zlé
potrestá dle zásluhy. Mohl by Bůh na věčnosti zatvrzelým hříš
níkům a úhlavním nepřátelům v_šeodpustiti a míti na nich zalí
beníř Kdyby to Bůh učinil, nebyl by nejvýš svatým. Než Bůh
jako nejvýš svatý miluje jen dobré a nenávidí zlé, proto musí
hříšníky potrestati a' dobré odměniti. Kdyby i_hříšníci a lidé zaa
tvr'zelí dosáhli na věčnosti milosrdenství božího, pak nemusili
_spravedllví na světě bojovati proti hříchu a pokušení, mohli tak
nevázaně žíti jako hříšníci 'a pouze spoléh—atise na milosrdenství

boží. Kde by tedy byla spravedlnost a odměna za ctnost?

(J.

Novák: Kř. cvič.) '

Hrabě Moltke, slavný vojevůdce německý, byl kdysi v Mní
chově. Večer srovnal si své věci do cestovního vaku, jakoby měl
odcestovat. »Excellenci, tázali se, ho, vždyt přece nemíníte od
jíždět, nač ty přípravy Pc) Hrabě odpověděl: »Isem've službě cí
saře. Každou chvíii může mi císař pořučit, abych odejel. Proto
musím "býti připraven.: Poučná to odpověď. Každou chvíli Pán
všech pánů může k nám zavólat: »Pojd na 'věčnostlc ]si při
praven ha tu cestu—řMáš účty s Pánem Bohem v pořádku? Po
něvadž všichni jednou ukážeme se u soudu božího a poněvadž
_nevíme dne a hodiny, kdy Bůh nás k sobě povolá, proto budme
vždy připraveni k smrti, 'aby nás nezachvátila v hříchu a nemi
losti, bychom pak nebyli věčně zahanbeni a, zavržení.
'
Končím slovy katol. spisovatele, který udává jisté pravidlo ži
vota: Nevěř všemu, co slyšíš; nečiň vše co chceš; nemluv všecko
co víš; nežádej všeho, co vidiš;_neužívej všeho, co máš. Bud' na
každý den tak živ, abys vždy hotov byl stanouti před Soudcem
svým. Bud tak živ, jak přiskonání sobě_přáti budeš. »Ieště žád'
néhojsem nena'lezl,c praví sv. Augustin, »kdo by dobře byl živ
a zle zemřel.:
'Jak žiješ, tak umřeš; jak odejdeš, tak zůstaneš; v_nebi radost,
v pekle žalost, v obou pak -"- vččnost. Amen.

Fránt."c'_eclz._

ČÁST PASTORAČNI.
Bible na kazatelně.
Dr. P. Josef Mlkllk, c. s. s. R, — (Pokračování.)

2. »Et er-it_vita, tua quasi pendens ante te.:
(Deut. 28, 66.)

_

'

Pokud nám známo, byl sv. Augustin první, který uvedená
slova vykládal o Spasiteli, umírajícím na bolestném kříži. Proti
němu vystoupil předák sekty Manicbejské Faustus_a dokazoval,
' že výrok obsahuje hrozbu proti národu'vyvolenému. Veliký biskup
Hipponský byl tak přesvědčen "opravdě svého tvrzení, že napsal:
»Quae verba et aliterposse intellfgi, potest aliquis dicere: de
Christo autem non posse intelligi, nec Faustus ausus est dicere,
nec quisquam prorsus audeb'it, nisi qui negaverit aut Cbristum
esse vitam, aut a ]udaeis visum esse pendentem. aut eos illí non
credidisse.') Totéž tvrdil Rufínř) Ps. Augustin,3) _sv. Lev Velf)
a zvláště Jakub Pinto ve svém rozsáhlém díle: »Cbristus cruci
-fixus.<'5)--"- Bobužel, jsme nuceni dáti za pravdu haeretikovi
F austovi, protože celá souvislost vztah na Krista úplné vylučuje.
V předcházejícím vypočítává Mojžíš tresty, které stihnou lld, ne
bude-li začhovávati zákona. Dr. Hejčl překládá: »Hospodin tě“
rozptýlí mezi všecky národy od konce do konce země, a tam
budeš sloužiti bohům, cizím, neznámým tobě i otcům, dřevům
a kamenům. Ani mezi těmi národy nedojdeš odpočinku, noha
tvá nebude míti pevného místa; nebot Hospodin ti tam dá srdce
lekavé, oko vysílené a duši ztrápenon žalem. Ž'vot tvůj bude
takotka před tebou na tenko 'viseti; báti se budeš v noci i ve
dne, nejsa si jist"žiyote,m.- Patrno, že slovy je vyjádřena bázeň
o vlastní život a strach před nepřáter — nelvšak umučení Spa
—-—-—

1) Mig.
2) Mig.
8) Mig.
4) Mig.

42,
21,
42,
54,

329.
361.
1136.
340.

l*)Lib. Ill.. tit. B, locus 8, n. 12.
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sitelovo. Podobně vykládal misto Rhabanus Maurusl) a všichni
moderni. Uvádím aspoň Kornela a Lapida,“) Knabenbaueras)
a dra. Hejčlaf)
'
Velmi dobře možno z uvedených slov dokazovat-i kletbu hříchu
a mučivou nejistotu zlého svědomí. V nesčetných variantech
opakuje se v Bibli myšlenka: »Non est pax impiis.: (Is. 48, 22.)

3. »Et dixit ei rex: Pete, mater mea; neque enim_

fas est; ut avertam

faciem

meamc. (3. Král. 2, ZO.). Do

jemný případ vypravuje nám třetí kniha královská. Adoniáš chtěl
dosáhnouti od krále Šalomouna, kteréh'o kdysi urazil, určité milosti.
Aby byl vyslyšen, obrátil se na jeho matku Betsabu a pravil: »Rci,
prosim, alomouno'vi králi — nebo _nic nemůže tobě odepřlti — at
mi dá Abisag Sunamku za manželkuc..— Když pak přišlaBetsaba
ke králi alomounovi, by promluvilasulm o Adoniášovi, povstal
král ji vstříc a pokloniv se ji posadil se na trůn svůj. Postavili
také trůn matce králově, i posadila se po pravici jeho. A řekla
mu: »Za jednu maličkost žádám tebe; nezamitej mnel: I řekl
král: vŽádej, matko má, nebot nemohu tebe zamítnoutic. (v. 16
až ZO.). Všechny podrobnosti připomínají nám živě ]ežiše a jeho
panenskou Matku. Proto nás nepřekvapuje, když tolik kazatelů
vykládalo místo o všemocné přímluvě Panny Marie.. alomoun
byl předobrazem KristaPána a 'může jim také býti v lásce ku
své matce. Proto krásně di Venedien: »Tak si vážil a tak ctil tento
smrtelný král svou smrtelnou matku, že by“si pokládal za hřích,
nějakou prosbu —jlodepřlti; Avšak Kristus cti a miluje _svou pře

drahou Matku neskbnale více, nežli alomoun miIOVal.Betsabu.
V_nebi sedl Maria na čestném místě, po pravici svého božského
Syna 'a spolu s nim kraluje nad anděly & lidmi. .Jak by ji kdy
mohl zamítnouti, přednáší-li nějakou prosbu a volá o milost pro
svoje děti. Spiše povstane Ježiš s trůnu a'_řekne s' něžnou úctou
Panně Marii: »Zádej, předrahá matko, co se ti- libi. Neslušl se.
abych odvrátil od tebe tvář _svoua prosbu tvou oslyšelď) Podobně
na několika místech slavný Rychlovský.“)
Všichni tito kazatelé 'zapominaji však na jeden prvek, který
by jejich thematu velice posloužil. Sa—lomounmatky nevyslyšel
— Kristus splnil dosud každou prosbu Panny Marie.
1) Mig. 108, 961, ač jeho slova jsou dosti nejasná.
*. In loc.

3) Deuter. str 471.
') Bible, str. 519.
.5)Himmelstau. I. 3. 629. »In solchen Ehren und solcher Hochschatz—

ung hielt dieser sterbliche Kónig seine sterblicheMutter. und hielt les s.: '
eine strafliche Tat. wenn er ihr. etwas absc'hlagen. und verweigern sollte;
aber unvergleichlich mehr sch'átzt und liebt Christus seine werteste Mutter,
als Salomon Bethsabe; jetzt s_itztMaria im Himnicl auf einem hohen Ehren
throne, zur Rechten“ihres góttlichen Sohnes . . . wenn sie da ihre Bitte vor
bňn , und mr ein liebes Pflegekind eine Gnade von ihrein Sohn begehrt,
wie anu es abschlagen?
') Kázání svát. III. 9; Kat. příležitostná 1.106. a I. 173.
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4. 'Ducu—ntin bonis dies suos, et in puncto a"d
inferna descendunt.
(]ob 21,13) 'V dogmatikáchbývá
tem uváděn jako důkaz, jak rychle končí štěstí pozemské a náhle
(in puncto)-přechází v muka věčná. A dogmatikové měli „před
chůdce, kteří jim ukazovali cestu. Tak tvrdí Rupert, že hříšníci
bývají >nenadále přeneseni z chvil-kových rozkoší do věčných _bo
lestíc. 1) Totéž před ním sv. Řehoř V. 21),Glossa ordinarias) a sv.

Brunof) Zkazatelů jmenujeme pouze Houdryibo 5) a Venediena:
>Nuže, otaž se zbožného Joba. kam vede tyto nerozvážně poutá
níky jejich nevázan'ý život ?. Slyš, co ti odpovídá:/Vedou v do
brých věcech dny své a v okamžení do pekla sestupují. Jak tedy
děje se těm, kteří na svou nebeskou vlast zapomínají a jdou po
široké cestě rozkoší a světských marnosti: jejich cesta končí pe
klem a věčným ohněmk ") A ještě šíře náš Rychlovský: »Snad
mně řekneš, že mnozí tak zjevní hříšníci přece štěstím vládnou,
přece 'oplývají v požehnání božském? Dobře pravíš, ale slyš ]oba
takto mluvícího: »Proč pak _bezbožní přeceživi isou, polehčení
mají a posilnění jsou bohatstvím? A není metla Páně nad nimil
Dítky jejich plesají v hrách — drží bubny a citeryř A co do
kládá ve verši 13. již dotčené kapitoly: Vedou v plném štěstí
život svůj a v okamžení do hrobu sestupují. — Hříšníče, jestliže
se ti dobře na světě vede, ach," máš se obávati, abys v okamžení
do hrobu věčného nesestoupil.: ")
Navarraeus dovozoval ze slov tíži smrtelného hříchu: ».Tíže
hříchu je taková, že hříšdíky rychleji sráží do pekla, než by tam
mohli doletěti sebe rychlejšími křídlyas) Ač peklo je od země
tak vzdáleno, vykonají cestu v jediném okamžiku. Všichni tito '
mužové viděli ve _slovech trest boží.
Slovný smysl je úplně jiný. Sv. Trpitel mluví o štěstí, kte
rého požívají na světě často lidé bezbožní. Neštěstí jakoby se jim
vyhýban a jejich blaho bývá dovršeno tím, že po dlouhém
a slastném životě skonávají bez bolesti a umírají náhle a bez
dlouhé nemoci. 9) Náhlá a zdánlivěbezbolestná smrt byla již-tehdy
ideálem. — O trestu děje se zmínka až později. Ze souvislosti
poznáváme, že »infernac neznamená peklo, nýbrž hrob. Tak vy
1) Mig. 168, 1053: »de brevibus et subitis gaudiis ad aeternos dolores
ex improvisio trajecti.c
2) Mig. 133, 281.

.

3) Mig. 113, 815.'

\

4) Mig. 164, 624.

?) Biblioth. mm, 11. 420.
-,
“, Himmelstau, I. .3, 95: »Das Ende dieses W.ges ist die Hólle und
das ew'ge Feuer.: Podobně Graser, . Predigten [. 263 a Muller-Kapuzinerq
Predigten, II. 57 a 252.
7) Sváteční káz. II. 130.

' 8) Quadrag. VI. 30; _chilicet pondus peccati tantae est gravitatis, nt
peccatores citius in-infernum detrudar, quam si citatissimo alarum remigio

instructi eo contenderent.:
9) In job.-str. 277.

"
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kládal již Orig'enes—U: »Ani sama smrt „npmá pro ně hořkosti.

Umlrají, jakoby usínali.: Podobně překládá Bickella) a s ním
souhlasně sv. Tom_áš Aquinský 3) a jiní. .Naše česká bible nedo
pouš'tí žádné pochybnosti. Výslovně'prav'í. že sestupují do hrobu.
a v poznámce dodává.: »snadně, bez dlouhého trápení umírají.
'

(Pokračování v 1. čísle příštího ročníku.)
!

Uřední rozhodnutí.
Sděluje dr. Člhák.
1. Boatiňka.e Josefa Cottolengo.
_ .Papežskou bullou ze dne 8. dubna 1917 byl prohlášen blahoslaveným
ctihodný sluha boží ]oseí Benedikt Cottolengo, apoštol lásky k „bližnímu
v Turíně, jenž zemřel 30. dubna 1842 v pověsti svatosti. O. jeho životě
a díle bude širší zmínka i v našem listě v příštím ročníku.
_
(Acta Ap S; IX. 214.)
2-. Chrám sv. Jana z_Boha v Granadě basillkou menšl..

Zakladatel řádu »Milosrdných bratří: sv. jan z Boha žil „a zemřel
8. března 1550 v Granadč; jeho _tělo odpočívá tamtéž ve chrámě jemu za
svěceném. Tento chrám sv. Jana z Boha byl breve'm ».Exstat Granadaec ze
dne 20. prosince 1916 vyznamenán titulem a právybasiliky menší.
„
3. Střelná modlithlčka k Panně Marli.

_

(Acta Ap. S. .lX. 7.—-8.)
_

Sv. 0tec“Benedikt XV. uděluje'rozhodnutím ze dne 3. ledna 1917 od
pustek 300 dní těm, kdož zbožné ctí Pannu Marii zvoláním: 'oMatko má,
moje naděje: (Mater meal f.ducia mea). Odpustek tento lze přivlastňovati
duším v očistci.
"
(Acta Ap. S. l'X. 229.)
4. Sňatky slabomyslnýeh'.
,
Císařským nařízením, které platí. od 1. září 1916 se povoluje. manželský
sňatek duševně chorých a slabomyslných za určitých výhrad, zejména když
lze očekávati ,uzdravuiící vliv manzelství .na stav nemocného a když jest
'
l
vyloučeno, že děti budou dědičné zatíženy.
\

Literární oznamovatel;
Pořádá redakce za součinnosti dra. Čiháka.

'A) Hami/mtm literatura.
Akademický kazatel v- Innsbrucku P. A. Schweykart T. ]. vydal sb'írké
řečí u Raucha v Innsbrucku pod názvem tím Zeichen der Zeitc'. Je to
32 řečí,'-v nichž zejména se probírá obét na kříži, mše sv'.,_srdce Pánu;
nejsv. svátost oltářní, sv. přijímání. Dodatkem jsou slovně uvedeny dekrety
o denním sv. přijímání, o konání třídenní pobožnosti ke cti nejsv. svátosti,
o věku dítek přistupujících k prvnítnusv. přijímání. Cena vázané knížečky
326 stránkové

jest asi 4 K. —'-Dr. Ernst

Jari píše v bavorském

_ '1) Mig. 12, 1035. »M'orsipsa iishinimeacerba
čansopiti moriantur.:
2) Das Buch Job. str 39. _
5) ln“ ]ob. cap. 21, lect. 1. j"

est', sedsicut

Monats—

somn'o
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schriftu r. 1917, str. '568 a_násl.. o »Beifaílsbezeugungen zur Predigtc a do
vozuje, že tento zvyk byl jž v dobách první ktestanské církve a zejména
v krajinách jižních trpěn i později, ač mení doporučitelný. — Příprava

k Volyně.hodněmu' Tato
přijetí,Iaciná,
svátostidvoulistková
pokání. Vydal
Jirsa, kaplan
v Předslavicích
\:
(dvěFr.
osmerky).
příručka
přišla vhod
všem pp. katechetům ve městě i na venkově, nebot děti třetího školního
roku nejsou ještě dosud zvyklé na katechismus a zde mají všecko v otáz
kách a' odpověděch katechismu seřazeno (dle Pichlera), co musí vědět o'této
svátosti, najdou tam i zrcadlo zpovědní (věty kladné bez osudných otázek),
mohouse z toho naučit i modlitby a formule před a po sv. zpovědi. ale
mají zde i praktické pokyny a disponující napomenutí. Mají-li děti tut'o
příručku, nepotřebují katechismu. Vydavatel slibuje, že druhé vydání dle
zaslaných rad ještě zdokonalí. —. Řáťl mše svaté. Dle Dr. J.-Sedláka.. Snad
mnohý p. katecheta neví, že »Domov opustěnýchc (Kr. Vinohrady 13) vydal
Scdlákův »Řád mše sv.: na malých osmerkách. Praktické. Usnadněná
při_
move.
. výkladu. Jen dětem rozdat, zaplatí to a přinesóu ivíc jako almužnu pro »Bršce

B. Pastorálm' literatura.

Asketqika a mystika:
V—Řezně'u_Manze vydal věhlasmj učenec Dr. Konstantin Gutberlet
dogmaticko-apologetickou práci o Panně Marii, nadepsanou »Die Gottes
mutteru 8', IV +124 str., cena brož. 280 M. — Tamtéž uveřejnilfDr. Basil
Hánsler, S. 0. Cist:: sDie Marienlehre des heií. Bernhardc. 8', VIII.+ 140 str.,
cena 1'20 M. — Pesch Christian podává katolickému čtenářstva knihu-. >Die
heiligen Schutzengelc. Ein. Bůchlein zur Belehrung u. Erbauun . Xll+ 396
stran, vyšla u Herdcra ve Frýburku, 1917, cena 320 M. — amtéž byla
uveřejněna cenná práce „»Eucharistie u. Arbeit: od Ericha Przywary T. ].
VHI+50 str. v 12% cena 0'80 M: — Dodatečně upozorňujeme na české
spisy: »Umění modlitisec od de Mathieus, přel. Frt. Schwarzerem; duchovní—
knihovny č.21.. v Benediktinské tiskárně v Brně, cena 1 K. — »Pamětní
spis řádu kazatelského 1216—1915:. V Praze-!., v klášteře dominikánském

Vychovatelství:
Upozorňujeme na některé časopisy: »lnngmánnerapostolatc. Monats
blitter fůr die eucharistische jugendbewegung. Vydávají františkáni u Raucha
ve Wiesbadenu, číslo jest jen o 4 stranách a stojí pouze 1 Pfg. — »Jugend—
,ň'ihrungc jest časopis, určený především pro ředitele spolků mládeže. Vy
chází měsíčně v Důsse'doríu, Schadovstr. 54, ročně 5 M. — »Edeíweissc,
illustrierte Monatsschrift fůr ]ůnglinge u. Burschen in Stadt u. Land. Vy
chází v Klagenfurtu, St. _Ioset Vereinshaus. roční před l. 2 K. — »jugend
wacbtc, časópis prokatolickou mládež v Rakousku. Vy ázi dvakrát měsíčně
ve Vídni-I., Stephanspl. 6. Ročně stoji K 2-40. — >Die christliche ]nngfrauc. '
lllustr. měsíčník, 'vycházejíci v Můnstern .i. W.. Alphonsusbuchhandlung,
roční předpl. 1 50 M. — Uunin-Borkowski S. J.: »Elternpflichten und Eltern
rechtec. Ve Stimmen der Zeit, 1916, 262—273; zdůrazňuje se rodinný svazek
pro výchovu dětskou.

Právo a válka.
řoscf:
Victoirec, —
Beth„
.W-yss,1917.
Autor
vybízí Fran
couze,Bertourienx
aby uzav'řei
mír s»La
Německem.
Everling
Friedrich:
»Kaiserwortec.
Berlín, Trowitsch 1917. — je to výběr z řečí-německého císaře u, říležitosti
nynější války. Cena 2-50 M. — Each L. 5. ].: »Der Feldseelsorge chwierig
keiten n, Erfolgec. V St. der Zeit, '1917, 399—417; jedná se o německých
kurátech._— Massarette'jos. Dr.: »Der Kirchenstaat im Laufe der Iahr-'
hundertec. V lin. uartalschriftn 1917. je to pěkný přehled celého vývoje
papežského státu od Vllí. století až na-naše doby!)

') Žádáme své čtenáře, aby nám do 14 dnů laskavě sdělili svá přání
a pokyny, abychOm podle nich "zařídilipříští ročník, zejména v části pastorační.

: ni;

