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Nový ročník.
Výzva naše, aby přátelé listu sdělili svá' přání, nezůstala bez
odpovědi. Děkujeme za uznání i za pokyny pro některé změny.
Vícekráte bylo vysloveno přání, aby »Rádce duchovníc se
věnoval výlučně pastorační práci a praktickým otázkám. Rádi
vyhovíme. Současně žádáme všechny své spolupracovníky, aby
opodstatněné přání vzali na vědomí a svou hřivnou ochotně
v naznačeném'směru přispívali.
V tom směru již postaráno mezi spolupracovníky, kteří kaž
dému projevenému přání ohledně=tbesnat rádi vyjdou dle mož
nosti vstříc. Nová doba přináší nové potřeby a nové otázky, které
mají býti zodpověděny. Snadnější je zajisté položiti otázku než
ji zodpovídati, však už sám rozhovor o těžkých problémech pa
storačních má v sobě mnoho dobrého, které úvahami dozrává.
V novém ročníku shledává čtenář novou práci: je to snůška
pro křesťanské cvičení, kterouž na se dobrotivě převzal osvědčený
P. V. M. Váchal. Themata nejsou úplně provedena, nýbrž podána
tak, aby každý dle svého mohl snesený materiál použíti dle své
libosti buď pro křesťanské cvičení, buď pro kázání. V první části
přichází na řadu výklad Creda. Pak následují další části kate
chismu, kterýž konec konců vždy musí zůstati alfou i omegou
homiíé'ťiky. V Americe právě biskupové kladou za povinnost
svému kněžstvu, aby během 6 let homileticky probralo všechno
učivo katechismu. Biskup Brynych nejinak si vedl.“ To pohnulo
vydavatelstvo, aby umístilo materiálie homiletické v časopise
našem a dalo je k disposici svému čtenářstvu, jež si je zařadí do
svých řečí dle svého dobrozdání a potřeby.
Redakce ráda vezmena vědomí přihlášky pracovníků, zejména
když sdělí, 've kterém oboru by pracovati hodlali. Čiiý styk
redakce se všemi spolupracovníky jest vřelým přáním jejím. Každý
lístek ohledně chystané práce je zabezpečením, že včas může
býti zařaděna.
Necht umění všech uměn — pastorace ——
najde hojně pěstitelů
v našem »Rádci duchovnímu. *
'

'
Rádce duchovní,

Redakce.
1

LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle první adventní.
Spasitel světa jest pro nás vznešenou, neklamnou
-

a užitecnou nadeji.
»V Tebe douíali otcové naši: doufali
a vysvobodil jsi je.:
alm 21, 5.

Když Aristoteles, veliký, pohanský mudrc, který celý život
svůj vědám věnoval, na smrtelné posteli ležel, zvolal: »V pochyb
nostech jsem žil, v úzkostech umírám a nevím, kam jdu.: » bytosti
všech bytostí, smiluj se nade mnoulc Z těchto slov největšího
učence věku pohanského poznáváme, jakou útěchu a jistotu měli
pohané a jak jim vysvoboditele bylo zapotřebí. Však nejen po—
hanům, nýbrž i Židům bylo zapotřebí Vykupitele a proto i mezi
Zidy vzrůstala čím dále tím větší touha po Messiáši. »Rosu dejte
nebesa, oblaksvé dštěte spravedlivého,c to byl výraz jejich touhy
a snahy.
Na tuto touhu a snahu všech tehdejších národů, zvláště ale
národa židovského, upomíná nás čas adventní. Tento čas adventní
nemá však toliko za účel pouze naonu touhu po vysvoboditeli
národa židovského nás upomínati, ale on má spíše v nás touhu
po Vykupiteli a důvěru v něho vzbuzovati. Spasitel světa již sice
přišel; ale povždy přece zůstane křesťanům jediným předmětem
naděje a sice naděje: /
1. vznešené,
2. neklamné a
3. nám užitečné.

Pojednání.
l. ježíš Kristus jest nadějí každého křesťana. V Ježíši Kristu
mají se radovati všichni národové; všichni národové mají chváliti
Pána a velebiti jméno jeho, neb on volá je všecky ku blahu věč
nému svým požehnáním. A jaké je to požehnání, jaká útěcha,
kterou od něho očekáváme? jsou to snad statky pozemské? Snad

_3_
čest, vyznamenání neb radosti smyslné? Nikoli, drazí přátelé; ani
to, ani nic podobného tomu neučiní člověka šťastným a spoko
jeným; vše to měli i pohané a přece nebyli spokojeni. Srdce
lidské touží po něčem jiném, po něčem vyšším.
»V pochybnostech jsem žil, v úzkostech umírám,c volá nám
známý mudrc; a podobně bychom musili i my všichni zvolati,
kdyby nám Kristus rozum náš nebyl objasnil. Srdce naše touží
po poučení o Bohu, o věčnosti a o všem, o čem nás rozum po
učiti nemůže. A kdo nás o tom poučí? jen Kristus a' jeho svaté
náboženství. »Onť jest,: jak praví sv. jan, spravé světlo, osvěcu—
jící každého člověka, přicházejícího na tento svět :
Srdce lidské touží po pokoji a odpočinku; ono cítí tíseň
hříchu; ono bojí se Boha uraženého. A kde nalezne toho pokoje?
Jen v Kristu a jeho sv.“církvi. ó jak vlídně a přátelsky dodává
božský náš Spasitel i tomu největšímu hříšníku srdnatosti a dů
věryl »Přišel,c praví, »abych hledal a spasil, což bylo zahynulo.
U mne naleznete pokoje; nechci smrt hříšníka, ale aby se obrátil
a živ byl.:
Srdce lidské hledá útěchy a ulehčení v bídě a strasti života.
Ale co sladšího může býti pro srdce zarmoucené nežli hlas Spa
sitelův: >P01dte ke mně všichni, kteří zarmouceni jste a pracujete,
a já vás občerstvím.:
Tak jest Kristus jediným paprskem naděje, který křesťanu
svítí v tomto slzavém údoli. A když toto opouští a osudný krok
na věčnost činí, i tu neopouští ho jeho naděje. Důvěrně ,hledí
umírající do věčnosti, neboť ví, že ho tam Spasitel světa předešel,
' aby tam všem svým služebníkům lepší obydlí připravil, obydlí,
kde již není žádné starosti více, žádného utrpení, ani bolesti.
Miloval-li Boha svého, jest přesvěíčen, že ho čeká veliká odměna
na věčnosti. »Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na srdce
lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.: To
jSou leVa. která pobožnému křesťanu odchod z tohoto světa
zajisté příjemným činí.
'
2. Vznešená je tato útěcha, ale také 'neklamná. jak často
nás ty nejkrásnější naděje, které tolik v lidi Skládáme, sklamajíí
Může také sklamati křesťana naděje v Krista? ó nikoli! On ne
staví žádných zámků ve vzduchu, ale spíše volá se žalmistou:
»V tebe, Hospodine, doufam, nedej mi zahanbenu býti na věkylc
Ona zaslíbení, která předmětem naší naděje jsou, nejsou pouhé
smyšlenky a výtvor ducha lidského, ale sliby pravdy věčné, vý
roky Boha nezměnitelného, který ani klamati, ani oklamán býti
nemůže. Bůh sám bytost nejsvětější, jest nám rukojmím naší
naděje.
Avšak jenom jednoho, drazí. křesťané, jest nám potřebí, aby
naděje duši naši ozařovala, totiž pevné víry Musíme se podrobiti
slovu věčné pravdy, musíme v Boha věřiti. Kdo má pevnou vírtí,
toho naděje otřesena nebude. Kdo důvěru v Boha skládá, toho
Bůh neopustí, jako neopustil lidu svého vyvoleného, dokud v něho
důvěřovd, jako neopUstil prvních křesťanů, jejichž víra pevná
.
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byla. Či není toho důkazem nezvratným jeho sv. církev? jak
často a jak veliké bouře hrozí lodičce Petrově! Vlny pronásledo
vání často a strašně na ni narážejí a ji zničiti Se snaží; ale blaze
nám, kteří jsme v této lodičce; neboť „je s námi Pán. A kdyby
se i zdálo, že časem spí, přece v pravý čas poroučl a bouře se
stiší. A věru, může-li něco naději křesťana ve Spasitele sesíliti,
je to viditelné řízení moci |eho a milosti v katolické církvi. jako
církve ani brány pekelné nepřemohou, tak také nemůže nic dů
věru věřícího křesťana zviklati.

3, Vznešená a neklamná jest naděje křesťana; ovoce její ale
již v tomto životě jest užitečné a krásné. Naděje dodává síly
v boji proti hříchu.-Ci nebyla to naděje, která milliony křesťanů
v ctnosti sílila? 'Tisícové křesťanů prolili krev svou pro Krista,
poněvadž toužili po koruně, kterou jim slíbil. Tisícové zachovali
v tuhém boji čistotu srdce svého, poněvadž měli na paměti slova:
»Blahoslavení. čistého srdce, nebot oni Boha viděti budou.< Naděje
nás chrání před hříchem. Kdo pevně v B)ha důvěřuje, nemůže
tak snadno hřešiti. Nesčislné množství kajícníků po mnohá léta
mrtvilo tělo své, aby neztratili blaženosti, kterou Bůh svým věr
ným připravil a v naději té uchráněni jsou od všelikého hříchu,
takže se na nich vyplnila slova proroka _královského: »Nebudou
hřešiti všichni kteří doufají v něho.: (Zalm 33, 23) A kdyby
'člověk ve slabosti své tak se zapomenul a proti Bohu hřešil, tu
je to opět naděje v milosrdenství boží, že mu vše bude odpu—
štěno, bude-li toholitovati a činiti pokáni Kdo ale nemá důvěry
v Boha, nemůže milosrdenství božího dosíci, neboť ».důvěra jest
jediný prostředek milosrdenství božího dosíci,c praví sv. Bernard.
Důvěra v Boha oslazuje nám tento trpký život vezdejší ve
všech strastech a útrapách, neboť věrný křesťan jest pevně pře
svědčen, že vše, co snáší, trvá jenom krátký čas a raduje se, že
tím jistěji s Bohem svým spojen věčně radovati se bude a proto
volá sežalmistou Páně: aNechať se radují všichni, kteří doufají
v tebe. na věky plesati budou a přebývati budeš v nich.: (Z. 5, 12.)_
jak vznešená, neklamná a užitečná jest naděje v Krista!
Snažme se tedy, nejmilejší, aby tato naděje vždy víc a více na
základě víry v nás se množila a sílila, aby tak pevná byla jako
našich otců, aby i nás Bůh vysvobodil od zahynutí věčného
a uvedl do slávy svél Amen!

VojtěchČerný.

Slavnost neposkvrněného početí Panny
Marie.

*

(Příhodná promluva též pro mariánské kongregace a pod.)
»Blahoslavení čistého srdce, neboť oni
Boha viděti budou.:
(Mat. 5, B.)

Na dnešní slavnost ukazuje nám církev Kristova Mariivrouše
Lílém, kol něhož vlá _modrá stuha s nápisem: »Ego sum Imma
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culata Conceptióc — já jsem neposkvrněné početíc. Tímto
obrazem Neposkvrněné chce svatá církev ukázati vzor čistoty, ,
chce, aby křesťan potlačoval všechny vášně své smyslnosti, aby
žil život duševní, život čistý. Učiňme tedy dnes čistotu srdce
předmětem svého rozjímání.
Kdo z nás, nejmilejší, nestál v letě vsadech aneb vzahradě
a neviděl lilie, jak květy své obrací ke slunci? Bezděčnč obdi
vovali jsme se tomuto mistrovskému dílu přírody a zvolali jsme:
Jak překrásná květinal jak čistá, krásná, čarovná bylina!_ Tato
lilie jest obrazem ctnosti, o které chceme mluviti, čistoty srdce.
Vlastně by měli katolíci o této věci poučeni býti tak dů—
kladně, že by nebylo třeba, o tom na kazatelně mluviti, a touha
po tomto štěstí měla by je nutkati, aby právě tuto ctnost ob
zvláště milovali a pěstovali._ Než právě opak toho shledáváme.
0 vše starají se lidé více než o čistotu srdce. Oni znají říše
a jejich hranice, znají květenu i dle jména, znají výletní místa
tu- i cizozemská, znají lázně i zámořské, avšak vnitrného světa,
jejžv srdci svém nosí, a jenž nekonečně krásnější jest než zevnější,
neznají. jak by též měli o tom co věděti oni, kteří vychováni
jsou v chladnosti u víře a dle předpisu mody a světa!
Ovšem že by měla už matka dítku, jež v náručí chová, říci:
»Dltě, ty nosíš poklad v srdci svém, který krásnější jest než všecky
perly, jež se skrývají na dně mořském a dražšl než všecky po
klady, jež tají země v sobě.: Tak by měla dítku říci; než ona
tak nemluví, protože samao tom neslyšela ničeho. Vkonversačním
lexiku není slova »nevinnost- anebo nanejvýše glossou na okraji,
že to bývávala ctnost našich pratetiček. V modních novinách
jsou nejnovější kroje oděvu znázorněny; avšak o bílém rouše
nevinnosti není tam ani řeči. V románech nehrá čistota žádné
úlohy; neboť kde bují bodláčí, není žádného m'sta pro lilii,
a kde neřest triumfy slaví, musí hyuouti čistota. Na kázání, kde
se o ní mluví, se nechodí, vážných poučných knih lidé nečtou,
zpovědníka se o tom málo kdo táže. Odtud se stává, že tak
velké množství lidí jen s nechuti a bolesti myslí na svá léta
mladá, že se stali hříšníky dříve než vlasně věděli, co jest hřich,
že ztratili nevinnost dříve, než slovo to slyšeli, a že musí zvolati,
»Kdyby mne byl někdo varoval a poučil, jak šťastným jsem mohl.

býti,.

Povinností knězovou jest'to tudíž, aby pozdvihl hlasu svého,
aby poučoval a varoval. Slova Spasitelova: »Blahoslavení jsou
čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou-, musí zaznívati
světem, aby je všichni slyšeli a dle nich se řídili a spasení byli.
I.

1. Čistota, o níž mluvíme, jest velmi vznešená ctnost. Líbí
se všem a okouzluje vše. Především se líbí Bohu.
Chceme míti důkaz, jak velice se líbí Bohu tato ctnost? Pak
se vmysleme do doby, v niž druhá božská osoba se vtěliti chtěla.
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Věčný Otec ohlíží se' po zemi, aby příhodný příbytek vyvolil
pro svého jednorozeného Syna. Na koho padne jeho volba? Kdo
bude matkou jeho? Hle, tam jest císařovna Augusta v její slávě
— tam jsou královny východu v jejich nádheře — tam jsou
římské matrony ve svém neskončeném bohatstvíl Než nikoliv,
všechny tyto vlastnosti, jež tolik platívočích světa, nemají žádné
ceny u Boha. Tam v zapomenutém koutě světa klečí neznámá
panna. Ona není bohatá, nevystupuje snádherou a leskem, jméno
její neletí světem; ale jednu přednost má: nikdo není tak čist
jako ona, nikdo tak nevinný. Tam se obracejí oči Věčného, tam
poslán jest anděl jeho a přináší pozdrav: »Ave Maria.
Ona
byla vyvolená za matku Páně. Pěstoun Páně měl býti panenský
sv. Josefa jeho předchůdce byl čistý Jan Křtitel. Hle, jakou cenu
má čistota před Bohem!
Když Spasitel dorostl a jako učitel národů vystoupil a evan
gelium hlásal, bylo učením jeho: »Blahoslavení čistého srdce: —
a příklad jeho a jeho skutky byly dle toho. On si zvolil dvanácte
apoštolů, muže ze všech stavů a vrstev, kteří ustavičně u něho
zůstati a ho následovati měli po všech cestách. Byli nedokonalí
a měli mnohou chybu; avšak nečistého nevzal Spasitel mezi ně.
]idáš ho zradil; Petr ho zapřel; Tomáš nechtěl uvěřiti v jeho
vzkříšení. Ještě při poslední večeři hádali se, kdo by z nich byl
větší, a při zajetí opustili ho všichni a rozutíkali se. To vše snášel
on; avšak hříchu proti čistotě netrpěl u SVýClTučedníků.
Třikráte Chtěl býti pokoušen Pán na pous ;. Byla to hodně
ponižující pokušení: k.požívačnosti, k pýše, slavomanu. Připustil
je, aby nás těšil a sílil, když i my pokoušeni býváme. Než po
kušení proti čistotě nepřipustil nikdy. A přec bylo by'to do jisté
míry útěchyplné pro nás, kdyby byl ito snášel. Než nikoliv, toho
on nechtěl; ani stín tohoto hříchu nesměl padn'outi na něho.
Vše možné obžaloby a obviňování musel Spasitel snášeti za
svého života od Židů Bylo mu předhazováno, že se rouhal Bohu;
že jest ve spojení s ďáblem; že jest rušitelem soboty; že bouří
lid. Vše připouštěl a trpělivě nesl; ale obviňování proti ctnosti
čistoty nikdy nepřipustil. O tom nemělo ani mluveno býti.
Hle, křesťané, tot jest soud Spasitelův o této ctnosti A ne
smíme se diviti, že Bůh ji tak miluje. Sv. Jan píše: »Bůh jest
světlo a v něm není žádné temnoty.< (Jan 1, 15) Zajisté jako
Nekonečný jest nejčistší a nejjasnější světlo, jež veškeru temnotu
vylučuje. A čistota na zemi, _cojest jiného než božský paprsek,
jenž přišel s hůry; nebot on jest zdroj svatosti; a když něco.
zde na zemi krásné, čisté a dobré jest, tož jest to proto, že jest
to odlesk jeho nekonečné krásy a čistoty,
.
2. Tato" ctnost líbí se Bohu obzvláště, avšak též lidem. Co
pak nás okouzluje? Krása. Nuže jest trojí krása: tělesná, duchovní
a mravní (morální) První, na které si zakládají tolik lidé. jest
nejprchavější. Pomijí tak rychle; nemoc a' krása těla jest ta tam,
nehoda, nešťastný pád, anebo ze žárlivosti polití vitriolem a jest
„po ní—a konečně přijde stáří a veta jest po posledních stopách

J—
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krásy. Mnohem výše jest duchovní krása: úplný vývin vyšších
šil v člověku, zdokonalení přirozeného obrazu božího: avšak
i dost jest pomíjející: ona nevzdoruje stáří a její pomíjejícnost
spatřujeme v každé komůrce blázinců. ]edna krása však nemůže
odňata nám býti. když ji sami nechceme ztratiti: jest to nejvyšší
— mravní (morální) krása. Ona jest zář čisté duše skrze lidské
tělo. O této dímoudrý v písmě svatém: »Č), jak krásné a ve—
lebné jest čisté pokolení. Líbí se Bohu i lidem.: Chceš tuto krásu
viděti? Pak podívej se svému dítěti do očí v den prvního sv. při
jímání! V tento den můžeš mu viděti do hloubi duše. A když
se ho zeptáš, je-li šťastné, pak uvidíš _krásu nevinnost v jeho
očích a z jeho úst můžeš ji slyšeti. O, oko dětské, jak záříš _
tak' nevinně a čistě! Ještě nezkaleno dechem vášní a hříchu. jak
jest mladistvá duše ještě klidna aBohem obdařena — tiché horské
jezero, jež v hustém lese leží a odráží nebesa!
Mohou býti lidé, kteří pro tuto krásu nemají více žádného
smyslu, jichž oko se zatemnilo a jen tehda už vzplane, když
plamen smyslnosti je rozohní. ]iní sklánějí se před mocí čistoty,
i takoví, u nichž bychom se toho nebyli nadáli. Heine, před nímž
stojí nevinné dítko, začíná se modliti, aby je Bůh zachoval vždy
tak čisté a dobré a krásné. A Rousseau, jistě svědek nepodezřelý,
zvolá: >Ukažte mijinocha 191etého, který ještě zcela nevinný jest,
a já ho prohlásím za nejkrásnějšího člověka na světě 1: Nevím,
v jakých kruzích se pohyboval Rousseau, že se se žádným ta
kovým člověkem nesešel; já bych mohl na sta ukázati, dí vě—
hlasný řečník naší doby, snimiž jsem se setkal na cestách svého
života; ale ti se nenajdou vmístnostech rozkoší, kde svět podává
pohár radovánek — to jsou lilie, které v dobře ohrazených za
hradách rostou a kvetou.
.
3. Konečně okouzluje tato ctnost celé nebe. I v nebi jsou
stupně. Jako hvězdy liší se co do záře, tak i vyvolení co do slávy.
Všichni budou míti koruny, nebot jsme synové královští. Avšak
duším čistým jsou zvláštní koruny uděleny, jako apoštolům
a mučedníkům. A oni budou zpívati píseň, kterou zpívati jenom
oni dovedou. A následují beránka, kamkoliv jde. A kam jde on?
K nejvyšším vrchům božství. Oni jsou bezprostředními následovníky.
Všichni budou na Boha patřiti tváří v tvář okouzlení věčností.
Ale tyto duše budou hlouběji patřiti, povznášejí se výše. Proto
praví Spasitel: »Blahoslavení čistého srdce, nebot oni Boba viděti
budou.< To jest odměna za oběti, které přinesli, a odškodněná
za pozemské radosti, jichž se zříkali. Štastní, když tomuto ta—
jemství rozuměli od mladosti; a šťastní rodiče, kteří dítky mají,
které jednou do těchto řad vyvolených připočteny budou.
11.

,Než, nejmilejší, pojďme z výšin nebes, kam jsme vystoúpili,
opět zpět na zem. Ach jak jinak jest to tu. Člověk by si měl
oči zahaliti, dí jeden věhlasný kazatel naší doby, aby neviděl,
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jak lehkomyslní lidé tento největší poklad vydávají a rozmarňují.
Člověk by si měl uši zacpati, aby nemusel slyšeti výkřiky nohama
šlapané nevinnosti. Knězi by mohlo někdy puknouti srdce žalem
a bolestí, když vidí zkázu. kterou v životě lidském, který by
mohl tak krásným býti, působí tento hřích. Není žádné ctnosti,
která člověka povznáší k takovým 'výšinám, jako čistota; není
však též neřesti, která ho tak sklání a v prach uvrhuje, jako Ona,
jež protivou jest čistoty.
Běda, kdo v mládí ztratil nevinnost! Pak nastává tmavsrdc
a myslí. Rozum jest zatemněn. On má státi ve službách pravdy
má hledati vznešené, krásné ideály; stav se však obětí vášně za
bývá se výhradně nízkými, chlípnými věcmi. Jsou lidé, kteří ne—
dovedou učiniti vtipu jako takového, při němž se člověk čestný
-začervenati musí. Vůle stává se u nich slabou. Láska láskou
smrtící. Oni nehledají zalíbení na Bohu, bohoslužbách, ctnostech.
Zádného štěstí s radostí není na cestách jejich života.
i snad
mám vás vésti, nejmilejší, na břehy oceánů, jezer, řek, na mosty,
kde váhají oni, nemají-li svému nešťastnému životu učiniti konec?
Nuže, nejmilejší, nenásledujte těchto, nýbrž oněch, kdož si ne
vinnost zachovali, aby se na nás splnila slova: »Blahoslavení či

stého srdce, nebo oni Boha viděti budou:. Amen.
Dr. Ant. Ondrouřek.

Na slavnost neposkvrněného početí.
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

Kterak lze neposkvrněnou Bohorodičku následovati?
1. Staří pohanští mudrci rádi škádlili křesťany otázkou: »Co
činil Bůh před stvořením světa, když sám jest od věčnostiřc
A jistý církevní učitel jim _ods'ekl: »Než Bůh svět stvořil připra
voval zatím peklo pro ty z vás, kteří takové všetečné otázky
kladeteíc
»
,!
A podobně všetečně tázávají se mnohdy vlažní, nedbali kře
sťané: ':K čemu dnešní slavnost? Což jest to možno, aby kdo
kletbě hříchu dědičného ušel a byl bez poskvrny počat v životě
matky svéřc A církev Páně na to odpovídá: »Pán Ježíš jakožto
člověk nemohl nikdy býti podroben hříchu, jsa zároveň i Bohem;
a pro jeho nejvyšší svatost i matka jeho Maria dle nevyzpy—
tatelných úradků božích a ze zvláštní milosti nejvýš svatého, ale
i Všemohoucího Boha, byla na důstojný stánek Bohočlověka
upravena, a tudíž i ochráněna, aby ani na nejmenší okamžik ži
vota svého nebyla hříchem poskvrněna a pod moc ďábla posta
vena. A proto i o ní dnes pěje: »Tvé početí, ó Matko boží,
oznámilo radost celému světulc I jest na nás, tomuto tajemství
božímu se pokořiti; Boha za to chváliti, že jednu ze sester našich
-tak nade všechno pokolení lidské vyvýšíti ráčil; a konečně bohu

—9_„
libým životem neslýchané vyznamenání Bohorodičky uctívati,
a pokud lze, i následovati.
2. Tajemství neposkvrněného početí přeblahoslavené Boho
rodičky bylo vpravdě po všechna století křesťanská i uctíváno.
Vypravuje se v posvátných dějinách, že již apoštolé matku
božského mistra svého na výsost uctívali; a svatý Petr že to
byl, jenž složil tu krásnou modlitbu na počest její, kterou se
denně třikrát modlíváme, a jež začíná slovy: »Anděl Páně zvě
stoval Panně Marii..
Na počest Bohorodičky a jejího neposkvrněného početí sta
ven)r byly po všechna století křesťanská kostely, kaple, oltáře;
zřizovány byly sochy i obrazy. Ba není věru katolické rodiny na
celém světě, v které by neměli aspoň obrázek přeblahoslavené
Matičky, a byť to byl pro chudobu třebas jen obrázek papírový.
Před obrazy_Bohorodičky klekávají nejen Evropané, ale—i In
dové, japonci, Ciňané i'Tataři, žalují jí hoře své a uctívají ji ja
zyky svými mateřskými.
_
Kdo by nevěděl, co vše se děje jen u nás v Cechách, pří
kladně ve Staré Boleslavi, na Sv. Hoře, ve Filipsdorfu a na
přečetných jiných hradech mariánských na počest Bohorodičky?
Kdo nebyl by slyšel o světoznámé svatyni v Lurdech ve Francii,
jindy tolik katolické, kdež se Matka boží jako »Neposkvrněné
Početí: prohlásila a svými nesčetnými zázraky tam právě nevěru
zběsilých nepřátel božích stále zahanbujeř (5, v pravdě, na ní se
plní, co ona pěla po svém, zázračném početí Syna božího: »Aj,
od této chvíle blahoslavenou mne nazývati budou všichni náro—
dovélc (Luk. 1, 48.)
3. My nebyli jsme bez hříchu prvotního počati; ale byli jsme
na křtu svatém od hříchu prvotního očistěni, a proto měli bychom
také čistě, nevinně, svatě žítí, abychom imy si zasluhovali chválu
předBohem i před lidmi, a zasloužili si odplatu neskonalou
v nebesích. K tomu nás povzbuzuje církev slavností dnešní,
a k tomu nám iBůh sám nebeské pomoci pro zásluhy Syna
svého poskytuje, plníme-li s ochotou tři podmínky.
Které jsou to?
jestliže: a) nad sebou bedlivě bdíme;
12)proti nepřátelům spasení statečně bojujeme;
c) s horliVOstík Bohu se modlíme a za pomoc jeho prosíme.
a) O záhubu naši ukládá mnoho nepřátel, a proto třeba stále
před nimi na pozoru se míti.
Láká nás věru svět svými statky, požitky, radovánkami, aby
mysl naši 'od Boha odvrátil, bychom Ho poslouchati a jemu
věrně sloužiti zapomínali.
Obchází i ďábel, vrah duší lidských, jako lev řvoucí, hle
daje, koho by zhubil (I. Petr. 5, S.), od Boha ho odvrátiv.
Nosíme ale i jednoho nepřítele všude s sebou, nepřítele
nejhoršího, tělo své, jež stále nás dráždí ke zlému, a může každé
chvíle připraviti nám záhubu.
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Obává-li se kdo vykradení od zlodějů, bdí úzkostlivě nad
statečkem svým; a víme—li,že máme tolik nepřátel spasení svého,
musíme i úzkbstlivě na stráži býti všude a vždy před různými
nástrahami jejich.
,
b) Bez boje není vítězství, a bez vítězství není koruny. To
"tvrdí svatý apoštol národů ve slovích: »Neby'vá korunován, leč
by řádně bojoval.< (II. Tim. 2, 5).
Třeba tedy lákání světa přemáhati pomýšlením, že vše ve
světě jest marnost, a že ničeho s sebou nevezmeme ze života
tohoto, leč co jsme vykonali dobrého nebo zlého
Pohrdejme nášepty ďábla, jenž dle slov sv. Augustina jest
mocí Kristovou uvázán jako pes na řetězu, tak že nemůže ublí
žiti, leč tomu. kdo lehkomyslně se mu blíží, to jest nášeptům
jeho sluchu dopřává.
.
Nezřízené žádosti a lákání ke hříchu, jež se v těle našem
neustávají ozývati, přemáhejme postem, zdrželivostí i ve věcech
dovolených, abychom se pak přemohli tím snáze ve věcech ne
dovolených. Zvláště ale pečujme o cudnost i čistotu duše, varu
jíce se úzkostlivě v myšleních, řečích i skutcích všeho, co by
stydlivost uraziti mohlo. Neboť není věru horšího hříchu, jenž
by člověka tolik zahanboval i ponižoval, jako nečistota, smilstvo!
c) Avšak bez pomoci, bez milosti boží, jak učí katechismus,
ničeho, bafpraničeho k životu věčnému napomáhajícího vykonati
s to nejsme, a proto třeba Boha věrně, pokorně i vytrvale pro
siti, aby se stal pomocníkem naším v bojích proti tolikerým
urputným nepřátelům. A Spasitel pomoc tu pokorně prosícím
i.slibuje, řka: »Proste, a bude vám dáno; tlucte, a bude vám
otevřeno; budete-li zač .prositi Otce ve jménu mém, dáť vámí<
(Mat. 7, 7—8; Jan 16, 23.). Když pak bude Bůh s námi, co
svede kdo proti nám? —
4. Konáme-li dnes slavnost neposkvrněného početí přeblaho
s'avené Bohorodičky. připomeňme si spolu, že ona byla netoliko
od prvního okamžení života svého v životě mateřském ze zvláštní
milosti boží pro budoucí zásluhy Syna svého i od nejmenší skvrny
jakéhokoli hříchu ochráněna, ale že i po celý život svůj tuto ne
vinnost andělskou zachovala; a učiňmež to pevné předsevzetí, že
jsouce na křtu svatém od hříchu dědičného osvobozeni, chceme
proti všem nepřátelům spasení Svého horlivě i vytrvale bojovati,
a Boha svého za pomoc, přeblahoslavenou ale Matičku jeho za
přemocnou přímluvu prositi, abychom věrně až do konce života
svého vytrvali, a pak i s prorokem Páně říci mohli (Zalm 70, l.):
»V tebet doufal jsem; necht nejsem zahanben. na věkyl- Amen.
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Neděle druhá adventní.
Hledej Ježíše.
»Ty-li jsi ten, jenž přijiti má, čili jiného
čekati máme ?:

(Mat. 11, 3.)

Hvězda dennice bledne a zachází, jakmile vyšlo slunce. Po—

'dobně ipředchůdce

musel odstoupiti, jakmile vystoupil Pán,

jemuž připravoval cestu. Ustoupil sv_.Jan Křtitel v tu dobu, kdy
sláva jména Ježíšova po celé vlasti židovské se šířila — spoután
a uvězněn rozkazem Herodesa.
Učedníci Janovi celým srdcem mu oddáni byli, jej za jedi
ného mistra svého považovali a proto větší vážnost měli kn'ěmu
než ke Kristu Pánu. Všemožně horlili pro čest sv. Jana a proto
si mu stěžovali: »Mistře ten, který byl u tebe za Jordánem, je
muž jsi ty vydal svědectví, hle, on křtí a všichni jdou k němu.—
(Jan 3, 26) Obával se sv. Jan, aby snad po jeho'smrti nepo—
vstala roztržka mezi učedníky jeho a učedníky Ježíšovými a proto
často jim připomínal, že on není Kristus, že on není zaslíbený
Messiáš, proto. odkazoval je na Ježíše, a i tentokráte poslal z vě
zení svého k Ježíšovi dva z učedníků svých, aby se ho sami
otázali a ze skutků jeho poznali, že je SpaSitelem světa.
Tito učedníci Janovi přišedše, tázali se Krista Pána: >Ty-li
jsi ten, který přijíti má, čili jiného čekati mámeřc Kristus Pán,
vševědoucí, dobře věděl, že by jim odpovědí: »Já jsem ten, který
přijíti mác, málo prospěl, proto odvolal se na své skutky, jež
mocněji a důrazněji mluví než pouhá slova: Proto vyzval slepé,
jimž všemohoucím svým slovem vrátil zrak, chromé, jimž dal
zdravé údy, hluché, jimž dal sluch, malomocné, které očistil,
mrtvé, které vzkřísil, chudé, jimž zvěstoval učení božské, aby oni

vydali svědectví o něm, nebot takových skutků nemůže konati
než. toliko Bůh sám.
Učedníci Janovi jsouce dobré vůle, nepotřebovali jiných dů
kazů pro víru svou. Nabyli přesvědčení, viděvše zázraky, že Kristus
je Messiáš zaslíbený aodešli, aby toto radostné přesvědčení ozná
mili Janovi v žaláři.
Nejmilejšíl Vykupitej chtěl, aby učedníciJanovi podle skutků
poznali jej a soudili o něm. 1 my podle skutků svých souzeni
budeme. Až přijde hodina, která nikoho z nás nemine, kdy vyjde
duše nesmrtelná 'z těla smrtelného a přijde ku branám _vččnosti
a na soukromý soud, tam zazní otázka: »Ty-li jsi ten, který přijíti
má do království nebeskébořc

Učedníci Janovi ubírali se podél Jordánu a nalezli Pána Ježíše,
budto nedaleko jezera genesaretského, anebo nedaleko hory Tábor
uprostřed zástupu lidu Učedníci Janovi šli za Ježíšem, nuže i my
Ježíše hledejme.
'
!

*
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Kristus Pán svou milostí v nás přebývá tak dlouho, dokud
ho sami od sebe nezapudíme, a dříve k nám se nevrátí, dokud
ho nevyhledáme. »Aj já s vámi jsem po všechny dny až do sko
nání světa.: ]est s námi původce všech milostí Kristus, dokud
hříchem smrtelným od sebe ho nezapudíme, nikdy neopustí člo—
věka, dokud ho člověk sám neopustí, dokud do hříchu smrtel
ného neklesne a milosti boží se nezbaví.
Lehce padne, lehce klesne v hřích těžký, lehce přijde o je
žíše a milost jeho. Přemnohými dary a milostmi obdařil Stvořitel
anděly. Přebývali v slávě boží a požívati měli blaženosti věčné.
Nezůstali však všichni věrnými B_ohusvému, zhřešili, ztratili milost
boží a zavržení jsou na věky.
»Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení,: napomínal
Spasitel apoštoly. Nebděli, vešlivpokušení a rozprchli se, nechtíce
ani Ježíše znáti.
»Kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl,: napomíná
nás sv. Pavel. Mnohý myslí, že je pevný ve víře, v křesťanském
životě — přijde pokušení, klesne, dópustí se hříchu smrtelného,
'přijde o ležíše a ztratí milost jeho, a to jest to největší neštěstí,
které člověka potkati může.
Ztratíme-li nějakou věc cennou, hledáme jí a jsme nepokoj
nými, dokud jí nenalezneme, a čím cennější věc ztracená, tím
úsilovněji hledáme Zena, když ztratila jeden peníz, jak nám
z podobenství vypravuje Kristus Pán (Luk. 15), rozžala svíci,
vymetla dům, hledala pilně, pokud nenalezla, a' když jej nalezla,
svolala přítelkyně a sousedky, řkouc: Spolu radujte se se mnou,
nebot nalezla jsem peníz, který jsem ztratila. Tak i my musíme
se přičiniti svého ježíše a ztracenou jeho milost nalézti.
Kdy svého Ježíše hledatiř »Hledejte Pána, dokud může na
lezen býti, vzývejte ho, dokud blizko jest : (Is, 55, 6.) Hledejme
tedy Pána a snažme se milost jeho opět získati hned, jakmile
jsme poznali ztrátu jeho, jak jsme se dopustili hříchu smrtelného.
Zena jakmile poznala ztrátu svou, hned rozžala svíci, hledala
a neupokojila se, až našla ztracený peníz. I—Iledejmeježíše "hned,
hledejme ho ve sv. zpovědi.

Čím déle člověk odkládá, tím tížeji se potomktomu odhodlá.
Je to stará zkušenost. Missionář jeden vykládá, že když konal
v jednom velkém městě missie, přišel k němu stařec a pravil
mu: Pane, přicházím vás prosit o poradu. Byl jsem dojat vaším
kázáním a proto jdu. Když jsem byl mlád, dopustil jsem se zlého
skutku; neodhodlal jsem se hned z něho se vyzpovídati a od—
kládal jsem. Hřích ten vleku nyní s sebou po celý život. Cho
díval jsem ke sv. zpovědi, přijímal jsem Nejsv. Svátost, ale ze
hříchu toho jsem se nikdy nevyznal a tak všechny zpovědi mé
byiy svatokrádežné i všecka přijímání. jsem nyní stár, smrt mám
už_přede dveřmi, bojím se božího soudu, o kterém jste kázal;
poraďte mi, co mám dělati. — Kolik je takových na světě! Smrt
už také mají přede dveřmi a dosud s sebou vlekou hřích, jehož
se dávno a dávno byli depuitilř. Neodhodlali se hned hříchu
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toho se zbaviti, pak se k tomu nemohli odhodlati a život svůj
trávili bez Boha, v nemilosti boží. Mladá rostlina snadno se dá
vykořeniti, strom mohutný bez veliké síly vyvrátiti nelze. »Pak-li
později, a to s velikým nebezpečím a s mnohou nejistotou, proč
ne hned, pokud jistota jest ře (Sv. Augustin)
Neodkládejme tedy den ode dne hledati Ježíše, získati si
přízeň a milost jeho, neříkej nikdo z nás, dost času mám, až
sestárnu, smířím se s Bohem, učiním pokání, budu živ zbožně.
Nevíš, jestli ti Bůh tolik času- popřeje, abys se mohl s Bohem
smířit, s Ježíšem se spojit a v milosti setrvati. Kdo bez Boha byl
živ, bez Boha umírá; jal-rý život, taková smrt; jaká smrt, taková
věčnost. Po smrti hříšník Ježíše svého nenajde, protože k tomu
ani času", ani místa není.

Praví Písmo sv. (Přís. 8, 17):

»Kteří

vjitře bdí ke mně, naleznou mne.: »Kdo záhy, v jitře svého života,
neb brzy po hříchu spáchaném mne vyhledává a smíříse pokáním
se mnou, nalezne mne anal'ezne milost mou. Neprodlévej obrátiti
se k Pánu, aniž odkládej den ode dne. Nebo náhle přijde hněv
jeho a v čas pomsty r02ptýlí se.: (Sir. 5. 9.)
Kde hledati Ježíše? Nenalezneš ho ve veselých společnostech,
v bodování a zábavách světských, nalezneš ho ale v chrámu, kde
slovo jeho se káže, kde mezi věrnými svými přebývá, nalezneš jej
v Nejsv. Svátosti, v níž se za pokrm duším našim podává. Tam
ho hledej, tam jej nalezne srdce tvé, a přijmeš-li zbožně tuto
Nejsv. Svátost, vstoupí Ježíš do duše tvé, bude v' srdci tvém
s milostí svou kralovati a pokoj jeho přebývati bude v tobě.
Před nemnohými roky odsouzen byl v Turíně zločinee na
smrt. Připuštěn byl k němu do žaláře kněz a nešťastný zločinec
s Bohem kajícně se smířil. Když nastalo poslední jitro, kdy zlo
činec již měl býti veden na popravu, navštívil jej ještě kněz, aby
mu dodal útěchy a síly k poslední cestě. Odsouzenec klečel
v žaláři, 'v rukou držel kříž, líbal jej a plakal. Kněz se domníval,
že pláče strachem před smrtí a proto hleděl jej potěšiti. Ale odl
souzenec mu odpověděl: »Není to smrt, pro kterou pláči. Smrt
už dávno jsem zasloužil a rád ji přijmu jako pokání'za své hříchy.
Ale proto pláči. že tak pozdě Spasitele svého poznávám. Všichni
'mne opustili. a ten, kterého jsem nedbal, zůstává mi věrný. O jak
lituji, že tak pozdě ho poznávám-'
Cesta, po které k Spasiteli s_vémupřijdeme a jej nalezneme,
je cesta pokory, kajícnosti, pokání a dostiučinění. Blahoslavení
lkající, neb oni potěšeni budou. Bíahoslavení 'čistého srdce, nebo
oni Boha viděti budou.
Kristus, Syn boží, nepřišel toliko proto, aby spasil národ
svůj židovský, nýbrž přišel, aby vykoupil, časně i věčně oblažil
všechny národy země a každého člověka. A jako jedenkráte člo
věkem se stal v čistém životě Marie Panny, tak duchovním způ.
sobem s milostí svojí uhostiti se chce v každé čisté duši svých
věrných. Nuže připravme mu cestu do duší svých jako nám ji
připravil sv. Jan, aby vešel k nám a my skrze něho došli slávy
věčné. Amen.

Frant. Čec/z.
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Neděle třetí adventní.
Ty, kdo jsi?
>Kdož jsi? ať odpověď dáme těm. kteří
nás póslali.<
Sv. Jan 1, 22.

_Vživotě lidském hraje štěstí často hlavní úlohu, a tak se
stává, že lidé nepatrného původu docházejí vysokých důstojenství.
Justinián Veliký, císař byzantský, byl synem _roíníka z íllyrie,
a děkoval jen své udatnosti a odvážlivosti, že dosáhl r. 527 trůnu.“
Avšak jediný nerozvážný krok byl mu osudným až do smrti.
Oženil se totiž s herečkou Theodorou, kterou tím povýšil za cí
sařovnu. _Ale žena ta nezasloužila podobné cti, neboť byla mar—
nivá a zpupná a otravovala mu život. Když (r. 532) při kterémsi
povstání v Cařihradě nacházel se v nebezpečenství života a na

radu přátel z města se chtěl vzdáliti, odporovala tomu Theodora,
řkouc: »Byť tento útěk byl i poslední naší spásou, já jím cpo
vrhuji a raději volím smrt, nebot nechci přežíti ztráty své důstoj
nosti. Nebesům přísahám, že mne nikdo bez koruny a roucha
císařského neuvidí, a že nechci ani minutu žíti bez císařského
titulu. ]si-li ty, císaři, k útěku odhodlán, dobrá, máš poklady,
máš lodi! Avšak třes sel Láska k životu vydá tě ve vyhnanství
a potupnou smrt. Já zůstanu věrna zásadě císařských předků:
»Trůn slavný hrob.: (Podstránského výkl)
,
'
Drazí křesťané, co soudíte o této'ženě? Z: z její řeči sice
dýše neobyčejná odvaha, avšak zároveň také pýcha a přeceňo
vání sebe. A já myslím, že by snad i samým Bohem ve své zpup
nosti byla opovrhla, kdyby se jednalo o trůn a její slávu. Nebot,
kde v srdci člověka pýcha se uhostí, tam nemůže přebývati Bůh.
Bohužel j'est mnoho pýchou poiatých lidí, kteří, ač nulami jsou,
přece náramně se roztahují & myslí, že ve společnosti lidské jsou
nevyhnutelně potřebným kolem. Takoví lidé si nedovedou nebo
spíše nechtějí dáti správnou odpověď na evangelickou otázku:
»Ty, kdo jsiřc
Drazí přátelé, tato otázka, která dle dnešního evangelia před
1900 léty zazněla na březích Jordánu, dosud nepřestala míti svou
nenahraditelnou cenu :: hluboký význam. Proto, chcete-li, »by
pokoj boží, který převyšuje všeliký smy'sl, ostříhal srdcí vašich
& myslí vašich v Kristu Ježíši Pánu našemu (epišt. dneš.), prosím
vás: tažte se často sami sebe: »Ty, kdo jsi?: Dáte-li si vždycky
na tuto otázku správnou odpověd, pakdosáhnete moudrosti nejvyšší :

[. poznáte sebe,

II. poznáte B 0 h a,

III. poznáte i cenu svého bližního

. . .

[.

_Pán Bůh vštípil do našeho srdce neodolatelnou touhu po
štěstí. Tato touha není zlá. Proč? Protože je od Boha. Ivy
chcete býti šťastni? Kdož by si toho nepřál!

Nuže, abyste byli opravdu šťastni. musíte býti bohatiř—Ano?
Musíte dojíti cti? Musíte býti učení? Musíte býti zdrávi_ř Musíte

dlouho žít? Snad, možná! Ale jednoho jest potřebí: musíte znáti
sebe — a to je věc velmi nesnadná.

_

Nabýti bohatství, cti a slávy nebývá vždycky nejtěžší úlohou.
Obrátí-li jednou štěstěna tvář svou k tobě, zbohatneš; a jsi-li tak
chytrý, že'si umíš získat u lidí přízeň, dojdeš cti a slávy. Ale
pak,bud' opatrný! František Pozzi, světový pěvec na prknech di—
vadelních, stal se z chudasa mnohonásobným milionářem. Snadno
vyzískané jmění však za několik let promrhal, a když krom toho
ztratil i zlato v hrdle, totiž svůj krásný hlas, upadl v největší
nouzi a stal se posléze v Terstu metařem. jednoho „dnena podzim
r. 1910 našli ho mrtvého na ulici.
Dojíti učenosti také není nic nesnadného pro člověka, kte
rého Bůh obdařil nadáním nebo aspoň vytrvalostí., Než ze ško
láčka stane se kněz, učitel nebo advokát, trvá to sice drahně let
a mnohou nad knihami probděnou noc. Ale konečně i tato píle
má své ovoce.
Býti zdráv a dlouho žít, už je věc těžší ; ale kdo zbytečně
zdravím neplýtvá a pravidelně žije, přece si obyčejně zdraví
uchová.
Avšak nic není tak nesnadného jako poznati sebe, své
chyby, křehkosti a vady. Takové poznání vyžaduje velikou mou-v
drost a sebezapření, a právě proto jen málo kdo k tomuto po
znánípřijde. Mnohý člověk zná důkladně jiné, ví dosti o jejich
povaze a mravech, soudí správně o jejich činech, ale sám sobě
jest zahaleným obrazem, o němž mu nanejvýš nejhlubší rysy
známyjsou. A přece bez poznání sama sebe nedovedu si mysliti
pravého křesťana.
Už někteří pohané, kteří měli hlubší vědomí o dokonalosti
člověka, považovali sebepoznání za vrchol moudrosti, doporučo—
vali je a učili, jak by se člověk v něm cvičiti měl. To byli po
hané. A křesťané by v této příčině měli státi za nimi? Ach, ni
koli! těte jen životopisy svatých, a poznáte, že mužové slynoucí
moudrostí a obdivovaní pro svou učenost utíkali do samot
a pouští, by mohli žíti vzdáleni hluku světa. Co je vedlo k této
odloučenostiř Nic jiného, nežli spasitelná touha, aby mohli ne
rušeně sami o sobě přemýšlet, sebe poznávat, kárat 'a polepšovat.
Na př. sv. Jan Křtitel (o němž je řeč v dnešním evangeliu)
trávil svůj věk od dětinství až do 30 let na poušti a potom te
prve, znaje dobře sebe, vystoupil jako přísný, ale sám pokorný
kazatel pokání. A tak učinili i jiní svatí lidé. Jeden z nich napsal:
»Nepozoruji-li sebe, neznám sebe. Patřím li v sebe, poznávám
sebe. Nepoznávám—li sebe, pak jest má spása ztracena c V životě
sv. Kateřiny Sen. čteme, že jí Pán ]ežíš řekl: »Dsero, až budeš
znáti, kdo jsem já, a kdo jsi ty, budeš blahoslavená.<
Křesťané, snažte se tedy poznati svoje nitro a často se zpy
tujte! Poznáte svou nicotu a hříšnost, přijdete k pokoře, a jsouce
pokorni, naučíte se také znáti Pána Boha . . .
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II.

Nechci se nikterak prohřešiti proti tajemství zpovědnímu,
když vám prozradím, že duše opravdu zbožné a Bohu oddané
obyčejně se pokládají za největší hříšníky a hříšnice. Čím světější
a Bohu oddanější jsou, tím více samy sebou pohrdají a podobají
se tak ovocnému stromu, který, čím více ovocem obsypán jest,
tím více své ratolesti sklání. Přátelé moji, odkud toto pohrdání
samým sebou? Snadná odpověď: Duše tyto (vpravdě zbožnél)
často přemýšlejí o svém nitru a kladou sobě otázku: »Ty, kdo'
jsiřc »Jsi hříšník, jsi hříšnice.: »Jsi před Bohem holé nic.:
Toť ostatně pravá ozvěna srdce lidského, a jinak sebe sou
diti, jinak o sobě svědectví vydávati, jest klam a blud. Pravdu
tuto vyjádřil v jednom ze svých 150'žalmů starozákonní pěvec
David: »V hříších počala mne matka má, a hřích můj proti mně
jest ustavičně.<

.

Když muž tento, jehož duše byla plna vroucnosti a lásky
k Bohu, nad svou hříšností a nicotou tolik v duši své hořekuje,
co
máme
my? My
— a My
Hospodin
Myteprve
hněviví
— a říci
Hospodin
tak hříšní
milosrdný!
nepatrn fak
— svatýl
a Ho
spodin tak nesmírný! Tak mocný a nekonečný, opřed nímž kleká
každé koleno nebeských, zemských i pekelnýelu (_Fil.2, 10.)
A my — kdo jsme my?
'
,
_ 'Sv.Augustin, hvězda učenosti a nedostihlé moudrosti, napsal
11vědomí své veliké nehodnosti slova, kterým lidé pýchou pojatí
sotva porozumějí: »Pane, poznám-li sebe, poznám tebe, aniž tou
žiti budu po něčem jiném. Pakli nenáviděti budu sebe, milovati
budu tebe a konati budu vše pro tebe. Pokořím-li sebe, povýším
tebe. Zapru—lisebe, žíti budu pro tebe. Volej mne, o Bože, abych
uzřel tebe a požíval na věkylc (Piae petitiones)
Hle„ drazí, takovou vnitřní cenu má poznání sebe: vede totiž
k poznání Boha. Avšak poznání sebe a poznání Boha má také
velikou cenu praktickou, že totiž vede
lIl .

k poznání bližního. Kdo dovede dobře odpověděti na otázku:
»Ty, kdo jsiřc, umí také odpověď správnou dáti na otázku: »Ten,

de jestřc

'
Ach, věřte, přátelé, slovům mým, že kdyby bylo mezi lidmi
více sebepoznání, bylo by také více lásky k bližnímu a za to
méně nesvornosti, pýchy, přeceňování sebe atd. Nebot co lidi
obyčejně zatvrzuje proti bližnímu? To neobmezené sebepřeceňo
váníl Ale..kdo zná sebe a miluje Boha, nebude pohrdati svým
bližním ani pro jeho národnost, ani pro nižší rod a postavení.
Turecký císař Bajazet kulhal; mongolský císař Tamerlan byl
jednooký. Když tento v bitvě u města Ancyry kulhavého Baja
zeta porazil, přivedli poraženého před jednookého Tamerlana.
Ten uzřev kulhavého zajatce, dal se do smíchu. Bajazet domní
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vaje se. že ten smích patří jemu, řekl: »Nač ten smích, Tamer
laneP Což nevíš, že štěstí, které se dnes na někoho usmívá, zítra
záda k němu obracířc Načež Tamerlan vece: >Nesmál jsem se
tvému neštěstí, ale uvažoval jsem tvou i svou vadu a myslil jsem
si toto: jistě že mají císařstva a bohatství před Bohem pramalou
cenul Nebot je propůjčuje lidem tak nestvůrným, jako my oba
jsmex (Marchal, »Kř. muže, str. 149.)
Přátelé drazí, pravý křesťan nebude tedy pohrdati bližním
ani pro nižší postavení, ale také ani pro jeho národnost.
Indové dělili se na kasty čili třídy. Nejnižší kastou byli pa
riové, kteří byli vyloučeni ode všeho styku s kastami ostatními.
Daleko bd měst a vesnic musili bydliti v lesích a pustináchz ne
směli používat veřejných silnic, nesměli vstoupiti do chrámu,
čerpati vodu z obecních studnic atd. Pohanští Římané zase štítili
se cizích národů a nazývali je »barbaryc. Nesmíme to mít Rí
manům za zlé, neboť to byli pohané a cizích národů se obávali,
že usilovali do říše římské vpadnouti, všechen společenský řád
převrátit, kořistit, vraždit a všecko zpustošit. Odtud se vysvětluje
jejich nepřátelské smýšlení proti jiným národům čili barbarům.
Dnes jSou v Evropě skoro všichni národové křesťanští . . .
.Jestliže však přece se dnes najdou křesťané, kteří druhému ná—
rodu nepřejí jeho existence a lidi jinéhojazyka pokládají za bar
bary a parie, upírajíce jim'právo na školy v jazyku mateřském,
zbavujíce je přístřeší a vezdejšího chleba jen proto, že se oni za
svou mateřštinu nestydí atd., pak co máme o tom soudit zde
na místě posvátném, před oltářem Boha, k němuž se všichni mo
dlíme :Otče nášc? Je to zjev velice smutný, pokrok to není, ale
je to návrat do časů pohanských.
Pravý křesťan nepronásleduje a nepohrdá nikým pro ná
rodnost; a kdyby byli všichni naši spoluobyvatelé pravými kře
sťany, zavládl by pokoj a mír v národech i v rodinách. Ale
k tomuto ideálu máme podle všech známek ještě příliš daleko . . .
Krištof Smíd vypravuje, že kterýsi člověk tázal se opata Pa—
stora: »Co mám činiti, abych našel pokoj duše v tomto nepo
kpjném světě, plném hádky a rozepře, a byl přijat na onom světě
do„ příbytků pokoje věčnéhořc Opat odpověděl: »Především
poznej sebe sáml Zpytuj svědomí své, abys našel kořen všeho
nepokoje, totiž své hříšné náklonnosti! Ostatně nepátrej po hříších
a chybách jiných lidí, do kterých tobě nic není, a neplet se do
cizích záležitostí! Tak nalezneš v tomto světě klid a\zevně budeš
málo znepokojován. A poněvadž nabudeš na této cestě čistého
srdce, můžeš doufati, že vejdeš někdy na onom světě do blaže—I
ných příbytků, kde přebývá svatý mír a nezkalený pokoj na věky
věkův. Amen.

František Malý.

*

Rádce duchovní.

2
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Sv- Tomáš, apoštol.
>Že jsi mě uviděl, uvěřil jsi; blaho
slavení, kteří neuviděli a uvěřili..
(jan 20. 29.)

Dvacátého prvního prosince slaví církev Kristova památku
sv. apoštola Tomáše. Je to nejkratší den v roce, krátký jako píď
a ponurý, a následující noc svatotomášká jest nejdelší nocí v roce;
potom je zimní slunovrat, slunce stoupá, světlo roste: tak rostla
v životě sv. Tomáše víra v Krista, láska k němu, až vyvrcholila
v krvavé smrti pro božského Mistra.

A

Pojednání.

Sv. Tomáš nazýván v evangeliu »Didymus — Blíženec.. Byl
chudým rybáře'm z Galilee. Pán bo přijal do sboru dvanácti apo
štolů. Evangelium o něm vypravuje několik poučných příběhů
z poslední doby pozemského života Páně.
1. O slavnosti stánků, v poslední podzimek pozemského ži
vota Spasitelova, chtěli židé Krista Pána ve chrámě kamenovati.
Ušel jim a uchýlil se do krajiny Perce za ]ordánem. Jednoho dne.
přišli za ním _poslové. z Bethanie a vyřizovali vzkaz sester Marie
a Marty, že Lazar, bratr jejich a přítel Ježíšův, těžce nemocen,
aby prý přišel a uzdravil bo. Ježíš pravil k učedníkům: »Pojďme
opět do Judska.: Učedníci řekli jemu: »Mistře, nyní hledali tě.
kamenovati, a zase tam jdešřc Ale Tomáš řekl k spoluučední
kům: »Pojďme i my, at umřeme s ním.: (Jan 11.)
Tot zmužilé slovo lásky k Ježíšovi. Když se vám svět po—
smívá pro zbožný život křesťanský, nebojte se, neustávejte, 'ne
čiňte dle rozumu světa, zůstaňte Kristu věrnil A když jedovaté
jazyky špiní víru, nebuďte zbabělí, nemlčte, zastaňte se víry slo
vem neobroženým !
_ 2. Po poslední večeři loučil se Ježíš delší řečí s učedníky
a v té řeči pravil: »V domě Otce mého jest příbytků mnoho. . .
a jdu, ab_ychvám připravil místo
A kam jdu, víte, i .cestu
znáte.c Rekl jemu Tomáš: »Pane, nevíme, kam jdeš; i kterak
můžeme znáti cestuřa ]ežíš řekl jemu: >]á jsem cesta a pravda
a život; nikdo nepřichází k Otci leč jen skrze mne:, t. j. já jsem
jediný pravý učitel pravdy, jemuž věřitimusíte; já jsem původcem
života věčného, po němž toužiti máte. jasně a neomylně ukázal
jsem vám cestu, kterou dle mých přikázání a mého příkladu
půjdete do života věčného; mimo mne není pravdy, není života.
není cesty, beze mne nemůže nikdo přijíti k Otci do království
nebeského.
Vší chvály hodna jest tato zvídavost apoštolova, čemu ne
rozuměl, prosil, aby mu Mistr vysvětlil. Toho by bylo třeba
i leckterému také křestanu. Mnozí se z náboženství ve škole na
učili málo nebo nic, ale když vyrostli, jsou samá moudrost azvě
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davost a mluví pohrdlivě o víře. Chce-li kdo něco posoudit, musí
to napřed dobře znáti. Kdyby si nádeník dělal posměch z hvě
zdářství, řeklo by se: »Je to hloupý člověk, ničemu nerozumí.:
Kdo chce dát spraviti vůz, nejde s ním ke krejčímu, nýbrž ke
kováři nebo“ koláři, který takové práci rozumí. Chce-li kdo po
suzovati náboženství, nesmí o poučení choditi k židoliberálním
a nevěreckým novinám, ty náboženství nerozumějí, — nýbrž
k církvi a jejím spisům. A přece mnozí čerpají moudrost o ná
boženství z listů protináboženských, a co tam čtou, mluví, čemu
nerozumějí, tomu se posmívají a rouhají. Pramenem nevěry bývá
obyčejně nevědomost ve věcech víry. Pravá znalost náboženství,
pravá vzdělanost vede .k Bohu.
'
Na universitě vídeňské působil ještě před nemnoha lety pro
fesor theologie dr. Gustav Bickel. Za mladších let byl protestant
ským učencem a' vynikajícím znalcem řečí východních. R. 1862
byl v Londýně v britském museu, opisoval tam dosud úplně ne
známé písně sv. Efrema. Krásné starosyrské mariánské zpěvy

vzbudilyvmladém protestantu velikou úctu k Matce boží. Astále
mu připadala myšlenka, najde-li v těchto básních jasné svědectví
o neposkvrněném početí Panny Marie, že to má býti pro něj
důkazem pravdy této nauky a katolické církve. A po prvé se,
modlil kMatce boží, aby mu ukázala cestuk pravdě. A našel také
svědectví rozhodné. Sv. Efrem velebí totiž počátkem IV. stoleti
bez poskvrny počatou, oslovuje takto Krista:
„Ty, ó Pane,'a Matka tvá
- Jste jediní
V každém směru
Uplně čisti.

Neboť na tobě, ó Pane,
Není úhony,
A na Matce tvé
Není poskvrny.:

Dr. Bickel viděl v tom »zvláštní ochranu Královny nebesc,
bádal dále o katolické církvi, a na podzim r. 1867 stál jako
novosvěcený kněz na hrobě sv. Bonifáce ve Fuldě a sloužil první
mši sv.

.

".

Pravá_věda vede k Bohu, nevědomost, špatné nebo poloviční
vzdělání vede k nevěře.
3. Když se Spasitel vzkříšený u večer neděle velikonoční
zjevil apoštolům, nebylo Tomáše mezi nimi. Na zprávu ostatních
apoštolů odvětil Tomáš: »Neuzřím-li v rukou jeho ran hřebův,
a n'evpustím-livprstu svého na místo hřebův, a nevložím-li ruky
své vjeho bok, neuvěřím : Ale když Pán za týden opět se zjevil
sboru apoštolů, padl mu Tomáš kajicně k nohoum a v hluboké
víře zvolal: »Pán můj a Bůh můjlc A řekl jemu ježíš: »Že jsi
mě uviděl, uvěřil jsi; blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili;
(Jan ZO.)

Věřme i my, čeho nevidíme, čeho svým omezeným rozumem
nechápeme, věřme církvi svaté, ona učí jménem ]ežíšovým, ona
je sloupem a utvrzením pravdy.
'
'

_20_.
4. Když se rozešli apoštolové do světa hlásat evangelia,
Tomáš působil vPersii, Mesopotamii a Indii. V Indii také zemřel
smrtí mučednickou v městě Kalamině, probodnut byv kopím na
rozkaz pohanského krále.
'
*
*

Následujme sv. apoštola živou vírou v Krista, vroucí láskou
k Spasiteli! »Pán můj a Bůh můj !: řekněme mu skutkem, nyní
v čas vánoční padajíce mu k nohám v kající zpovědi a hodném
sv. přijímání. A zůstaňme Kristu věrni až do konce, aby, až se
jednou před námi jako věčný 'soudce zjeví, nebylo se nám před
ním třásti hrůzou, nýbrž abychom v blaživé radosti jemu říci
mohli: »Pán můj a Bůh můjlc Amen.

_704'.Dunk.

Neděle čtvrtá adventní.
Připravte svou duši!
Spravte cestu Páně.

Ev. Jan 1, 23.

S nemalým zájmem pozoroval jsem před vánocemi loňského
roku svatováclavské náměstí, na němž vyrostl celý háj malých
a velkých stromků vánočních. Ale čím více se blížil štědrý večer,
tím více tyto děti přírody mizely a stěhovaly se do pražských
salonů, pokojů a světniček. Na štědrý den již po poledni přišla
chudičká žena, aby si také koupila stromeček pro dětskou dro
botinu. S toužebností zadívala se na zbývající stromky větší, ale
co platnol Musila sáhnouti jenom k maličkému, lacinějšímu a ještě
několikrát obrátila na dlani peníz, než se rozhodla.
A já jsem přemýšlel a v duchu se tázal, kde asi bude větší
a čistší radost: tam, kde státi bude veliký stromek s drahými
dary a_četnými světly, či tam, kde ten maličký s několika sví
čičkami, oříšky a jablíčky shromáždí kolem sebe rodinu? Č) drazí,
myslím, že tu nerozhoduje strom, ale srdce. Kde s .vroucí věrou,
nadějí a s vespolnou láskou státi budou u vánočního stromku,
tam radostí zazáří oči a zaplesají srdce malých; tam otec i matka
aspoň na chvíli zapomenou na starosti života.
_ Drazí přátelé, rok celý minul od té doby, a za nedlouho
bude zase štědrý den. jak jej uvítáte? Jak jste na něj připraveni?
Abyste nebyli na omylu, já teď už nemyslím na dárky a stromek
vánoční, ale na přípravu jinou, duševní, o jaké mluvil předchůdce
Páně sv. jan, když na březích ]ordánu volal: »Připravujte cestu
Páně! Přímé čiňte stezky jeho!c 'Nuže, kterak tedy vy se máte
připraviti na příchod Vykupitele? Připravte se 1. věrou, 2. nadějí,
3. láskou . . .

P oj e d n á n í. \
]

Dříve nežli vám, drazí přátelé, vysvětlím, kterak byste se
měli připraviti věrou, povím vám to, co jste už tisíckráte slyšeli,
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že totiž Pán ježíš je skutečně zaslíbený Messiáš čili Vykupitel.
Tuto známou pravdu, je bohužel, nutno pořád a pořád opako
vati. Proč? Protože se od některých lidí upírá celé mesianské
poselství Kristovo.
V čem vlastně toto mesianské poselství záleží? Slyšte podo
benství: Ve kterémsi opevněném městě byli obyvatelé obklíčeni
nepřátelským vojskem. jsouce příliš slabí, než aby se sami ubrá
nili přesile, očekávali pomoc odjinud. Podle daného slibu čekali,
že nějaký mocný vévoda nepřítele porazí a je vysvobodí. Ale
ten dlouho nepřicházel. Obležení každodenně se toužebně tázali:
»Kdy asi přijde? Odkud příjde, z které strany? Kdo to asi bude?
Zvítězí-li jistě.?c Č zrjisté že zvítězí! Mnoho ztrát sice utrpí, ale
konečně přece zvítězí, vstoupí na pahorek, na němž město vy
stavěno a potěší nás! (Dle Brynych. katech ).
/
Rozumíte, drazí tomuto podobenství? Městem od nepřítele
obklíčeným byl od pádu Adamova 'celý svět, který sám sobě.
nemohl pomoci, ale na základě slibu Bohem daného očekával
Vysvoboditele. Ale ten váhal. Století za stoletím uplynulo, a On
nepřicházel. Nábožní Starého Zákona toužebně se tázali: >Kdy
asi přijde? Kdo nám to povíPc Kdo?
Na tuto otázku jasně odpověděl patriarcha jakub. Když totiž
umíral a synové jeho stáli u lůžka, žehnal všem, ale obzvláště
Judovi, a z vnuknutí božího řekl při té příležitosti toto: »Nebude
odňata berla od Judy, dokavadž nepřijde, který má poslán býti,
a On bude očekávání národů.: Ach, tedy už víme! Vykupitel
přijde, až přestanou panovati v zemi židovské králové z rodu
ludova.
Prorok Daniel zase z vnuknutí božího vypočítal, že Messiáš
přijde po 70 ročních týdnech

. . . „*

To tedy starozákonní Židé'Věděll, kdy přijde. Ale krom toho
přirozeně zaměstnávala je také otázka druhá: »Odkud přijdeřc
Kdo na ni odpoví? Prorok v šedém dávnověku předpověděl, že
z Betléma »vyjde vévoda, který by zpravoval lid israelský..
A jiný prorok zase ujištoval, že se Vykupitel narodí z panny
& že >nazváno bude jméno jeho Emanuel.:
»Kdo asi bude a čím bude?< To zase předpověděl asi 700 let
napřed prorok Izaiáš, a kterak jasně! jen slyšte jeho proroctví:
»Bůh sám přijde a spasí vás!: Abyste v něj spíše věřili, bude
konati neslýchané divy: »Tehdáž otevrou se oči slepých a uši
hluchých otevřeny budou. Tehdáž poskočí kulhavý jako jelen
a rozvázán bude jazyk němých.: Ale ubožák, bude prodán za
30 stříbrných a tak zmučen, že »od paty nohy až na vrch hlavy
nebude na něm zdravého místac
Moji drazí, ani bych dnes nebyl hotov, kdybych vám měl
předčítati všecky předpovědi četných proroků, jimiž Bůh celý ta
kořka životopis Krista Pána'toužícím arciotcům napřed zjevil.
jen tolik dím, že když konečně plnost časů nastala a vypršelo
701etotýdnův od Daniela předpověděných a v zemi židovské
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přestali panovati synové judovi, —' vypučel prut z kořene jesse
a Panna Maria porodila dávno žádaného messiáše.
'
'

Ach, věřte mi, že jen zatvrzelý

nevěrec může volati:

»Ne—

věřím v Krista, ani v jeho mesiánské božské poselství..
Asi před 30 léty žil ve Vídni slavný kazatel chrámu svato
štěpánského Emanuel 'Veit, který pocházel z rodiny židovské.
Em. Veit byl od svého útlého mládí z návodu otce horlivým
čtenářem svatých Písem. jednoho dne při čtení zpozoroval, že
v proroctví Izaiášově několik listů je slepeno. Zvědavým prstíkem
listy rozlepil, a co četl? Že se vykupitel narodí z—
Panny, že bude
mučen, usmrcen a oslaven, a že se jeho království po vší zemi
rozšíří. Ejhle, starý Veit dobře tedy věděl, ke komu se dotčená
proroctví vztahovalal Věděl důsledně také, že se i splnila, a proto
ze zvláštní opatrnosti tato příliš jasná proroctví o Vykupiteli za
lepil. Ale dospívající syn v pozdějších studiích svých pátral
o proroctvích dále, nechal se konečně pokřtít, stal se knězem
příkladným a výmluvným kazatelem. Jakožto veliký učenec ne
styděl se každodenně na kolenou modliti se růženec.
Proto jsem, moji drazí. před chvilkou řekl, že jen zatvrzelý
nevěrec může upírati ]ežíši Kristu důstojnost messianskou. Avšak
vy, mé duše křesťanské, jistě pevně věříte, že to dítko betlémské,
jehož narození už brzo oslavovat budeme, jest pravý messiáš
a boží syn. 0 jen se modlete vroucně za zachování této víry —
a tak se připravíte nejlépe na jeho advent.
II.

Ale také připravte se, prosím vás, nadějí! Můj Bože, kterak
nadějí? Kolikrát jste už slyšeli to sladké slovo >nadějec a kolí
krát jste nechápali dobře jeho pravý významl A hle, já vás nyní
prosím, abyste s křesťanskou nadějí uvítali příchod jezulátka.
Co jest ta naděje? Víra a naděje jsou jako matka a dcera.
Víra plodí naději. ]aká víra, taková naděje; silná víra, pevná na
děje. V koho věřím, od toho také jenom dobré očekávám.
A rcetež mi, drazí, od koho chcete očekávati splnění svých do
brých přání? Od lidí? Od přátel? Ach, lidské přátelstvo je po
dobno stromu, který podle větru ratolesti své skloňuje. Vítr štěstí
přináší přátel mnoho, bouřlivý vítr ovoce přátelstva zapuzuje.
O starém Tobiášovi (kap. 11 ) čteme. že přišel k němu Achyor
n Nabath, sestřenci jeho, veselíce se s ním ze všech věcí dobrých
a po 7 dní radujíce se bodovali vespolek. Proč ale nepřišeli, když
Tobiáš v slepotě a zármutku kvílel? ó—tenkráte zbyl Tobiášovi
jediný Bůh.
Proto také bl. Tomáš Kemp. z vlastní zkušenosti napsal tato
zlatá slova: »Nic mi neprospěje, mám-li mn'oho přátel. ani mi
nepomohou silní pomocníci, aniž mi poradí dobře rádcové opa
trní, aniž mne pótěší knihy učených, aniž mne vykoupí vzácný
poklad — jestliže ty sám, ó ]ežíši, mně nepřispěješ, mně nepo
můžeš, mne neposilníš . . .: (Kap. 59)
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O drazí, jako slunce nepřestalo svítit ve dne a měsíc oza
řovat noci, tak zkvétá naděje v srdci upřímného křesťana. Naděje
se naznačuje kotvící, která se ve dno mořské pevně zabodává
a loď chrání při vlnobití. Takovou kotvou na rozbouřeném moři
života budiž vaše doufání v ]ežíše Všemohoucího. jako bezmocné
nemluvňátko svým okem jen po matičce pátrá, i vy vždycky vysí
lejte všecky dobré tužby své k nebesůml
'

Ill.
A jestli-že jste připravili ježíškovi srdce plné víry a naděje,
pak už jsem bez starostí. Ta třetí družka,_láska dostavl se sama.
Cožpak je možno věřit a doufat a ——
nemilovat? Ne, tot nemožno!
Vždyť nás ten Vykupitel dobrý tolik milovall Sv. Ian (Zjev. 13.)
napsal, že »Beránek boží 'zabit jest od prvopočátku světa,: a sv.
Pavel v epištole k Efeským dí, že »vyvolil (miloval) nás (už)
před ustanovením světa.:
Z té příčiny v Betlémě na svět přišel a mezi lidmi dlel a ob
coval. Z pouhé lásky k nám obcházel dědiny, putoval od severu
země palestinské až k jihu. Zádného místa nebylo, kde by za ove—
čkami svými byl nešel. Píavil se po moři a hledal je. Učil v údolí
a hledal je. Hledal je po cestách, po městech a po příbytcích.
Hledal v noci jako Nikodéma. Hledal u studnice jako ženu Sa
maritánku. Hledal na stromě jako Zachea. Hledal v-branách jako
Matouše. Hledal v domech publikánů. Nebál se zimy ani vedra,
netoužil po bohatství ani po rozkoších. Rozkoš jeho jediná byla:
spasiti duše, k vůli nimž se v Betlémě narodil.
Duše křesťanské. chci vám dáti otázku: Když tolik syny
lidské Kristus miloval, co zasluhuje? Zdaliž ne za lásku zase lásku?
Sv. Pavel proto napsal (I. Kor. 16, 22): »Nemiluje li kdo-Pána
našeho ]ešíše Krista, budiž proklat, maran athac t. j. Pán náš
přijde s pomstou.

_ .

Ano, přijde Pán, Hospodin přijdel Ale pro duše hodné, vě
řící, doufající a milující jej přijde jako kníže pokoje a dárce ra

dosti.

'

Štědrý den, k němuž se přibližujeme, jest opravdu dnem ra
dosti. Pamatujete se ještě na dny svého mládí? Pamatujete se
na tu nedočkavou touhu, s jakou jste se těšívali na tyto svátky?
Pamatujete se posud naonu blaženost, jež vás jímala v tom
okamžiku, když se otevřely dvéře pokoje a vy jste uzřeli osvě
tlený stromeček vánoční? Tenkrát ovšem srdce vaše viselo hlavně
na milýóh dárcích a nechápajlo“ ještě zplna velikého významu té
slavnosti.

_

'

Stromeček a dárky — jsou to snad celé pravé vánoce? Ach
nikoli! Ty jsou jen malou částečkou oné radosti, která o vá
nocích září. Hlavní radost je obsažena v jásavé písni: »Narodil
se Kristus Pán, veselme sele
drazí, proč se máme veselitii'
Proč? Protože (dle vyroku sv. Augustina) »Bůh se stal člověkem, aby
se člověk stal obrazem božím, t. j. Pán Bůh sestoupil s nebe, aby
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,

lidé proniknuti jeho učením, proniknutí věrou, naději a láskou,
stali se jemu co možná podobnými. ó vzbudte tyto božské ctnosti
ve svém srdci, a pak se budete o vánocích veseliti radostí v pravdě
křesťanskou. Amen.

František Malý.
\

Vzor křesťanského vojína.
Napsal Dr. Rudolf Zháněl.

Kázání pro vojáky.*)
>Aneb, co jste vyšli vidět? proroka-li?
Jistě pravím vám, i více nežli proroka.:
(Mat. u, 9.)

Tam, kde posvátný Jordán valí jasné vlny svoje k ponurým
vodám moře Mrtvého, v překrásném údolí, které lemují šumící
háje tučných oliv a vysoké lesíky vějířovitých palem, objevil se
»léta patnáctého císařství Tiberia císaře, když Pontský Pilát
spravoval judskoc (Luk. 3, 1), muž podivuhodný, k němuž hle
děla celá zeměv posvátné úctě. Zdaleka a široka, z měst avesnic,
z ohrazených míst a opuštěných samot, z krajů blízkých i vzdá
lených spěchali tam vznešení i prostí, učení i neučení, měšťané
a vojáci, zákonníci a fariseové, aby viděli a slyšeli muže, o němž
nesla se všude zvěst podivná.
Byl pak jan muž přísný na sebe, přísný na jiné, kázaje jim
pokání. aby >místa křivá se vzpřímila a cesty ostré urovnalyc
(Luk. 3, 5); nebyl mužem řídícím se vkusem převrácené doby
své, nýbrž »byl oděn srstí velbloudí, pás kožený na bedrách jeho,
a iídal kobylky a med lesní: (Mar. 1, 6); byl muž povahy přímé
jako skála, neohrožené, muž hlubokého přesvědčení, muž opravdu
boží, přísných bezúhonných mravů, který mohl hlasu svého po
zvednouti vždy a všude.
\
Proto chválí ho božský Spasitel před shromážděným lidem,
staví ho všem za vzor, jmenuje »více než prorokem: a »andélemc
(Mat. 11, 9), nad nějž dokonalejšího muže nezrodilo se na „zemi.
Drazí bratří v Kristu a milí vojáci! Ze všech končin naší
milé vlasti byli jste povoláni do zbraní, máte státi se tu řádnými
muži; nebot muži a mužstvem nazývají vás Vaši představení, řád
nými vzornými muži musíte býti, abyste název mužů si zasloužili.
Proto chci vám dnes dle obrazu sv. jana Křtitele, jak nama
lovali nám ho pérem Ducha sv. vedeným sv. evangelisté, podati
vzor muže a vojína křesťanského. Muž křesťanský má býti:
I. přímý, rozhodný, II. skromný, IlI neohrožený, statečný,
“IV. bezúhonných mravů, jak překrásně spatřujeme to u sv. jana
Křtitele.
*) Kázání tohoto lze také použiti pro některou neděli adventní, kdy
v evangeliích třikráte mluví se o sv. janu Křtiteli.

__25_
I. Sv. Jan Křtitel byl muž přímý, rozhodný v řeči a skut
cích; dokázal to obzvláště v jednání svém ke králi Herodovi,
který žil ve hříšněm Spojení s manželkou bratra svého. Nikdo
netroufal si krále proto kárati anebo na chybu jeho upozorniti,
ani lidé, kteří dle stavu a povolání svého k tomu byli povinni.
Pouze sv. ]an předstoupil otevřeně před Heroda a pravil mu:
»Nesluší se tobě míti manželku bratra svého.- Herodes kázal
proto Jana uvrhnouti do žaláře, Jan však zůstal ive vězení věren
zásadám svým, ač věděl, že ho to bude hrdlo státi. Herodes dal
vskutku na žádost Herodiády sv. Jana stíti, který takto krví
zpečetil přímost, rozhodnost, otevřenost své povahy.
Týmiž vlastnostmi má také křesťanský muž se vyznačovati.
Služební předpisy praví otom (Dienstreglement 53. 16.)'. >Vojín
jsa přímým a otevřeným, poctivým a upřímným, chrání se neto
liko všech chyb a nepravostí, nýbrž také přetvářky, sobectví a ne
včasné ctižádosti.:
,
Nikoliv pouze čáka, šavle, uniforma, břitké vystupování činí
pravého vojína; herec na jevišti vojensky oblečený a břitce si
vedoucí není přece žádným vojinem; věci tyto jsou pouze ze
vnějškem. »Duch jest, který oživuje-, dí Písmo sv. (Jan 6, 64),
ostatní jest pouhé zdánlivé pozlátko, které smete nejslabší
větérek!
oSpravedlivý je jako základ věčný: (Přísl. 10, 25), hluboce
zakořeněn v pevné víře, vědom si svých povinností, pamětliv své
cti. Skálopevná víra učí ho, že jest to vůle boži. aby věnoval
mladé síly své službě císaře a vlasti; proto je si vědom těžké
své zodpovědnosti, velikých závazkův, četných povinností; hledá
čest svou ne snad v pošetilostech a přetvářce, nýbrž ve svědo
mitém vykonávání prací sobě uložených, nekoná ničeho pouze
na oko, aby byl brzo hotov, nýbrž aby vyplnil nařízení boží.
Vojín, pojímající vážně svůj stav, jest proto mužem přímým,
rozhodným; _není z řad těch, kteří na půl slouží Beliálu a na půl
Bohu, nýbrž je mužem celým, charakterem pevným, povahou ráz
nou, rozhodnou.
\. 11. »Za onoho času poslali Židé z ] rusaléma kněží a levity
k Ianovi, aby se ho tázali: Ty, kdo jsi? I vyznal a nezapřel
a řekl: »já nejsem Kristus.. (Jan 1, 19, ZO.) Sv. ]an Křtitel
byl mužem přímým, ale také pokorným. Přísný způsob jeho ži
vota, nadšená kázání, celý zjev jeho a vystupování napláilo úctou
všechny, kteří ho viděli, ano domnívali se, že je snad slíbeným
Messiášem. Ian nechce však více platiti, než jest, nechce býti za
vyššího považován; ač Písmo sv. velikou chválu o něm vykládá,
praví sám, že jest »hlasem volajícího na pouštic. (jan 1, 23.)
Také křesťanský vojín má se učiti od sv. jana skromnosti
„a pokoře; znaje svou slabost a křehkost, nevypíná se nad jiné,
nechce býti považován za lepšího než jest. Služební předpisy
(& 4.,18.) praví proto, že »chování vojínovo má býti mírné
a skromnéc.
'
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Zvláště na jeden způsob chci poukázati, kterým můžete,.milí
vojínové, skromnost svou dokázati.
Hlavní ctností vojínovou má býti poslušnost, která, jsouc
ochotným podrobováním vůle vlastní pod vůli představených
prýští ze skromnosti a pokory. Vojín takový neposlouchá pouze
z donucení, nýbrž dobrovolně, rád a ochotně. Jenom taková po
slušnost jest rozumného člověka důstojná a křesťana hodna;
pravít totiž Písmo sv. (k Rím. 13, 1, Z): »Každá duše mocnostem
vyšším poddána bud; nebot nenímmnosti, leč od Boha, a kteréž
jsou, od Boha zřízeny jsou. Protož kdo se mocnosti protiví, zří
zení božímu se protiví, a kteříž se protiví, odsouzení sobě do
bývají.:
Dobře naznačil to kníže Svatopluk moravský svým synům.
Zavolav je k loži svému podal jim tři pruty spojené nerozlučně
v jedno; jinoši nadarmo namáhali se je zlomiti; když však pruty
oddělili, zlomili je beze vší obtíže.
»Spojenými silamic budeme, drazí bratří v. Kristu, .jen ten
kráte bojovati, budeme-li sjednocení poslušností. pokorou a skrom
ností. Nikdo nevypínej se nad bližního, nýbrž' bud' pamětliv, že
každý je nepatrným dílem ohromného celku.
111. »Co jste vyšli na poušť viděti? třtinu-li větrem se klátící?
Aneb. co jste vyšli vidět? člověka-li měkkým rouchem oděnéhoPc
táže se božský Spasitel (Mat. 11, 7) zástupu kolem stojícího
a vzdává sv. Janu tak velikou chválu; nepodobá se nikterak ]an
křehké třtině, kterou' klátí nejmenší vítr na všecky stranypnýbrž
jest mužem neohroženým, statečným, který nehledě na lidi pevně
přidržuje se a zastává dobro a právo.
,0 kéž bychom i my všichni„ drazí bratří v Kristu a milí
vojáci, podobné chvály si zasloužili! jako sv. Jan Křtitel zmužile
hleděl smrti do studené tváře, podobně i vojín má býti »vždy
ochoten za císaře a vlast dáti život a krev: (služ. předpisy
g. 1, 5). Statečnost, neohroženost, chrabrost mají proto býti
přední ozdobou každého vojína.
Mužnost tato však nejeví se toliko .na zkrvácenéin bojišti,
nýbrž také na nekrvavé roli vlastního srdce. :jestiť bojem život
lidský na zemi: (Job 7,1), zápasem, který nezná příměří, kde
nepřátelé neustále útočí ze všech stran, kde pořád “jest bojovati
a nikdy neumdlévati.
.
V dějinách milé naší vlasti proslaven jest svou chrabrostí
a. neohrtžeností král Ludvík Lucemburský, kterého proto zvali
»králem železným... Když vbitvě'uKreščak bylo mu zvěstováno,
že vojsko je na ústupu, aby se k němu přidal, odpověděl roz
hodně: »Toť neslýcháno, aby král český utíkal z bitvy,: dal —
jsa slepý — oře svého připoutati ke koním dvou věrných pánů
českých, a třímaje pádný meč v železné pravici své dal se vésti
do nejkrutější seči.
Podobně v tomto duševním boji života běda bylo by tomu.
kdo by zbaběle ustávaje dával se na hanebný útěk! Budeme-li
mužně utkávati se s nepřítelem spasení, je vítězství nám jisto!
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»Obkličují nás sice dravci mnozí, a jako divocí býkově obstvupu'jí
nás'; Otvírají na nás ústa svá, jako lev řvoucí a dravý: (Zalm.
21, 13), alenetřeba nám zoufati a strachovati, nebot »Hospodin
jest osvícení a Spasení naše, koho se budeme báti? Hospodin je
ochráncem života našeho, koho se budeme strachovatiřc ( alm.
26, l.) >Vyvýšiť hlavu naši nad nepřáteli našimi< (Žalm. 26, 6).
Vojín věda, že v bitvě nepodlehne, nýbrž dobude skvělého
vítězství, vrhá se zmužile v nejhorší seč; rovněž nám netřeba
nikdy tratiti mysli, třebas nepřátelé spasení ze všech stran nás ,

svirali, mučili, na nás útočili; budeme-li jim statněodpo
rovati, je vítězství naše jisto.
Na tomto poli duševním prokazujme nyní neohroženost
a chrabrost; pak zajisté budeme jí také se vyznamenávati, když
bude se nám utkati s nepřítelem císaře a vlasti.
IV. Božský Spasitel pochválil Jana pro jeho přísné bez
úhonné mravy; »bylt oděn srstí velbloudí, pás kožený na bedrách
jeho a jídal kobylky a med “lesníc (Marek 1, 6).
,
- istota 'a bezúhonnost mravů má býti hlavní ozdobou kaž
dého vojína. »Charakter a život vojínův mají býti bezvadnyc
(© 3., 16.).' »Slušné chování má vyznamenávati vojína všude:
(© 4., 18), praví služební předpisy vojenské.
Nikdo neuváděj na omluvu falešnou zásadu »Mládež musí se _
vybouřiti, užíti mladostic.
i třeba napřed nohu si zlámati, aby
se člověk naučil choditi, napřed se oslepiti, aby nabyl bystrého
zraku, napřed dáti se poraziti, aby potom mohl zvítěziti? Ve
Starém Zákoně bylo přikázáno přinášeti Bohu v obět první plo
diny, první mládě, první květ; pozemský vladař žádá na člověku,
aby sloužil mu v mládí, a Bůh měl by přijati služby pouze lidí
vyžilých, oslabených, zničených népravostmi, lidí s předčasnými
šedinami a třesoucíma se rukama?
»Pamatuj proto na Stvořitele svého ve dnech mladosti svélc
(Kaz. 12, 1), napomíná mudřec starozákonní. Ano“ užíti a užívati
máte, drazí přátelé, mladosti své, abyste neztratili jí pro věčnost;
užíti máte jí, jako užívá rolník jara, aby zasel símě, klidil ho
v jeseni a živ byl.
Náš zesnulý císař František Josef I. ujav se r. 1848 v 18. roce
věku svého trůnu a vlády rozsáhlé říše své, povzdechl jen:
:S Bohem, mladosti: a věnoval se celým zápalem mladistvé duše
své službě svých národů. Sv. Václav, patrón a dědic vlasti naší,
hleděl si v mládí svém horlivostí a pílí velikou učení na staroslavné
Budči, takže nad všechny vrstevníky své vynikal. Když pak v jí
nošském věku svém otěže vládní přejal, nezabýval se pošeti—
lostmi mladickými. nýbrž věrně plně vladařské povinnosti své
sloužil také- nábožně Bohu, takže dokonav krátce a předčasně
život svůj, oslaven jest zázraky a ctěn jako světec.
Dle příkladův těchto posvětme mládí své svědomitou prací,.
vedme život křesťanský, bezúhonný, sloužíce věrně Bohu, císaři
a vlasti.
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Závěn
Doba naše chlubí se sice svým pokrokem, vědami, vymo
ženostmi a jmenuje se pyšně ».:modernouc, 'ale střízlivý posu—
zovatel poznává, že lidstvo hyne a upadá, jako ta stříbropěnná
Vltava ztratila průhledné vlnky své a čím dále, tím kalnější
vody kak.
,
Věru, až trudno jest upřímnému milovníku duší lidských
hleděti na hrůzyplné kolotání tohoto světa! Kam poděla se stará
kázeň a neporušenost mravů, kde jest stará poctivost a upřímnost,
zbožnost a ctnost? Jako zhoubná potopa rozvalily se po všem

světě nevěra,_porušenostrnravů,

nepravosh které na věky po

chovati se snaží v bažinných hlubinách svých křesťanskou doko
nalost a ctnost.
Jak smutně rozšířil se nyní podvod a klam, takže člověk ne—
může člověku věřitil!Jak smutně zvýšil se počet sebevražd, které
vyžadují tolik obětí i na dětech a jinošíchl Bezbožnost bují jako
tučné býlí nejen ve městech, ale rozlézá se také po venkově, ano
neostýchá se vkročiti i do zapadlých údolí horských! Nikdo ne
chce uznávati nad sebou autority představených, přemnozí blouzní,
jak by zvrátili pořádek světový _ana zříceninách jeho zbudovali
nový, nepomníce ani, že otvírajítakto zmatkům a nepořádkům
všeho druhu dveře dokbřánl
Zkáze této, jako mor se šířící, třeba jest čeliti všemi silami,
proti ní vésti jest boj neúprosný.
Rozvodňuje-li se často některá řeka, ženouc rozbouřené vody
své do celého kraje, pustošíc a ničlc vše vůkol, postaví se proti
povodni pevná, neodolatelná hráze. Podobně třeba jest postaviti
proti zhoubné povodni moderního »pokrokářstvíc pevnou hráz,
o níž by se bezmocně zlomily kalné vody proudů podvratných.
Touto skálopevnou hrází, která chrániti má oltář a trůn,
opatrovati nejdrahocennější statky národů, máte býti především
vy, drazí bratří a vojáci; jako mohutná iednolitá hradba státi
máte proti všem nepřátelům říše, vlasti a císaře.
Proto třeba, aby každý počal pracovati na sobě, tříbiti svůj
charakter. Budte muži přímými, ráznými, rozhodnými, zachová
vajíce při tom náležitou skromnost a pokoru, budte muži“
chrabrými, neohroženými, statečnými, vedouce však život kře
sta'nský a bezúhonný. Pak budete hrází mocnou, která postaví
meze dravé povodni zhoubně šířící se po překrásných vlastech
- našich, budete mocnou oporou pořádku veřejného, pevným slou
pem trůnu a oltáře.
.
Kéž“dá vám Bůh sílu k dílu tomuto spasnémuí Za to
chceme Ho prositi nyní před oltářem Jeho, za to chceme volati
k Němu při mši sv.
Požehnání Boha Ozce Všemohóuclho, milost „Pána našeho
Ježíše Krista a účast Ducha svatého zůstávej vždy s vámi všemi.
Ammm
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Ku křesťanským cvičením.*)
Dle různých pramenů upravil Václ. M. Vůchal, O. _Praem. farář v Úhonicích.

Úvod.
,

[.

O pravé moudrosti..
Řecký mudrc, Diogenes, když viděl, jak lidé nemoudře jednají,
udělal si stánek na náměstí Athenském a na stánek dal nápis:
»Zde se prodává moudrost.: Lidé chodili zvědavě kolem stanu
žádostivi, v čem asi ta moudrost záleží! Šel tu také jeden vzne
šený pán se sluhou, přečetl nápis, usmál se vtipu mudrcovu a po—
ručil sluhovi, aby mu té" moudrosti koupil za 3 sesterce, naše
3 dvacetihaléře. Diógenes vzal peníze a dal sluhovi lístek s ná
pisem: »Cokoii činíš, čiň moudře a pamatuj na konec; v tom

e pravá moudrost.: Tato rada se onomu pánu tak zalíbila, že
_ i dal zlatým písmem napsati nad vchodem svého příbytku, aby
sám a každý, kdo vstupuje do domu byl upozorněn na důležitou
radu, v níž všecka moudrost jest obsažena. Kdo při každém činu
dobře uváží, jaké budou činu následky, bude zajisté opatrny'm,
aby se vyhnul následkům nemilým a zhoubným, a bude konati
jen dobré skutky, z nichž bude míti radost a prospěch duchovní.

Ale všecka ta moudrost pohanů byla jen pouhou opatrností;
při vší tě moudrosti dopouštěli se ohavnosti a pošetilostí, poněvadž
neznali Boha, neznali vůle boží, neznali svého účele na světě, ne
znali, co se Bohu-líbí, a co Bůh zavrhuje, neznali, co nás po
smrti očekává; a proto upadali ve své zaslepenosti rozumu v pouhé
prospěchářství a sobectví, v »převrácenost vůle.
") Uvádí se více příkladů,aby katecheta dle libosti mohl dle okolnosti voliti.
Před cvičením modlitba za dar osvícení Ducha sv. >Při'd',Duše Svatý:
(Katech. 172.). Ciny naše prosíme, Pane, milostí svou předc ázej & pomoci
svou provázej, aby všecka slova a všecky skutky naše od tebe vždy počí
naly a s tebou začaty se dokonávaly. — Uděl nám, milosrdný Bože, abychom
ibužebně žádali, co se tobě líbí, moudře sledovali, řádně poznali a dokOnale
plnili vše ku cti a slávě jména tvého. (Sv. Tom. Aqu., Odp. 300 d..
Leo XIII. 1879.)
'
'
Nejsladší Ježíši, dej nám viry, naděje a lásky, srdce zkroušeněho a po—
níženěho. (Leo XIII. 1893, odp. 100 d.) Srdce ježišovo láskou k nám planoucí,
rozohni srdce naše láskou k tobě (Lev XIII. 1893. _100d.).
,
Modl. po křest. cvičeni. »Bože, jehož milosrdenství nekonečnéc..
(Katech. 172.)
.
» iny naše, prosime Pane,c jako před cvič.
»Ježíši tichý a' pokorný srdcem, učiň srdce má podle srdce tvého.:
(300 d. odp, Pius IX. 1868.).
.
»Sladkě Srdce Ježíšovo, budiž láskou mou.c (Lev XIII. 1892,30 dní odp.l.
»Maria, paní má a matko má, pomni, že náležim tobě; chraň mnejako
majetek svůj.: (40 d. odp. Pius IX)
_
»O Maria, která jsi bez poskvrny na svět přišla, vypros mi milost.
n Boha, abych bez hříchu se světa odešel.c (100 d. odp., Pius IX.). ;
\
»"Podochranu tvou.: »Anděle boží, strážce můjc.

jen Bůh, z něhož všecka moudrost vychází, může nám dáti
nejlepší radu, kde moudrosti bledati třeba. A Bůh tak učinil.
Zjevil nám svou vůli, dal se nám poznati, oznámil nám, v čem
pravá moudrost a pravé štěstí záleží. Písmo sv. praví, že nejen
počátkem moudrosti jest bázeň boží, (Přísl. 1.) ale i korunou mou
drosiic. (Sir. 1.) Kdo se Boha bojí, vůli boží hledí stále víc poznati,
díe vůle boží jedná, hříchu se varuje jako největšího neštěstí,
tent jest v pravdě moudrým. nNebo v zlovolnou duši nevejde
moudrost, praví písmo sv.. aniž bydleti bude v těle, které pod
dáno jest hříchůmc. (Moudr. 1. 4.).
"Pravou moudrost křesťanskou, jež od Boha pochází, nalézáme
jedině ve sv. náboženství, v učení Pána ]ežíše, jež stručně jest
obsaženo v malé knize školní, katechismu, jež se ve škole dítkám
vykládá, při křesťanských cvičeních opakuje a doplňuje a s ka
zatelny ještě více a důkladněji vysvětluje, Proto poslal Pán Ježíš
své apoštoly do celého světa a stále posílá, aby nebeskou'moudrost
kázali všem národům až do skonání světa, a slibuje spasení všem,
kteří uvěří a dle v-íry moudře budou žíti, a hrozí věčným zavr
žením, kdo moudrostí nebeskou pohrdnou.
Pravé moudrosti nenalezneme v knihách, ani největších učenců
světských, ani v mudrosloví, ani přírodních vědách, ani hvězdář
ství, ani počtářství; pravé moudrosti nebyl by se nikdy žádný
člověk dověděl, kdyby nám jí nebyl zjevil sám Bůh a to hlavně
skrze jednorozeného Syna svého, ježíše Krista. A to jest naším
úkolem, v tom záleží největší moudrost, v tom bude naše štěstí
po celou věčnost, abychom poznali Boha, a jeho vůli. Rekl to
sám božský Spasitel slovy: »Tentoť jest pak život věčný, aby
poznali lidé tebe samého, pravého Boha, a kterého jsi poslal
]ežíše Krista.: (jan 17. 4.).
\
Všichni, kdo spoléhali se na svůj rozum, na vědu lidskou,
a pohrdali zjevením Božím, a moudrostí nebeskou, přišli na scestí,
zbloudilí a zklamáni poblouznění svého litovali.
Na universitě Pařížské učil profesor slavný a učený, Iouf
froy, který ač byl v mládí zbožně a ve víře vychován, sveden
vědou bez Boha — upadl v nevěru a nevěře vyučoval. Jak mu
bylo po čas nevěry píše takto: »Kdykoli jsem měl volnou chvíli,
za dne v zahradě neb za tmy u okna v pokoji jsem sedával, pokaždé
ozývala se v duši víra uplynulého dětství a _mládí, a odhalovala
mi bezútěšnou __pouštmysli a temnotu duše. Po dlouhých letech
navštívil jsem "zase svou matku a tiché rodiště. jak mi bylo sladko
u srdce, když jsem z daleka spatřil věž kostela, a slysel vyzvá—
něti k bohoslužbám! Brzy octnul jsem se opět pod střechou domu,
kde léta mého mládí uplynula uprostřed osob nejdražších, které
mne s věrnou láskou vychovaly. Vše tu bylo jako za dnů mládí,
jenom já se změnil. V chrámu Páně obětována tatáž mše sv.,
na varhany hrány tytéž písně, kolem kostela na hřbitově modlili
se lidé za své zemřelé rodiče, bratry, sestry a příbuzné, jak to
činili za dob mého mládí; všichni měli stále tutéž víru a v ní
byli šťastni; jenom já víru ztratil a potácel se životem' nevěda,
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kam jdu a proč jsem na světě; já jediný byl bez světla, bez
spokojenosti, pln vnitřních muk duševních.: — Tak se vracel
učenec zbloudilý zase do štěstí svého mládí, ku pravé moudrosti,
které se učil na klíně matky, v“kostele a ve škole. A nežli
zemřel, napsal památná slova: »jest knížečka, které se děti učí .
zpaměti; jest to katechismus, na jejíž—stránce jediné jest více
moudrosti nežli v haldách nejučenějších knih; čtěte ji pilně, na—
leznete v ní rozluštění nejdůležitějších otázek životních: proč jsme
na světě, odkud jsme, a co nás po smrti čeká.: — (Deutl, Exempel
buch II. 385.).
Jeden z největších právníků francouzských, president soud
ního senátu, Tro-plong, když před smrtí přijal sv. svátosti, řekl
okolo stojícím: »Když jsme na světě dlouho žili, vše prostudovali,
a mnoho zkusili, a octli se na konci svého života, přicházíme
všichni k přesvědčení, že přede všemi jedna kniha má pravdu,
a to jest katechismus.c

(ttž, I. 188.).

'

„

Slovutný státník německý, neohrožený vůdce katolíků na říš

ském sněmu, 87 letý stařec, August Reichensperge

r, zvolal

před smrtí: »Se světem byl bych už hotov; dilo mé jest doko
náno, nebojím se smrtí, nezdráhám se umřlti. Co mi ještě zbývá
času, rád bych se obíral věcmi náboženskými. Čtěte mi z kate
chismu; k tomu se musíme všichni vrátiti.: (janovský, Vychov.
Kytice, str. 32 Brno, 1909). jiný velikán, slavný státník a právník
a vůdce katolíků v Německu, Heřman z Mallinckrodtů,_čítával častěji
v katechismu a říkával : »Nemohu se dosti ani načísti. jak stručně
podána jest tu všecka pravda, jak srozumitelné všecko a poučnén
(ttž. str. 76.).

_

Slavný generál španělský, josef hrabě Manso, vítěz nad
Napoleonem, byl velice zbožný a při tom statečný. Když se ho
ptali, odkud vzal naučení a pravidla k tak rekovnému a zbožnému
životu, odpověděl: »Z katechismu, tot kniha knih.c Zemřel 1863
78 let stár. (ttž. 37.).
Slavný generál francouzský, Lamoriciěre, byl velice zbožný
a věřící katolík. Za války krimské našel ho dávný přítel jeho
v pracovně zaměstnaného a pohříženého do veliké vojenské mapy,
kde ši označoval postavení vojsk na bojišti. Aby se mapa nesví—
nula, měl ji na 4 rozích obtěžkánu knihami. A jakými? jedna

byla modlitební kniha, druhá Následováni Krista Tomáše Kem
penského, třetí kázání slavného kazatele Lacordaira, a čtvrtá —
katechismus.

(ttž. 36.).

.

"

'

President republiky Equador, Garcia Moreno (1-1875), býval
přítomen při zkouškách státních na universitě, aby se přesvědčil
o schopnostech budoucich úředníků. jednou podrobil se zkoušce
doktorské z práv kandidát s výtečným výsledkem President ho
pochválil a pravil: »Ukázal jste, jak jste zběhlý v právnictví;
znáte-li pak také katechismus? Právník musí na prvním místě
býti také znalým zákonů božských.: Dál mu několik otázek,
a když neuměl správně odpovídat, řekl: »Miíý příteli, radim vám,
abyste šel na několik dní do blízkého kláštera Františkánů a tam
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se katechismu naučil; bude vám to k největšímu prospěchu.<
(ttž. 37. Spirago: Příklady, Z.). A týž přesident sám každou ne
děli vykládal katechismus svému služebnictvu.
Slavný učenec Alex. Volta, univers. profesor italský, trávil
léta odpočinku ve svém rodišti, městě Como. Zbožný zůstal po
celý život. Byl zbožně vychován, v náboženství hledal největší
štěstí,a když viděl, jak dítky ve školách neslyší nic ze sv. nábo
ženství, poněvadž nevěrci náboženství ze škol'vyloučili, svolával
' o nedělích a svátcích dítky do kostela a vykládal jim katechismus.
Denně býval na mši sv. a modlíval se růženec. (ttž. 36.).

Vidíte, největší _učenci nalezli moudrost v náboženských \
pravdách, jež krátce jsou obsaženy v katechismu.
'
O těch pravdách vypravovati si budeme ve škole, o nich
mluviti zde v kostele. Ve škole máte jiné předměty potřebné
a na sv. náboženství zbývá málo času. a při tom ještě mnohé
dítky bývají roztržité a nepozorné. Zde v kostele, v blízkosti
samého ]ežíše Krista dostane se vám zvláštní milosti, budete-li
za ni prositi, abyste pravdy snáze chápaly a v paměti udržely, ale
také dle nich se řídily.
Přiveďte sebou své rodiče, bratry, sestry a příbuzné, aby
všichni nalezli štěstí a pravé moudrosti, jež nám nebe dalo.
V jedné osadě, když o vánocích byla sbírka na missie mezi
pohany, přinesl hošík několik haléřů, a když mu duchovní správce
řekl, že maminka je chudá a že sama peněz potřebuje, odpo
věděl hošík: )]á sám jsem si peníze ušetřily sbíral pohozené kosti
a prodal a když je dával mamince, řekla, abych je odnesl ve
prospěch pohanských dětí. Maminka řekla: »Nemáme sice ničeho,
ale přece nejsme tak chudí, jako pohanské děti; my známe Pána
]ežíše, svého Spasitele; ale ty ubohé děti jsou úplně nešťastné,
neboť Spasitele neznají.: (Spirago, Příkl. 5.) jaké to štěstí pro
vás, že se učíte znáti Pána ]ežíše, jeho učení, moudrost nebeskou!
Pán Ježíš bude naším soudcem.
Abyste měly největšího užitku z křesťanských cvičení, přichá
zejte pilně, a připravte se už doma modlitbou a touhou po prav
dách věčných, zde pak poslouchejte pozorně a dle vůle boží jed
nání své upravujte. Učení nebeské je semenem dobrým, vaše
srdce polem, zemí, jež musí býti dobře upravena, aby símě boží
přineslo užitek.
Zde bude símě boží rozséváno; třeba jest ještě světla a vláhy,
milosti a pomoci boží; a za tu budeme pokaždé také prositi.
Zbožný hospodář jeden když rozséval na poli zrní, modlíval
se v duchu, a když byl hotov, sejmul klobouk, klekl a zvolal:
»Pane Bože, vykonal jsem dílo, k němuž jsi _mne povolal; račiž
nyní ty dokonati dílo své, příznivého počasí dopřáti a požehnanou
úrodu darovati.<
Budete-li prositi za pomoc boží, osvícení Ducha sv., přímluvu
Panny Marie, anděla strážce a svých patronů křestních, dá vám
Bůh svého požehnání, neodepře vám své pomoci.
'
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Pán Ježíš volá vás všecky k sobě: »Pojdte ke mně všichni,
a já vás občerstvímc (Mat. 11. 28.), volá k rodičům vaším: »Nechte
maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim, neboť jejich je království
nebeskéc, (Mat. 19. 14.) vy jste miláčky božského Pastýře, vás
chce míti nejblíže u sebe, 11 oltáře, a uvidí li, že přicházíte rádi
a rádi o něm posloucháte, bude vás ještě více milovati, po celý
život žehnati a chrániti, povede vás světlem svého učení cestou
bezpečnou až ku branám věčnosti, a po smrti uvede do svého
nebeského království.
'

11.

Jednoho jest potřebí.
Koncem listopadu ubíral se Pán ]ežíš ku slavnosti posvěcení
chrámu do jerusalema. Na cestě zastavil se s učedníky svými
v Bethánii, jak pokaždé činil, u Lazara, kam se pak sešlo více
lidí, aby slyšeli nebeské pravdy. Sestra Lazarova Marta, snažila
se, aby vzácného hosta co nejvíce poctila, připravovala různé věci
k občerstvení Marie však, druhá sestra Lazarova, seděla u nohou
Pána Ježíše, jak to činili všichni posluchači, aby jí neušlo ani je
diného slova. Vidouc Marta, že sama nestačí ku rychlé obsluze,
aže Maria nepřijde jí pomoci, dokud sám Pán ]ežíšjí nevybídne,
zastavila se a řekla: »Pane, nemáš-li o to péče, že sestra má ne
chala mne samu sloužiti? Rekni ji, ať mi pomůže: Pán ježíš
však jí nevyhověl ani jí za to nepokáral, ale pln laskavostí ji po
učil, co je lepší a potřebnější, řka: »Marto, Marto, příliš pečliva
jsi a rmoutíš se při mnohých věcech. Maria nejlepší stránku vy
volila, kteráž nebude odňata od ní!: Jednoho jest potřebí nade
vše, znáti Boha a jeho vůli, za chrániti svou duši. přičiniti se, abychom

se do nebe dostali.

Proto přišel Syn boží na svět, aby nám vůli boží oznámil,
Boha znáti naučil, od pekla vysvobodil a ukázal cestu a zanechal
prostředky, abychom se za ním šťastně do nebe dostali.
Mnozí lidé však zapomínají, čeho jest nejvíce potřebí, o Boha
a spásu duše málo se starají, o tělo však a věci světské příliš pe.-,
čují, aby se na světě dobře měli, všeho užili; a co se stane po
smrti, ani vážně nepřemýšlejí. jsou to lidé ubozí, nejvýš neštastni;
rozum jejich jest zatemněn, že nevidi před sebou hroznou propast,
do níž se řítí, svědomí jejich jest ohlušeno, že neslyší výstrah
před věčnou zkázou. Bez Boha na světě štěstí nikdy nedosáhnou,
bez Boha všecky práce jejich nemají žádné ceny; bez Boha není
pravé radosti na světě, kdyby byl. člověk sebe bohatší, sebe sla
vnější a užíval všech radostí světských. »Co ti prospěje, kdybys
celý svět získal, ale na duši škodu trpěl.c tak mluví ke každému
božský Spasitel. Co je ti platno, jsi-li třeba nejbohatší a nejsla
vnější. máš li však na duši hřích a ve hříchu zemřeš, jsi ztracen
a neštasten na věky.
Rádce duchovní.

8
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Už osvícení pohané, ač Boha neznali, měli ošklivost před
hříchem, poněvadž ze zkušenosti věděli, že hřích neučiní člověka
nikdy šťastným.
Fabricius-, vojevůdce římský, měl ve válkách příležitost obo
hatit se, ale neučinil toho; a když kdosi mu to vytýkal. odpověděl:
»Dosti jsem bohat, neboť jsem se naučil krotit své vášně a zlé
náklonnosti, a s málem se spokojovat.: — (Cernohouz, Pří
klady, 12, 17)
Focion, vojevůdce Athenský, mohl býti bohatým, užíti všeho,

dle tehdejších zásad pohanských, ale neučinil toho; říkával:
»Božský zákon jest, že ctnost jediné jest veliká a mocná; vše
ostatní jest malicherností.
Podobně mluvil Sokrates, největší mudrc starých Řeků. Když
se ho tázali, je-li král perský, tehdy nejbohatší a nejslavnější„
opravdu šťastným, odpověděl: »Nevím, mnoho-li má ctností; neboť
jedině a opravdově blaženým je člověk ——ctnostný.c (ttž. 12, 98.).
Jestliže už osvícení pohané z přirozeného světla rozumu a ze
zkušenosti poznali, že pravé štěstí záleží v ctnostném a spořádaném
životě, tím vlce chápe toho křesťan osvícený světlem nadpřiro
zeným, slovy a příkladem samého Syna božího, Ježíše Krista,
který pro to přišel na svět, aby byl světlem naším po cestách
tohoto života. A- Pán Ježíš poučil nás, kde možno nalézti pra—
vého štěstí, pokoje a spásy: »Cbce-li kdo za mnou přijíti,< pravil,
>zapři sebe sám, vezmi kříž svůj, a následuj mne.:
Kdo chce býti na světě opravdu spokojeným a při smrti nej—

šťastnějším, musí 'kráčeti za Pánem Ježíšem; žíti a jednati jako
žil a jednal Pán Ježíš; milovati Boha nade vše a blížního jako
sebe, milovati sebe pro Boha, zachovati duši neposkvrněnu.
Hrozně se klame, kdo shání peníze, aby byl bohatým, aby
hodně užil, a při tom zapomíná na duši, na Boha, na věčnost.
Penize, sláva, rozkoše ještě nikdy neučinily člověka šťastným,
byla-li při tom duše poskvrněna hříchy, aneb bylo-li tělo churavé.
Americký milionář vystrojil hostinu a pozval k ní plno známých.
Všichni mu lichotili, že jest na sv'ětě nejšťastnějším a nejbohatším,
"že má nebe na zemi. Ale milionář vzal jablko, rozkrojil nožem,
jablko bylo červivé, a řekl: »Hle, nejkrásnější jablko jest červem
zničeno.. Tak i mnohý se vám zdá býti šťastným, a zatím v duši
jeho hlodá červ a celý život otravuje.
Dokud je člověk ve hříchu, nemůže býti šťastným &spoko
jeným. Šťastným je člověk, který má čisté svědomí, který žije
v milosti Boží. — Proto sv. Blanka, královna francouzská, matka
sv. Ludvíka, krále, říkávala malému Ludvíkovi: »Synu, raději bych
tě viděla mrtvého na nosítkách nežli hříchem stíženěho.: Proto
řekl Pán Ježíš' »Co by ti prospělo, kdybys celý svět získal, na
duši však škody trpěch
Co je bohatých a slavných lidí na světě, a nejsou šťastnými;
poněvadž jim nedostává se věcí, jež spokojeným činí. Před pa
lácem Rotšilda milionáře stál dráteníček, prohlížel si zvědavě
palác a pojídal kousek suchého chleba. Rotšild spatřil jej s okna,
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zavolal k sobě a řekl: »Líbí se ti ten palácřc zLibíc — odpo
věděl dráteníček. »Můžeš ho mít, řekl Rotšild; uděláme výměnu;
ty mi dáš své zdraví, a já ti dám palác.: »To nedám,c bránil se
dráteníček, a utíkal, boje se, aby o zdraví nepřišel, a radoval se;
že jest ještě bohatší a šťastnější, než sám Rotšild, který měl sice
paláce a peníze, ale zdraví neměl; pro zákeřnou nemoc nemohl
spáti ani jisti.
Podobně bylo u angl. milionáře Hoppe. jednou spatřil v ho
stinci svůj kdysi zamilovaný pokrm, a zvolal: »Půl milionu bych
dal, kdybych mohl |jísti.: Měl žaludeční rakovinu, nesnesl žád
ného pokrmu. Ptolomeus II., král egyptský, viděl-z paláce na
břehu řeky několik dělníků, kteří si pochutnávali na černém chlebě
a zapíjeli vodou. Zaplakal a zvolal: »Kéž bych mohl také jístilc
Stěstí není v penězích, ale ve spokojenosti, v čisté a bezú
honné duši. Má-li kdo peníze poctivě a spravedlivě nabyté, děkuj
za ně Bohu a použij jako prostředku ke spáse duše, jako hřivny,
kterou Bůh půjčil, aby si člověk zásluh získal pro věčnost a jednou
pak ze všeho vydal počet na věčnosti. Běda, kdo peněz zneužil
ke hříchu a odchází na věčnost chudý, s rukama prázdnýma.
Mocný Salad'n, slavný vítěz ve mnohých bojích, měl všeho, peněz,
slávy, štěstí, a když umíral, poručil, aby po smrti jeho nosili
plátno na, tyči, do něhož mělo býti mrtvé tělo zaobaleno, po
městě až na hřbitov, a oznamovali lidu: >To je všecko, co slavný
vítěz odnáší sebo se světa na věčnostc. Do plátna ho zabalili,
plátno shnilo'v hrobě, a ubohý se dostavil k věčnému soudci
i bez toho plátna. Nejchudší člověk, který Bohu poctivě sloužil,
přikázání Boží zachovával

a v milosti Boží zemřel, nese si ne—

smírné bohatství na věčnost, poklady dobrých skutků, a "andělé
a nebeštané uvítají jej jako vítěze slavného, který zvítězil nad
ďáblem, tělem a světem. Netoužil po statcích světa, nezáviděl
nikomu, děkoval Bohu za nepatrnou hřivnu, nezakopal ji, ale pra
coval ke cti a slávě Boží, blahu bližního a spáse své duše. Goethe,
německý básník, měl všeho po čem lidé toužívají. Byl nadaný,
oslavován ode všech, peněz měl dosti, užíval světa dle libosti,
a přece nebyl šťasten. Sám to veřejně vyznal. Když mu bylo přes
70 let, pravil: »Celý život se mi zdá, jakobych válel těžký balvan
do kopce; věřte mi, po celý čas života mohl bych vypočítat málo
chvil, kdy jsem byl opravdu šťastným. A .těch málo chvilek
byly doby šťastného mládí, kdy duše byla nevinnou, bez hříchu.
a bez vášně..:

Napoleon I., o němž dějiny tolik slavných událostí vypravují,
před nímž se třásl celý svět, který byl považován za .nejšťastnějf
šího člověka na světě, vyznal veřejně, když byl ode všech opuštěn
v zajetí, že nejšťastnější chvílí bylo sv. přijímání. Milost boží,
svatost duše, to je pravé štěstí, to už jest část nebe na světě.
Opravdové štěstí a úplné čeká nvásteprve na věčnosti. Abauzir.
slavný přírodozpytec a fysik ze Zenevy, pomroval 27 let denně
tlakoměr, dělal si poznámky na proužkácb papíru o změně poča —í,
chtěje sepsati o tom učenou knihu. Jednou čistila nová služka
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v jeho pokoji stolek a knihy od prachu, rovnala vše na stolku;
spatřila také plno „popsaných proužků papíru, a myslila, že to
není více k potřebě a hodila to do kamen. Učenec přišel domů,
hledal poznámky, a když slyšel, že jsou spáleny. dal se do pláče
a zvolal: »Ach já nešťastný, celých 27 let jsem pracoval na zá
znamech důležitých, a okamžik mi to zničillc
Kdyby člověk. žil sebe déle 'a konal práce sebe cennější
a důležitější, nejsou-li konány ve stavu milosti ke cti a slávě
boží, ale ve hříchu jen z ohledů. časných a světských, smrt při
praví o všecku zásluhu, všecky skutky jakoby byly hozeny do
ohně, na věčnosti nebude jich pamatováno.
jednoho jest potřebí, zachránit duši od hříchu, dosáhnouti
spásy věčné. Milovati Boha nade vše a blížního jako sebe. V tom
jest pravé štěstí. největší bohatství, nejvyšší sláva a největší radost
— v milosti Boží nahromaditi si co nejvíce zásluh! Smyslný
a tělesný člověk, který hledá, jen co tělu a pýše lichotí, nechápe
těch věcí, které jsou ducha božího, praví sv. Pavel, ale bláznov
stvím jsou jemu, hledá jen zisk, výhody časné, pohodlí, hříšné
radosti, a posmívá se těm, kteří si libují v sebezapírání, pokoře,
službě Bohu a blížnímu, posvěcování duše.
Německý básník Schiller napsal jednou v šťastné chvíli svého
života tato krásná slova: »Můj Bože, zachovej mi poklid mé duše,
abych byl s to. poznat tebe a kterého jsi poslal, Ježíše Krista,
nebot pravda jediná sílí srdce a povznáší duši. Mám-li pravdu,
mám Ježíše; mám-li Ježíše, mám Boha; mám-li Boha, mám
všecko.: — Když pak v pozdějším věku ve víru světa ztratil
Schiller víru, ztratil i poklid duše; cítil se nešťastným. Psal to
svému příteli Kórnerovi, že přijede k němu na svátky, aby se tu
potěšila trochu pokoje nalezl, nebot šťastných chvil v celém ži
votě prý měl velice málo. — Jednoho jest potřebí, míti duši
v pořádku, býti stále v milosti boží, sloužiti věrně Bohu a blíž
nímu; býti ve spojení s Pánem Ježíšem. Kdo má Ježíše, má Boha;
kdo má Boha, má všecko.
Sedejte rádi u nohou Ježíšových, jak to učinila Maria, sestra
Lazarová, jak to činili všichni učedníci Páně; poslouchejte rádi
Pána Ježíše, jeho božskou vůli, a řiďte se dle ní. Naleznete na
světě pravé spokojenosti, a po smrti uvítá vás božský Spasitel
slovy: »Jednobo jest potřebí, zachránit duši; nejlepší stránku jste
vyvolili, která nebude odňata od vás; sejděte do blaženosti a ra—
dosti' věčné, kterou připravil nebeský Otec všem, kteří ho milují.:
III.

Největší štěstí v katolické viře. 
Před několika lety zemřel ve Vídni- slavný právník Dr. Karel

Janka-Narodil se z rodičů protestantských, za studií ztratil víru,
žil lehkomyslně, nestaral se o Boha, o duši, o věčnost. Stal se
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universitním profesorem práv v Bonnu, v Berlíně, a konečně dostal
se do Vídně. Jednou ve společnosti mluvilo se o různých otázkách
veřejných, za řeči přišlo se i na Boha; tehdy nevěred ]arcke řekl:
»Kdyby" byl nějaký Bůh, musel by se o nás starati.: Ubohý
myslel, že řekl něco velice chytrého. Ale jeden z přítomných
odpověděl: )Bůh se o nás přece dosti postaral. Pro nás stal se
člověkem, aby nám pravdu zjevil, cestu k Bohu ukázal, a dal
potřebnou sílu, bychom bezpečně k Bohu se dostali; vykoupil
a spasil nás.:
Nevěrec jarcke se zarazil, zamyslil, zastyděl se, že nerozvážně
mluvnl, začal studovati katolické spisy, stal se katolíkem, a to vě
řícím a zbožným. Když umíral a přijal sv. svátosti, řekl okolosto
jícím: »Řekněte každému, že pravého štěstí nalezl jsem v církvi
katolické,.:
V čem záleželo to štěstí? Pán ježíš řekl jednou apoštolům:
»Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte, a slyší, co vy sly
šíte.: (Luk. 10. 23.)
Před narozením Pána ježíše lidé neznali pravdy, tápali ve
tmách; neměli síly, aby se ubránili nepravostem, neměli opory
ani útěchy v utrpení a neštěstí, umírali v zoufalství, hrozili se ne—
známé věčnosti; celý život byl jím hádankou, nepozn'ali pravé
spokojenosti.
Pán ježíš přinesl nám světlo, sílu, útěchu, spokojenost na
světě, věčnou blaženost po smrti. O tom štěstí budeme dnes uva
žovaň.
1. Kdyby byl nějaký Pán Bůh, musel by se o nás postaratc,
řekl tehdy Dr. jarcke v oné společnosti. Odkud vyšla ta- neroz.
umná slova? Oči měl, a neviděl; uši měl a neslyšel Rozum
byl zaslepen, chodil v temnotách. jak se styděl, když nalezl světlo
ve víře katolické, za nerozumná slova; jak byl šťasten, když ne
beskou naukou učení Kristova byl osvícen! Před Kristem neznali
lidé pravdy tajemství božských, v nichž jest obsažena všecka
moudrost.
Filip, král Macedonský, když mu bylo oznámeno, že se mu
narodil syn Alexander, zaradoval se velice, jak řekl, zvláště proto,
že se narodil za času největšího učence, Aristotela, který syna
naučí pravé moudrosti. Ale nejučenější pohané bloudili, neznali
Boha, co od nás chce, jak žíti máme, abychom se Bohu líbili
a po smrti se k němu dostali. Právě Aristoteles sám vyznal ve
řejně před smrtí: »V pochybnostech jsem žil, v pochybnostech
umírám; kam jdu, nevím.:
jak velice radovati se můžeme my, že jsme se narodili v ka
tolické církví, která nás učí pravdě, kterou Syn boží, ježíš Kristus
s nebe přinesl! »já jsem světlo světa,< pravil Pán Ježíš; »k-dochodí
za mnou, nechodí v temnotách.: My vidíme, co chtěli mnozí krá-.
lové a proroci viděti, vidíme ]ežíše na kříži, který hlásá, co pro
nás Kristus vykonal; vidíme Ježíše na oltáři v nejsvětější svátosti;
vidíme ježíše v zástupci jeho, papeži římském, v apoštolích hlá
sajících pravdy věčné, kterým'řekl Kristus: Vy jste světlo světa,<
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t.j. vy budete světlem mým osvěcovati celý svět. »Jako mne poslal
Otec i já posílám vás.: Jaké štěstí pro nás tedy, že žijeme ve
světle pravdyl
2. Dokud Šavel vězel v temnotách bludu, dokud neznal světla
učení Kristova, dopouštěl se mnohých nespravedlností a zlořádů.
Pronásledoval křesťany, kteří mu nikdy neublížili, radoval se, že
jsou mučeni, ba sám spěchal schytat všecky do Damašku.
Jakmile však nebeským světlem milosti boží byl osvícen,
a poznal sílu Ježíše, který se mu zjevil, a svou vlastní slabost, nabyl
sám nadpřirozené síly, že zvolal: »Pane, co chceš, abych učinili:
Poruč jen, od té chvíle budu poslouchati tebe. A když po křtu
sv. stal se“ apoštolem, zasvětil všecky síly své Pánu Ježíši a jeho
církvi, snášel neohroženě všecka příkoří, radoval se; že může pro
Krista trpěti, toužil jen po spáse duší lidských až obětoval svůj
život smrtí mučednickou za Krista.
Pán Ježíš nás v církvi katolické nejen osvěc'uje, ale také sílí,
abychom byli pro víru a své blaho duše schopni všech obětí,
i život'vydati za spásu blížních.
Bez Pána Ježíše jsme slabí a nedostateční. »Beze mne nemů
žete ničeho učiniti,< pravil Pán Ježíš.
,
Jako dítě pákou zvedne i nejtěžší předměty, tak každý kře
sťan s milostí boží může podstoupiti oběti největší; přemáhati
zlé náklonnosti, ubránili se nástrahám ďábla — zkaženého světa;
konati skutky hrdinské lásky k Bohu a bližnímu. Co zmůže kře
sťan katolický, vidíme při ošetřování nemocných, při missiích
mezi pohany; hlásají.to sirotčince, nemocnice, školy, dobročinné
ústavy, že jsou dílem lásky a síly sv. náboženství,
Plato, velký učenec své doby u starých Řeků, pravil: »Musí
přijíti někdo s nebe, ,který nám pravdu přinese; kéž by neváhal
přijíti; vím, že bych se stal člověkem lepším.: — Neznal světla
pravdy, neměl odnikud síly ku konání dobra, přemáhání zla, ku
sebezapírání, odříkání, lásce k nešťastným. Proto se vedlo za dob
pohanských a dosud děje zle nemocným, chudým, opuštěným
všudy, kde neznají světla učení Kristova a nemají síly ku pře
máhání sebe a ku lásce k bližnímu.
Sv. Anežka 13letá měla odříci se Krista. Slibovali jí vše
možné, vyhrožovali, vedli na popraviště, lidé hlasitě plakali pro
ní; ale ona kráčí neohroženě; a když kat se třásl a zdráhal se
usmrtiti tak nevinnou a neohroženou, krásou vynikající dívku, do:
dala mu zmužilosti, položila hlavu na špalek, že raději obětuje
mladý život, než by zradila Krista a obětovala modlám.
A takových neohrožených umíralo tisíce a tisíce; sílu čerpali
ze sv. náboženství, z příjímání těla Pána Ježíše, vědouce, že ze slza
vého údolí vcházejí do blaženosti věčné, kde není pl'áče ani sou
žení, ale radost nevýslovná a odměna za malé utrpení'nekonečná.
.
Jak jsme šťastni, že v pravé víře, v církvi katolické můžeme
dosáhnouti síly, nad níž žasne svět, kterou si království Boží mů—
žeme vydobýt.

3. Nejen síly ku konání dobra a přemáhání zlých náklonností
dává nám naše sv. náboženství, ale také útěchu a sílu v utrpení,
neštěstí a chrání před zoufalstvím.
'
Slavného mudrce Solona v Athenách navštívil jeho přítel,
aby nalezl u něho, vědami vynikajícího, útěchy a posily. Když si
postěžoval na vše, co ho bolí a nešťastným činí, vyvedl ho Solon
na věž, ukázal paláce a domy celého města, a řekl: »Příteli, jdi
do kteréhokoliv domu, a všudy nalezneš nějakou bolest, zármutek,
všudy nářek. Nenalezneš domu, kde by nebylo nějaké bolesti.<
To byla všecka útěcha, kterou mu dal učený Solon. Jak slabá
to útěcha, která sice trochu ulehčí, ale nepovznesel jaké útěchy
dostává se nám v katol. církvi ze sv. náboženství?
Syn boží přišel na svět, aby nám utrpení, jež je následek
hříchu, ulehčil a zpříjemnil, Celý život Pána ježíše od narození
až ke smrti na kříži byl řadou utrpení; a jak si v něm počínal?
Kříž nezaviněný vzal na sebe ochotně z lásky k nám, abychom
my kříž zaviněný snáze mohli nésti. Není jiné cesty do nebe,
leč cesta kříže. »Kdo chce za mnou přijlti,( pravil Pán Ježíš, »vezmi
kříž svůj, a následuj mne.: Utrpením odbýváme si časné tresty
na světě, jež bychom musili po smrti snášeti. Utrpením zkouší
Bůh naši lásku, jak se osvědčíme. Cím kdo více a ochotněji trpěl
na světě, tím více bude oslaven na věčnosti. K tomu dává nám
Pán ježíš zvláštní sílu. abychom kříž unésti 'mohli; sílu nadpřiro
zenou, že i nejtěžší kříže můžeme unésti, jak sv. Pavel o sobě
pravil: »Všecko mohu v tom, kterýž mne sílí.:
Když jednoho stařečka operovali v nemocnici, nedal se uspat,
ale chtěl trpět při plném vědomí. Při operaci díval se na kříž,
ani slovem nedal na jevo hroznou bolest; a když po operaci se
lékaři divili a ptali, odkud tu sílu vzal, odpověděl: »Rán'o jsem
přijal Tělo Páně v kostele, pomodlil za dar síly, a nyní trpěli
jsme dva, ——já a Pán Ježíš se mnou, který vzal všecko na sebe

a mně nechal utrpení jenom trošku.:
na kříž; Pán Ježíš trpěl mnohem více
svá provinění, abych nemusel trpěti po
jsem přijal, sílil mne, že největší bolest

Chtěl říci: »Hleděl jsem
nevinen; já chci trpěti za
smrti; a Pán Ježíš, kterého
snesl jsem z lásky k němu

a spáse své duše-.c
Lidé bez Boha, nevěrci, pohané, nemají té sífy, neznají té
útěchy. Proto zbaběle berou si život,—potká li je neštěstí, b_ědují
při nepatrné bolesti. Za to světci, kteří v Pánu ]ežíši žili, rado—
vali se, kdykoli měli příležitost něco přetrpět.

Sv. František Regis říkával: »Život bez utrpení byl by ne
snesitelným.c Sv. František Xaver. říkával: »Kdo okusil, jak
sladko jest pro ježíše trpěti, přeje si raději umříti, než bez kříže

b'ti.<

y Sv. Terezie trpěla mnoho v nemoci; nikdy nereptala, ale
říkávala: »Bud umříti nebo trpěti.: Sv. Magdalena z Pazzis: »Nikdy
umříti, ale stále trpěti.: Sv. Kristina Uršulinka: »Největší čest pro
nás, jsme-li s Kristem na kříž utrpení přibítylc

_40_
Světští lidé smějí se snad takové ochotě i lásce k utrpení;
jsou ubozí, zaslepení, neznají učení Kristova; nechápou slov Kri
stových: »Amen, pravím vám, že vy budete kvíleti a plakati, ale
svět bude se radovati; ale — zármutek váš obrátí se v radost,
a radosti vaší 'žádný neodejme od vás.: (Jan 16. ZO.). Smích
světáků obrátí se v pláč na věčnosti. — Jak šťastni jsme v ka
tolické církvi, že se nám dostává síly a útěchy v každém utrpení!
4. V církvi katolické docházíme dále štěstí na světě, že nám
mocí a jménem Kristovým rozdává sv. svátosti, posvěcuje nás,
očistuje od hříchů na křtu sv. a sv. pokání; dává návod a příle
žitost k odpykání časných trestů, získání zásluh pro věčnost. Církev
modlí se za nás každodenně při nesvětější oběti mše jsm; Pán
Ježiš obětuje se na oltářích katolických ustavičně za nás, usmi
řuje hněv spravedlnosti boží, vymáhá nám nejpotřebnějších milostí.
V církvi katolické máme zajištěnu přímluvu a lásku nebeské
matky, Panny Marie, sv. andělů strážných, sv. patronů a všech
svatých, nejen pro vezdější život, ale i pro věčnost, budeme-li
museti trpět časné tresty v očistci »Ve všem učinění jsme bohatí,.
praví sv. Pavel, »takže v žádné milosti nemáme nedostatku.<
Německá spisovatelka hraběnka Hahn Hahnova narodila se
mimo církev katolickou z protestantských rodičů. Toužila stále
po pravdě, studovala, modlila se, pravdu nalezla, stala se kato
ličkou. Po sv. zpovědi a sv. přijímání pronesla památná slova:
»Včera jsem byla žebračkou, dnes jsem královnouc Mimo pravou
církev byla bez světla, bez síly, bez útě:hy, bez milosti, bez zá
sluh; jako žebračka s rukama prázdnýma před Bohem. Jakmile
byla v posvěcující milosti, dostalo se jí pravého světla, pravé síly —
k novému životu, úplné spokojenosti a vnitřní útěchy, učiněna
bohatou v každé milosti, stala se dítkem' nebeského krále, dceróu
královskou, opravdovou královnou, cítila se nejšťastnější na světě,
protože ji čekalo ještě — to největší štěstí na věčnosti. Ato jest
naše povolání, zde na světě žíti jako dítky královské, dítky boží,
ve světle pravdy, silni a neohrožení v povinnostech, spokojeni,
ve štěstí i nehodách, v milosti posvěcující, spojeni s Ježíšem
Kristem pod ustavičnou ochranou nebeské Matky, Panny Marie,
až nás Bůh povolá, aby na věčnosti odměnil a korunoval, co jsme
dobrého prokázali. Ze štěstí časného do štěstí věčného.
Král francouzský, Karel IX., ptal se jednou básníka italského
Torquata Tassa, kdo jest nejšťastnější. Básník odpověděl: »Bůhc.
>To vím,< pravil král; »ale kdo z lidí jest nejšťastnější : Básník od
pověděl: »Ten, kdo se Bohu nejvíce podobá.: A hle, Bůh se
stal pro nás člověkem, abychom se Bohu spíše mohli státi po
dobnými.
V následování Pána Ježíše, připodobňování se jeho životu
záleží naše štěstí. Čím kdo je bližší Pánu Ježíši, čím více se mu
podobá, tím jest šťastnější. Nejšťastnější, kdo mu nejblíže stojí.
Proto sv. Pavel vybízí nás, abychom oblékli se v Pána Ježíše
Krista, a sám řekl o sobě: »Už to nejsem více já, ale živ jest ve
mně Kristusc Při každém sv. přijímání spojuje se s námi Syn
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Boží, Bůh sám. »Kdo jí mé tělo, ve mně přebývá a já v něm..
A to jest vrchol všeho štěstí, jakého v církvi katolické nabýváme;
nejlepší příprava pro věčnost, nejjistější záruka věčného štěstí.
'
Važte si sv. náboženství, radujte se z toho, že jste katoli
ckými křesťany, v pravé církvi Kristově, kde máme všecko bo
hatství. všecky milosti, světlo v pochybnostech, sílu k povinnostem,
útěchu v nehodách, posvěcení duše, příležitost k získání nebeských
pokladů, blaženou smrt, a nevýslovně šťastnou věčnost, samého
Boha.
IV.

Bojování jest život křesťana
1. Minule jsme poznali, jak jsme bohati v milostech božích,
jak každý katolický křesťan může býti šťasten na světě, zná-li
pravd náboženských, užívá-li prostředků ku blahu a spáse v církvi
katolické uložených, zachovává-li přikázání boží.
Pán Iežtš ukázal nám sám cestu ku pravé spokojenosti, dal
nám nejlepší příklad svým životem. A když dokonal své dílo na
světě, odešel do svého království, aby v díle spásy pokračoval.
:]du k Otci svému, k Otci vašemu,c pravil k učedníkům a nám
všem, »abych vám připravil místo; v domě Otce tného jsou pří-_
bytkové mnozí; chci, abyste všichni byli, kde já jsem.: (jan 16.)
Na nebi jsou připravena místa pro nás. Čím kdo věrněji
a ochotněji kráčí za Pánem Ježíšem, tím slavnějšího místa dosáhne,
tím bude státi Bohu blíže.
Nepřítel spásy naší, ďábel, usiluje však se svými pomocníky,
aby nás o blaženost věčnou připravil a strhl k sobě do věčné
záhuby. Hned v ráji, když viděl nevýslovné štěstí prvních lidí,
záviděl jim té blaženosti, a svedl k neposlušnosti a vzpouře proti
Bohu. Hrozně následky stihly svedené. Připravili se o všecka bla—
ženost, propadli trestům časným a věčným i se svými potomky,
a s námi všemi, kteří od nich pocházíme.
Syn boží však, Ježíš Kristus, ve svém milosrdenství ujal se
nás a přišel v čase na svět, aby nás vykoupil z otroctví ďábla
a spasil nás, to jest zanechal nám prostředky, bychom zase bla—
ženými býti mohli a nebe dosáhli.
Proto usiloval ďábel, kníže temnosti, aby samého Vyku
pitele svedl ke hříchu a vykoupení lidstva zabránil; třikráte po
koušel ho na poušti; a když byl zahanben a zahnán, popuzoval
pak íarisee a zákonniky proti Kristu, zkazil apoštola Jidáše, svedl
] Petra a ostatní apoštoly, že v nejrozhodnější chvíli boje opu
stili svého mistra. Tak zaslepil ďábel lid proti největšímu dobro
dinci, že všichni dali přednost nebezpečnému zločinci Barabáši,
a žádali vladaře, aby byl Kristus ukřižován. Ěábel čekal, že Kristus
ve své opuštěnosti, v hrozných bolestech a potupné smrti na kříži

bude klnouti vrahům, reptati proti nebeskému Otci, a tím vkau
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pení bude zmařeno. Ale zklamal se velice. Kristus modlil se za
ubohé a zaslepené nepřátele své, veřejně s kříže hlasem mocným
oznámil světu, že dílo vykoupení jest dokonáno, odevzdal duši
svou jako zadostiučinění spravedlnosti boží nebeskému Otci, otevřel
nám nebe, sám vstal z mrtvých, přemohl smrt, přemohl peklo,
moc ďábla zlomena; lidstvo bylo vykoupeno.
Rozeslal pak své učedníky do celého světa, aby založili církev,
společnost křesťanů, aby hlásali celému světu radostné poselství,
že nebe jest opět otevřeno a každý může býti spasen. kdo uvěří
a bude pokřtěn' a bude zachovávati přikázání boží. V církvi své
uložil Pán Ježíš prostředky, sv. svátosti, oběť mše sv., své učení,
abychom všichni mohli spasení dojíti.
_
2. Ale božský Spasitel předpověděl nám, že nás čeká tuhý
boj s největším nepřítelem naší spásy, knížetem temnosti, ďáblem.
Dábel sice přemožen, spoután, nemá již takové moci, ale má ještě
tolik, aby lid o spásu připravil.
Bůh dopouští pokušení ďábla, nebrání mu, abychom se osvěd
čili v boji, věrností a svatostí sami si nebeského království za—
sloužili. Bojuje proti nám nejen ďábel, ale celé peklo, všichni po
mocníci ďábla, zlí lzdé zneužívající svobodné vůle a hledající ve
ve zkáze duší našich svou slávu a radost.
Proto připravil nás Pán Ježíš na tyto boje, napomenul k opa
trnosti, doporučil bezpečné prostředky a zbraně, zaslíbil nevý
slovnou odměnu, jestliže v boji obstojíme a úkladům ďábelským
odoláme.
:]ako mne nenáviděli, tak budou nenáviděti vás,: pravil Pán
Ježíš; »budou vás pronásledovati, tupiti, zabíjeti a při tom se do
mnívati, že prokázali Bohu VCllkOUslužbu, že vykonali neobyčejně
dobrý skutek. Budete kvíleti a plakati, ale svět se bude radovati;
ale zármutek váš obrátí se v radost. Na světě sice zármutek máte,
ale opět uzřím vás, a radovati se bude srdce vaše, a radostí vaší
žádný neodejme od vás.: (jan 16) »Bíahoslaveni jste, když vám
budou zlořečiti a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé proti
vám lhouce: radujte se, a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest
v nebesích.: (Mat. 5. 11 »Království nebeské trpí násilí, jen ti,
kteří násilí činí, uchvacují je.: (Mat. 11. 12.)
Na křtu sv. slíbili jsme všichni skrze své kmotry, že se od
říkáme zlého ducha, pýchy jeho. Ve svátosti biřmování dostalo
se nám zvláště k tomu síly Ducha sv., stali jsme se bojovníky
Kristovými, pomazání křižmem sv., a církev sv. má tolik zbraní
a prostředků, že možno každému s milostí boží ubrániti se ne—
příteli spásy, přemoci jej slavně a-zůstati vítězem až do své smrti.
0 těch prostředcích učíte se ve škole, o nich slyšíte v kostele.
Poněvadž se jedná o spásu věčnou aneb zavržení věčné, povin
ností vaší jeSt, abyste se rádi sv. náboženství učili, ve škole be
dlivě poslouchali a chrám- Páně pilně-navštěvovali.
Proto chce míti stále u sebe Pán ježíš zvláště malé dítky.
>Nechte maličkých přijíti ke mně, pravil, a nebraňte jim; nebot
jejich jest království nebeské; (31.1. 19. 14.)
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3. Sv. Pavel, který dříve jako Šavel bojoval proti Pánu Ježíši
a křestanům, když byl osvícen milostí boží a stal se křesťanem
a apoštolern Kristovým, odporoučí nám zbraně proti ďáblu a jeho
pomocníkům, podobné, jakých užívali bojovníci tehdy proti ne
přátelům,
Vojínové starověku neměli střelných zbraní, ale šípů, jež
vrhali proti nepříteli, a mečů, jimiž hleděli v blízkosti nepřítele
skoliti. Proti střelám chránili se štítem, proti meči a útoku s hůry,
byla hlava opatřena kovovou přilbou. Těchto zbraní v duchovním
smyslu odporučuje sv. Pavel. »Oblecte se v zbroj boží, abyste
mohli státi proti úkladům ďábelským. Nebo bojování naše není
jenom proti tělu,: praví sv. Pavel, »ale-proti mocnostem temností.
Protož vezměte především štít víry, kterým byste mohli všecky
ohnivé-šípy nešlechetníka uhasiti; vezměte lebku spasení a meč
ducha, jenž jest slovo boží.: (Efes. 6. 10.)
a) Dábel usiluje připraviti č!ověka především o víru v Boha
a věčnost. »Nevěřtec, volal už v ráji k prarodičům našim Dosud
svádí k nevěře svými pomocníky, hází šípy lži, posměchu, rou
hání, pochybnosti a nevěry, aby o víru připravil a strhl k bezbož-'
nosti.
»Víra přemáhá světe, praví písmo sv. Miliony mučedníků,
vyznavačů, zachránili se pevnou věrou, obětovali i život za víru
vědouce, že dostane se jim za to nového života. věčného. nejvýš
blaženého. Kdo má pevnou víru, nebojí se, kdyby celý svět a celé
peklo spikly se proti němu; heslem jeho jest: >Kdož jako Bůhřc
b) V boji chránila vojíny kovová přílba před útoky nepřátel.
Přílbou takovou jest nám dle sv. Pavla přilba spasení t. j. naděje
v život věčný. Kdo má pevnou víru a ustavičnou naději v zaslí
bení boz'ské, v nevýslovně šťastný život po smrti, a stálou důvěru
v pomoc boží, nezalekne se nejhorších nepřátel; nedá se zwklati
sliby, vyhrůžkami ani nejbolestnější smrtí.
.“
6) Třetí zbraň jest meč ducha, t.j. slovo boží, které nazývá
sv. Pavel mečem na obě strany ostrým. (Zid. 4. 12.)
Když ďábel dotíral na Pána ježíše na poušti slovy písma sv.,
jež dle" libosti překrucoval, odpovídal mu Pán ježiš slovy božími,
písmem sv., »Pánu Bohu samému máme se klanětic. »Nebudeš
pokoušeti Pána BJha svého ;: dosud zneužívá ďábel svými pomoc
níky, nevěrci, rouhači a posměvači, slov písma sv., a proto zase
jen mečem slova božího mohou býti překonání a zahanbeni.
Proto se učíte sv. náboženství ve škole, v chrámu .Páně, proto
máte rádi čísti i doma posvátné knihy, abyste byli slovem božím,
učením Pána Ježíše, nejlepším mečem proti nepříteli spásy ozbrOjeni.
Štasten, kdo zná sv. náboženství, kdo se štítem víry, přílbou
naděje a mečem slova božího naučil se bojovati; dosáhne jistého
vítězství, a jednou bude moci na konci života svého zvolati se
sv. Pavlem: »Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem zachoval. Nyní
uložena jest mi koruna spravedlnosti, kterou mi dá soudce spra
vedlivý, Kristus ježíš.: (2. Tím 4. 7.)
(Pekna)

ČÁST PASTORACNÍ.
Stíny velké dobyÍ'
Není člověka, kterého by se mocně nedotekly nyní panující
_ poměry, který by neúpěl pod nátlakem hrozných okolností. Ve
' liké odehrávají _seudálosti a ty zasahují do nevzazších vísek jako
do velkOměst, do života jednoho každého smrtelníka.
Ani duchovní nejsou ušetřeni, a lze říci, že na ně svízel do
léhá dvojnásobně, nebot starají se nejenom o sebe, ale cítíscelou
osadou, s mnohými rodinami, na' něž hoře ulehlo.
Poněvadž nyní všechno se otáčí kolem životních otázek, ko
lem výživy za veliké _drahoty, za panujícího nedostatku, i sem
nutno obrátiti zřetel, ač při duchovním nemůže to býti eminentně
první požadavek. Vůbec gážisté jsou nejvíce postiženi a k těm
do jisté míry počítají se duchovní rozličnýchjkategorií. Profesoři,
katecheté, mnc—zítaráři a kaplani vůbec nemají žádných polností
a musí kupovati v_šechny životní potřeby, jsou odkázáni na stoly
cizí, stravují se v hostincích a jiných domácnostech. Než velmi
.mnozí beneficianti ve dražbách pronajali pole i luka a' třeba 100_
korců pozemků měli, nyní nedostanou od nájemců ani zrna pro
drůbež, ani centu sena pro kravku. Bylo to dříve pohodlnější
vzíti nájem a koupiti, čeho kdo potřeboval, co se v hojnosti na
bízelo, ale teď za války se to vymstilo, že nechtěli faráři hospo
dařiti aspoň na několika měrách, aby měli pro domácnost chléb.
Ted toho litují“a rádi by brali pole zpět, ale nemožno. Smlouvy
stojí v cestě a někde už ani hospodářské budovy nejsbu způso
bilé k chovu dobytka. Farář ani polaření nerozumí a nemá při
sobě lidí, kteří by se v hospodářství vyznali. I stodoly a sýpky
pronajal, trávu na zahradě a nyní pozdě bycha honí.
A jinde byla příležitost najmouti dosti levně bez dražby pole
kostelní, na něm by se nyní hospodaření dobře vyplatilo, třeba
by se, jak se_-i dříve íarářům dělo, něco s pole ztratilo.
Kde nyní pole do dražby přichází, mnoho se za ně platí,
dle nynějších cen, ale jak bude dále, až válka pomine? Výrobky
zlevní a plat zůstane. Proto kdosi radí a sám pole pronajal pouze
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na tři roky, neboť po těch jistě budou jiné poměry. Musil by
slevovati i sám by platil z obnosu, jakého by však neobdržel.
Tedy faráři mají zvětšího dílu pole pronajaté, přece se onich
bájí, že mají všeho dostatek, že jsou zásobení, že nepotřebují vy
máhati, co se místní aprovisaci poskytuje. Ovšem kdyby místo
peněz dostávali obilí, kdyby si beneficiáti takové podmínky udě
lali. Co zakusl lidé z fary, kteří se musí stavěti do front, kolik
musí vyslechnouti narážek i urážek, co se naplatí, aby obstarali
domácnost. A neradno něčeho dobývati mimořádně, stavěti se
naproti, chtíti pro sebe privilej ; tu by hned byl oheň na střeše,
neboť lid jest strádáním rozezlen a rozeštván. jak zhoubně pů
sobí občas zprávička v socialistických listech, at pravdivá či spíše
lživá, že nalezeny zásoby ve íarské sýpce, v kostelní věži, ano
i v Božím hrobě! Co tu hned výčitek a nepřátelství.
Farář má nyní stejný plat, na štole veliký úbytek, ale vy
dání značné. Příplatek jednou pro vždy byl nepatrný ahned bylo
nutno obnos ten, ne-li více, klásti na válečnou půjčku. Faráři
musili předcházeti dobrým příkladem, obec na prvém místě na
ně se obracela. Také nyní více vymáhá se almužen, přibylo fondů,
sbírek, všechny nutno podporovati. Dostavují se vyděrači, kteří
vyhrožují slovy: )Buďce rádi, že se zatím spokojujeme s ko

mnou.

Jak mnoho kněží vyčerpá své úspory, vybéře, co uchystáno
na hubenou pensi. jak mnoho se jich zadluží a zaseká, že dlouho
budou se hojiti z ran, jež utrpěli, ač přímo proti nepříteli nestáli.
_ A je-li zle o životní potřeby, mnohem hůře při koupi šatu.
Zádá se od duchovních, aby se pěkně šatili, aby slušně vystu
povali, aby si řídili černý drahý šat. Podivně by se lidé na to
ohlíželi, kdyby i farář měl spravovanou obuv, kdyby měl zápla—
tovaný kabát, vetché prádlo. Na novou kleriku hned aby dal
200 K, na nový šat kapitál, o němž se dříve nikomu ani nezdálo.
Než kde na to vzíti? Příjmy ne-li menší, tedy stejné.
jaká potíž s koupí petroleje pro dům, dříví a uhlí pro ku
chyni a farní kancelář. Poštovní úřady se starají, aby poslední
venkovská pošta měla palivo, dráhy dávají svým úředníkům a
zřízencům v dostatečném množství uhlí a dříví v režijní ceně,
hejtmanství vymáhají palivo pro školy a jiné úřady se zásobují,
ale nikdo se nestará o farní úřad, bude-li se v něm topiti. Farář
ponechán sám sobě, ať si palivo shání a zaplatí. Na něm se je
nom žádá, aby listiny v čas vyhotovil a zaslal, pracoval-li vzimě
nebo v teple, na to se nikdo neptá. Ano čekající ještě hubují,
že není vkanceláři dosti vytopeno, že jest jim zde chladno. A že
nyní jest mnohem více práce, každý uzná.
Vyžadují podpor přátelé, chudí, vojíni. Kde kdo si stěžuje.
Žebrák nechce peněz, ale chleba. »Nedostanu-li sousto na faře,
kde jinde se mám nasytiti ?: — Vyjedou slušně oblečení lidé na
venek, aby sehnali mouku," nějaký brambor a zastaví se na faře,
aby poprosili o kus jídla. »Kde je tu farařc táží se, vstoupivše
do dědiny. Po agrárnících nepátrají, aby se u nich najedli.
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Kde na všechno vzítiP Na to se ohled nebéře.
vezmi, jenom dej.

Vezmi, kde

_

Vojíniipíší z nemocnic o knihy a potraviny. Zcela neznámí
lidé. Posílají lístky na farní úřady. Klepají a zkouší tu a tam.
Vyličují pravdu i lež. Kdo by aspoň někdy neposlal? Láska
křesťanská a útrpnost s nebohými donucuje.
Poskytuje se občerstvení vojínům na dráze, fara musí před
cházeti, jsou vobci sirotci po padlích vojínech, vdovy s mnohými
dětmi. kde kdo natahuje ruku.
.
Než třeba i opatrnosti v řečích, v kázáních, nutno vybýbati
se provokaterům, kritikům, musíme se zdržovati v projevech úst
ních i písemných, neboť i nyní jsou lidé, kteří rádi kněze udá
vají, při kázání poznámky si dělají a čekají dychtivě, aby du
chovní třeba mimoděk na sebe stín uvalil. Mají pak zbraň, chlubí
se, kasají se. Proto opatrně!
Přijedou vojíni a ne všichni chvázaji do chrámů poděkovat
za šťastný návrat, jak se otom dočítáme ve vojenských obrázcích
a povídkách. Bohužel, přinášejí jiné názory, zkušenosti, o nichž
dříve nevěděli, neplechy, kterých neznali. jak snadno mohou
kázati, vždyť jsou ochotně posloucháni, věříse jim, dostanou záhy
následovníky. Nová praxe duchovní správy, nové povinnosti!
Není válka také pro všechny prostředkem k větší zbožnosti,
k. pilnější návštěvě chrámu, k prohloubení víry, k očistění a po
silnění duchovnímu. Neupírejme si, že počet návštěvníků kostela
ochabnul pro shon za živobitím, nedostatek šatu, z omrzelosti,
ze zoufalosti. Prořídly řady dobrých katolíků, vymlouvají se na“
obtíže ti, kteří dříve konali pilně povinnosti náboženské. Du
chovní se namáhá, káže, zavádí pobožnosti, —- nic naplat. Koli
kráte slyší: »Kdyby — — tohle by se nemohlo díti.:
A jaká jest mládež, dospívající omladina bez dozoru, bez
přísné pravice, namnoze sobě zanechaná? Dostali jsme výnosy,
přečetlo se to a zůstalo při starém. Nikdo ustanovení neprovádí.
Už i socialistické a liberální listy vylíčují spustlost — naděje
vlasti. Posud všechno kryly, starostlivě kazatele umlčovaly, jenom
aby nepadl stín na mládež, ale ted se to provalilo a rána tím
větší. Smutně hledí duchovní na své odchovance, kteří do kostela
nejdou. pokračovací škola je oddálila chrámu a marně bylo vo.
lání. Zábavou junáků jsou hry v karty o peníze a pokřikování
na kolemjdoucí své učitele. Drzost a cynismus hlavním znakem.
jak je přivábiti, napomenouti a poučiti? Pronese-li ostráslovo
v kázání, za nedlouho za zády duchovního se ozve posměšek.
Věru neblahé časy, smutně stíny veliké dobyl Dvojnásobné
třeba píle, bdělosti, modlitby, opatrnosti, veliké třeba trpělivosti
a sebezapírání, aby člověk nepoklesnul na mysli a malomyslně
nesložil ruce .v klín.

A. D.
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Práce po válce.
V Olomouci vyšla jako manuscript tištěná knížka, jež nese

název:»Praktické pokyny ku přípravným míro
vým pracím biskupů

a kleru',

která vyšlaz konferencí

biskupských. Na prvním místě klade se důraz na práce při péči
válečné, která se vřele doporučuje, však správně se poukazuje na
veliké práce při demobilišaci, jaké čekají klerus, jenž musí už
teď konati duševní práce pro budoucí mír. Smutné účinky války
a nebezpečí, které sebou demobilisace přinese, vystihuje spis ná
sledovně:
»Zrušená manželstva a s tím souvisící bída dítek, syíilistické
zamoření širokých mass mužských, odvyklost občanským pracím,
odcizení pravidelným službám božím a sv. svátostem . . . . celé
zástupy zničených hospodářských existencí —c. Zajisté výstižný
obraz — pravá zátopa.
Pro dobu příměří dbáti třeba nebezpečí pro duši a svědomí.
Zvlášť se doporoučí péče o dobrou četbu a o zátiší vojenská.
V zázemí má se užíti vydatně radosti z příměří, aby se získal lid
Ježíši Kristu.

Poselství míru má se oslaviti týž den večer promluvou
a chvalozpěvem. Vlastní slavnost mírová má býti v neděli s ká
záním. Po návratu vojínů mají býti děkovné služby boží, jakož
i zádušní služby boží za padlé hrdiny z osady. Jako mírová práce
nejdůležitější je účinná péče o mládež, což jest příkazem církve
i vlasti.

Zajisté příval mračen spoustou svou zničí plochy veliké, ale
v mravním ohledu válka jest horším nejhorší průtrže mračen
a zátopy.
Problémy, které teď má před sebou duchovní správa, jsou
krom všech obtíží též i proto obrovské, že vše jest nové a ne
bývalé. Všichni jsme učedníky a nikdo není mistrem. Sdíleti si
všechny myšlenky a zkušenosti, to budiž školou a povinností
odborného časopisectva.

O duchovní

správě

po válce napsalprelát Svo

hod a. Spisek, jenž jest otiskem ze Slzb. KZ., z něhož vyjímáme
4 základní věty, jež vídeňský pastoralista proloženě uvádí
a čísluje:
I. Nemá Bůh ví jaká nová duchovní správa povstati, nýbrž
po válce má vzniknouti ona duchovní správa, která měla před
válkou již působiti. Nikdo nemůže položiti základu, než který již
položen jest Kristus ]ežíš.
'
II. Logicky ztoho usuzuje, že zvýšená duchovní správa zna
mená zvýšenou péči. Po válce musíme se dvakráte chránit pohr-_
dati prací Marty a samaritánsky se ujímati všech jako dobrý
pastýř.

_.

III. Duchovní správa znamenáv každém státě: péče Ogvše
obecné blaho. V Rakousku s jeho národnostním problémem lze
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zejména znáti, že působiti v duchovní správě znamená pro nás
rakousky působiti.
IV. Bez váhání chceme začíti duchovní správu po válce,
chceme však začíti rychle a hned.
Musíme říci, že třeba dáti Svobodovi za pravdu. Kdys okří
dlené slovo: »Kdyby sv. Pavel přišel na svět, že by se stal žur
nalistouc, zodpověděl Albert Maira Weis, že by dělal opět totéž,
co dělal tehdy a požíval by též všech prostředků, které doba
přináší. Totéž lze říci o duchovní správě po válce.
Jednoduchým vodítkem pro pastoraci zůstává po válce: všech
prací se súčastniti, na všem \podíl bráti, nikde se nevyhýbati
pracem sebe obtížnějším, ježto jest doba tak těžká, že jen nej
větší obětavostí se dá zmírniti. I spolky a podniky nekatolické
musí býti naším polem, kde můžeme nepřímo mnohému zabrániti
a mnohému dobrému pomoci.

Jiným apoštolátem

bude tisk, tentobolestínka

tolické péče. Socialisté všech odstínů dovedli do svých rodin
uvésti svůj tisk, jenž svou cenou nestojí nad katolickým tiskem,
ale má velmi velikou'agitaci pro sebe. Nehodí se do každé ro
diny—každý list. ale vždy se hodí do některé rodinyněkterý náš
list. Casto zahanbuje činnost laikova klerika. Leží přede mnou
list mariánských sodalů, v němž jest nekrolog chudého sluhy
a mariánského sodála. Vyjímáme z něho jen-dvě ukázky:
->Poznával, že sebe krásnější květ nemá opravdové ceny, od
padne-li a nevydá ovoce. A proto přemýšlel, jak by ve svém
skromném postavení jako sluha uvedl toto přání v čin. A tu vi
děl, že mu nezbývá jiné cesty leč šířiti dobrý tisk. Kam nevkročí
noha sebe horlivějšího apoštola, tam často popřáno je dostati se
dobré knize, která, čím nenápadněji vystupuje, tím trvaleji zů
stavuje po sobě ovoce. Na tuto myšlenku, jak se zdá, byl při
veden příkladem podivuhodného muže, jehož památku nám
zvěčnil veliký Václav Košmák ve svém »Kukátkuc. — »Obyčejně
vkládal do každé knížky, kterou odesílal, nějakou brožurku, jako
»Měsíc sv. jose'fa- nebo o božském Srdci Páně, o dobrém tisku
afpodobné. Všecky tyto brožury dával zdarma. Byly to ovšem
Spisky nebo letáky jen několikahaléřové, než povážíme-li, že
rozeslal přes 10.000 družinských knih a téměř do každé vložil
nějakou brožurku zdarma, dlužno seznati, že to pro něho při jeho
skrovné službě bylo spojeno svelkými obětmi hmotnými, a tudíž
zasluhuje tím větší chvály.
To jest malého člověka apoštolát, za nímžv mnohém zůstává
pozadu apoštolát klerikův. Evangelíci právě založili si 4 nové
listy, různé strany 8 strannických listů zřídily. Schneider v Ma
nuale sacerdotum v examen conscientiae klade'otázku: quasnam
ephmemerides lectitare soles? Kdybychom si ji svědomitě kladli
a zodpověděli i ostatní s tiskem souvisící otázky, stála by naše
věc během několika let příznivěji.
I v horlivém jinak Bavorsku stěžuje si prelát Triller, zakla
datel tiskového spolku, že katolíci nedávají úmrtní oznámení do
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kat. tiskáren, a jiní že své zakázky dávají do nepřátelských zá
vodů, ano že ikat. katechismy svěřenybyly nekatolickým tiskár
nám. Při těchto slovech voláno dle novinářských zpráv: hórt,
hórt. My můžeme připojit: i to zde bylo. Pius X. nazval takové
spolky opus pium. Tedy veškera péče o kat. tisk jest zbožným
skutkem. I Bavoráci si stěžují, že v době války z leckterěho du
chovního domu zatlačen byl kat. list proto, že liberální list při
nesl některou zprávu dříve než katolický. My si můžeme ); tómu
ještě stěžovati i do toho, že náš katolický denník přinesl dříve
mnohé zprávy než liberální a bezbarvé listy a proto přece nevytlačil
je z duchovních domů. Doba jest příliš vážná, nespolehejme na jiné.

Kázání

bylo vždy zdrojem obrodu, ježto toliko pravda

boží nás může spasit. Střed církve vydal právě v této době dva
projevy o homiletice: encyklika o kázání a kazatelích vzbudila
zaslouženou pozornost a jest o ní jednáno na jiném místě, zde
stůj obsah 55 1327. až 48. v novém kodexu církevního práva.

Š1'345.přeje si, ale neporoučí,

svatou

)! d en nedělní

aby s každou mši

bylo spojeno krátké kázání. Opa

kujeme, že jest přání vysloveno v kodexu, ale není to rozkaz.
Zajisté přání zařazeno bylo na základě mnohých zkušeností vze
mích katolicky probudilých, kdež jest vyslovené přání kodexu
uskutečněno. Amerika má své five minuts sermons, které ovšem
zaznívají několikráte za neděli. Předpisem zůstává ranní promluva
a kázání při velkých službách božích.

Encyklika

zapovídá řeči pohřební

Vždymi

leží v paměti slova jednoho agitátora svobodomyslné strany:
Kdybychom měli vaše kazatelny, viděli byste, co bychom doká
zali. Pravda, že politicky bourat je snadnější než mravně po
vznášet, avšak nelze upříti, že může býti kázání intensivnější.
-1f7r. Vaněček.

Co by měl každý duchovní věděti.
Píše lan Havelka.

O úplavici.
Jak každému známo z denních zpráv novinářských, zuří po
nejvíce na venkově nakažlivé nemoce, v době poslední jsou icelé
osady zamořeny ponejvíce úplavici.
V mnohých, zvláště menších osadách není lékaře a domácí,
neznajíce příznaků nemocí, ani nemoc samu, váhají s odvezením
postiženého do nemocnice a tak se stává, že touto nemocí zamoří
se rodina celá a rodinou i osada.
.
V takové osadě- může duchovní mnoho prospěíi, mnoha
osadníkům život zachránit.
Dle přikázání a vzoru Spasitele nemá se kněz jen starai
o duši, ale i o nemocné _tělo;je tudíž zapotřebí,„by knězi stouto
ranou, jež dlouhá válka 's sebou přinesla, se seznámil.
Rádce duchovní.

4
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Dovoluji si tudíž na-základě lékařských. pojednání poukázati
na to, čím nemoc úplavice se jeví v počátku, v rozvoji, jak jí
čeliti. Poněvadž pak kněz je povinen navštěvovati nemocné a tak
je vydánvnebezpečí nákazy, upozorňuji i na prostředky ochranné.
Příčinou onemocnění desenterií čili úplavici je vniknutí mi
kroba do střev. O vývoji mikroba v těle se nezmiňují, a proto
přicházím hned k následkům jeho života vútrobách, čili jak jeví
se na venek onemocnění. Nemocný člověk trpí zprvu slabšími
průjmy', iež často provázeny jsou menšími či většími bolestmi,
čemuž, bohužel, nepřičítá se žádného významu. jakmile dostaví se
průjem s bolestmi, má býti neprodleně volán lékař, jenž pak
určí, zda jedná se o onemocnění úplavicí či nic. V druhém stupni
vývoje lze pozorovati prudké bolesti ve střevách a často ivkřiži.
Význačným příznakem jest nucení na stolici. Nemocný již naříká
na palčivost kOnečníku. Dostavují se i bolesti žaludku a obtíže
při močení. Stolice jsou velmi časté, až 40kráte za den, a jsou
zbarveny krví. Nemoc dostoupila svého vrcholu. Nemocný vůči
hledě chřadne, č,nnost srdce je slabá, nebezpečí smrti hrozí. To
hoto stupně dosahuje nemoc, byvši pozdě zpozorována a léčena.
]e-li zavčas nemocný dán do ošetřování v nemocnici, péče
vždy lékařská jednak zmírní bolesti, jednak předejde hrozícímu
nebezpečí. On'emocní-li kdo z rodiny, bud tedy hned odevzdán
do nemocnice. V nemocnici je předně postižený v klidu a klid
je prvou podmínkou léčení. Za druhé tam se mu dostane přísné
mléčné diety, vyčistí se mu — je-li nemoc v zárodku — střeva.
Děje se tak kalomelem aneb olejem vicinovým, Pro utišení bo
lestí-dostane se mu opia. Nemocný si poleží, ale smrt nehrozí.
Včasné odstranění nemocného zabezpečuje jistotu, že nemoc ne
schvátí rodiny. Nemoc nepřenáší se dechem, ale dotekem. A tu
právě domácí, nemajíce desinfekčního prostředku, jsou vydání
v nebezpečí nákazy.
,
Navštěvuj tedy každý duchovní své farníky, všímej si škol
ních dětí, a svěří-li se s bolestí v životě, s průjmem, učiň hned
náležité kroky, poraď a postarej se o desinfekci dotyčného pří
bytku Vykonáš dílo vskutku humanní! Zachráníš osadu svou od
jistého zamoření!
Sám pak_ dbej této rady lékařské: K nemocnému když jdeš,
vezmi šatstvo starší, které nenosíš do školy. Talár rovněž obno
šený, kostelní prádlo (rochetu) rovněž vezmi takovou, které při
jiných příležitostech neužnváš. Knemocnému bleď přijíti nespocen.
U nemocného nesedej na postel, jak mnozí rádi mají ve zvykul
Nenech si líbati ruku! Poslední pomazání můžeš uděliti tak, jak
se udílí obyčejně, ale pozor na nohy nemocného. Ty obyčejně
mívá nemocný dosti často' znečistěny svými výkaly, jež neustále
vycházejí a o nichž nemocný, pokročila-li nemoc, ani neví. Jsi-li
hotov, nepodávej při odchodu z domu. nikomu ruky ani k polí
bení. je dobře provésti hned v bytě nemocného nutné opatření,
desinfekci. Ať přichystají ti vlažnou vodu, nemají-li pohotově,
stačí i studená. S sebou přines v kapesní lahvičce lysol, který
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nalej v menší dávce do připravené vody a pořádněruce omyj.
Na to obmyj ruce vodou, čistou, by ti. nepopraskala kůže na
rukách. Když přijdeš domů, nedávej taláru mezi jiný oděv, celý
se převlékni. Tak uchráníš sebe i jiné od nákazy.
Mnohý řeknesnad: tohle vím, nemusil jsem čekati na tebe,
až ty něco napíšeš. _Znám faráře, který též to věděl, ale nedělal,
a co se stalo? Přišel domů a třetí den odvážel do nemocnice
svoji hospodynil Proto vezmi těchto několik slov tak laskavě,
jak upřímně k tvému dobru jsou podána.

K okružnimu/ listu Benedikta XV. () hlásání
slova božího.
již delší dobu slyšeti bylo stesky do skrovného výsledku
hlásání slova božího. jednotliví spisovatelé, jako biskup Keppler
a jiní, ukazovali nové cesty homiletice; ale nejen jednotlivci pra
covali, nýbrž byly konány i homiletické kursy, aby zvýšen byl
výsledek našich kázání.
Tu přichází z nejvyššího místa hlas, který rovněž si do
skrovného výsledku kázání stěžuje a zároveň pravidla pro kázání
prohlašuje, jak dí, že v pamět uvádí všude normu, dle níž kazatel
se říditi má dle rozkazu Pána Krista a dle rozkazů církve sv.
Jsou rozličné příčiny mravního úpadku naší doby, ale nikdo
nebude popírati, že i my kazatelé na tom trochu viny máme,
když pro tyto špatné úkazy nepřinášíme dostatečných léků. —
V nejnovějším čísle »Prediger und Katechetc klade si P. Ingbert

Naab 0. M. Cap. otázku: Má vinu kazatel?

Dl, že by mohl

řadu chyb kazatelských označiti. Upozorňuje na jednu. Sv. Otec

ujišťuje,že se stále více rozšiřuje zlozvyk n edbati
n ad při
rozenosti.
Zpytujme trochu svědomí i při hlásání slova
božíhol

_

Dnešní duchovní správa přináší knězi mnoho prací, které
jest konati mimo kostelní zdi. Zvláště jest tomu tak s činností
ve spolcích. Rozumní muži stále kladli důraz na to. že při vší
důležitosti této činnosti přece nemá nastoupiti přeceňování její,
když vlastní duchovní správa nemá tím trpěti. Kolik námah to
stojí, kolik sil se umořl! Mnohý je toho náhledu, že přednáška
ve spolku jest důležitější než vlastní kázání. Tarn prý se může
lidem více _řícinežli na kazatelně.

Neklamejme sel Obyčejné prostředky duchovní správy mají
i nyní právě tak dobře-jako v minulosti vykonávati hlavní práci.
Jaký výsledek máme leckdy ve spolcích? Kolik lidí máme tu při
přednášce? Není-li jich mnohem více v kostele? Zdaž to nejsou
často titíž lidé při rozličných spolc'ch? Nemáme-li pod kazatelnou
mnohé muže, kteří nikdy k našim spolkům nepřistoupí? Dále na
kazatelně stojíme jako vyslanci boží. Neviditelná milost propůjčuje
slovu našemu duchovní síly, která při vznešeném tichu ve svatyni
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hlouběji do srdce vniká než řeč v sále s největší pochvalou při
jatá. Tedy: nutno uznati důležitost spolkové činnosti, ale nepře
ceňujme světské věci oproti nadpřirozeným.
A jak se věc má s přípravou na kázání? Nejedná se tu
o světskou věc, nýbrž Opět o nadpřirozenou úlohu. S přípravou
dost často se, počítá příliš pozdě. Leckdy teprve v sobotu večer
čerstvě se něco přečte.
A“ ascetická příprava? Ráno se nedostane k rozjímání, po—
něvadž se po činnosti spolkové na večer málo vyspal. Vnitřní
život vysýchá a živé vody netekou. Věnujme více času přípravě
na kázání! O nás má platiti slovo z knihy Ecclesiasticus (48, 1)

o Eliáši: »Et surrexit Elias propheta quasi ignis, et verbum
ipsius quasi facula ardebat.:
V tomto smyslu píše P. Naab v jmenovaném časopise.
Sv. Otec vypočítává tři hlavní příčiny, próč kázání mají
malý výsledek, poněvadž se ke kázání béře, kdo nemá, nebo
není vedenikazatel' řádným úmyslem nebo nekáže řádným způ
sobem; A dle těchto hlavních příčin dává podrobné rozkazy.
Dle těchto nových rozkazů třeba ke kázání v jiné diecesí
povolení dotyčného biskupa. Ale jak tomu'bude na hranicích

diecesí ?
Sv. Otec při těchto rozkazech odvolává se na to (norma 13.),

že je třeba tu biskupu jistotu si zjednati o schopnosti kazatele
jako podobně u zpovědníka. Dle této normy mohli bychom sou
diti, že kázání na hranicích diecesních je cizím diecesnnům dovo—
leno jako zpovídání. Tak na př. Holišov je poslední fara pražské :
arcidiecese, Staňkov již patří do Budějovic. Mezi těmito dvěma
farnostmi je dávný zvyk, že si duchovní správy o poutích kázáním
vypomáhají. Dle normy 13. soudím, že tu i na dále při této
praxi zůstati může-.. Jinak věc se ovšem má, když by měl kněz
ze středu diecese v jiné diecesí kázati, jak na př. psaly listy, že
dp. kvardián z Votic měl installační kázání v- Domažlicích. Dle
těchto nových nařízení bych soudil, že by k tomu nyní bylo
třeba povolení biskupova ato dle analogie, že kzpovídání vtomto
případě také třeba jurisdikce biskupovy. Ovšem takto by se ká
“ zání v cizích diecesích ztěžovalo.

.

O předmětu

kázání

'

jednají zvláštěnormy 19 —22.

Mají to býti předměty podstatně posvátné. K předmětům nikoli
úplně posvátným potřebuje zvláštního dovolení biskupova. 0 po—
litických věcech se však všem kazatelům zakazuje absolutně jed
nati. O tom psal v »Čechuc teuilletonista.
Pohřební řeči se také zakazují. Norma 22. poukazuje na
hlavní pramen duchovních řečí: na Písmo sv. Na tento pramen
se vposlední době klade zvláštní důraz. poukazuji jen na »Linzer
Quartalschriftc 1917 na článek Fr. Stingedera: -Eine Methoden
lehre—der bomiletischen Schriftbcnůtzung _(str. 20. d.).
V normě 23. se nařizuje dovolávati se spisovatelů světských
jen s největší střízlivostí, tím spíše spisovatelů bludařských, od
padlíků a nevěřících;. nikdy však se nemá dovolávati autority
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živých osob. Dle této normy nebylo by tedy dovoleno dovolávati
se Hindenburga a j. o vlivu modlitby, poněvadž jsou to osoby živé.
.O úm ysl u kazatelově jedná druhá část encykliky a normy
24„ 25. a 28. Krásná to sloval Na dvě věci zvláště se tu po
ukazuje: Máme svědectví vydávati pravdě (Jan 18, 37.), máme
pracovati k tomu, aby věřící život měli (tamtéž 10, ÍO). Máme
tedy rozšiřovati světlo pravd-y Bohem zjevené a v posluchačlch
vzbuzovati .a živiti nadpřirozený život, zkrátka máme hleděti hle
dati spásy duší a tím slávu boží šířiti a rozmnožovšti. Neboť,
jako neprávem lékařem se nazývá, kdo léčením se nezabývá,
nebo učitelem umění, který tomuto umění nevyučuje, tak ten,
který kázáním nehledí přivésti lidi k hlubšímu poznání Boha ana
cestu věčného spasení, zasluhuje názvu ješitného deklamatora, ni
koli evangelického kazatele. Kéž by nebylo takových ješitných
deklamatorů !
Jakým úmyslem se dávají vésti leckdy kazatelé? Svatý Otec
poukazuje na dva druhy: na ctižádostivce a ziskuchtivce „a uka
zuje na škody, které z takového hlásání slova božího povstávaji.
Proto také norma 24. si přeje, abykazatel nevyhledával za
líbení u posluchačů, nýbrž jedi'né spásu duší a chválu boží
a církevní.

Norma 25. zakazuje vychvalovati v časopisech kazate'e jak
před kázáním, aby se posluchači přilákali, tak po kázání, aby se
zásluhy kazatele vynášely.
Norma 28. varuje,.aby nikdo kázáním zisku nevyhledával,
nýbrž aby hleděl slávu Kristovu šířiti a skutkem konati, co
hlásá.
Způsob, forma kázání jaká má býti? Tomu \nás nejlépe
učí hlasatel pravdy, s_v. Pavel. Od něho se učíme, jak máme
býti vzdělání a připraveni na kázání. Vzdělání má míti
kněz, zvláště má znáti sebe, Boha a povinnošti; sebe má znáti,
aby každý opustil svůj prospěch; Boha má znáti, aby všechny
přivedl k tomu, abyrBoha poznávali a milovali; povinnosti má
znáti, aby je zachovával a jejich zachovávání nařizoval.

jaká má býti příp rava

duše dle příkladu sv. Pavla? Tu

uvážiti třeba trojí věc.
První věc je, že se sv. Pavel

'
úplně podřídil vůli boží.
»Pane, co chceš, abych činil; volal před Damaškem. Proto
tolik v apoštolské činnosti výsledků měl, že se úplně vůli boží

podrobil. Proto také má kazatel vůli bóží se podrobiti, nestarati
se, jaké posluchače, jaký výsledek, jaké ovoce míti bude, má
dbáti Boha, nikoli sebe.
Toto podrobení se vůli boží „vyžaduje. aby byl duch při—
praven k utrpení. aby nevyhýbal se práci a obtížím. Bůh
osv. Pavlu řekl: >Ukáži mu, co mu bude pro jméno mé trpěti;c
on pak skutečně všechny možné útrapy snášel, že mohl říci, že
při všem utrpení naplněn jest velikou radostí. Tak má kazatel.
vyznamenávati _se trpělivostí při práci, aby vše lidské 'se s_ebe
setřel, lid křesťanský pak s vděčností vše to uzná a kazatele si
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oblíbí. Naproxi tomu málo zmohou ti, kdo pohodlí přiliš hoví
a spíše o své zdraví než o spásu duší se starají. To je druhá věc.

A třetí věci nás učí sv. Pavel: duchu

modlitby.

mile byl k apoštolátu povolán, ihned se oněm praví:

Jak

Ejhle,

modlí se.
K dobrému výsledku kázání třeba nám milosti boží. Té však
nedosáhneme ani studiem ani uměním, nýbrž modlitbou. Proto
kdo modlitby si neváží, málo se modlí, málo nebo žádný užitek
nepřinese vůči Bohu, ani sobě ani posluchačům.

A jakou myslí

kázal sv. Pavel? Nikoli aby se lidem, nýbrž

Kristu líbil. »Kdybych se lidem líbil, nebyl bych služebníkem
Kristovým.: Vybledával jen slávu Kristovu. Kéž všichni kazatelé
v pravdě by Krisrá milovali jako sv. apoštol. Jenom kdo láskou
hoří, dovede jiné nadchnouti.

O způsobu kázání jednají normy 26. a 27.
Sv. Pavel se nám tu klade'za vzor. Toho největší kazatelé
— jako sv. jan Zlatoústý — pilně studovali. Ovšem jest to pro
nás nedostižný ideál, ale máme se přičiňovati dle jeho příkladu
se říditi. Zajisté jest přání všech nás. abychom se tomuto vzoru
co nejvíce podobali, rad sv. Otce bedlivě dbali a podobných
krásných výsledků se hlásáním slova božího dodělali jako náš
vzor. Dejž to milostivý Bůh!

yan Nap. 703. Holý., O. Praem.

Nový kodex církevního práva.
Nyní začnou mnohé novoty dle církevního kodexu býti před
mětem úvah. Kodex, jenž nabývá platnosti od budoucích letnic
dnem 19. května, není sice ještě v rukou mnohých, ale obsahuje
mnoho reformních myšlenek. Dokud lze o nich v tak krátké
době se poučiti, sdělujeme aspoň nejdůležitější změny.
Velikou změnu oznámil již » echc svým článkem 0 patr o—

nátním

právu,

což tvoří dalekosáhlou změnu, po níž ducho

venstvo tolik toužilo. Ponecbáváme jednotlivosti pro články jiné
a jiných, a spokojíme se toliko s kratinkým přehledem změn..
Kodex týká se toliko církve latinské, konkordáty uzavřené Se
státy trvají ve své platnosti dále, privilegia sv. Stolicí udělená
trvají rovněž až na ty, které výslovně se ruší. Plnoletost církevní
začíná dokonaným 21. rokem, což pro naše poměry nemá vý
znamu.
'

Reductio in statum clerica'lem jest vytýčena. Přijetí
vyšších svěcení, řádový profess, jakož sňatek manželský a biřmo
vání se poznamenávají do knihy křestní. O tom pojednati šíře
ponecháváme pro příště.
.
Irregularita z účastenství na bitvě se omezuje toliko na zúmy—
slnou vraždu pokud je >peccatum gravec.

Ko'nference

vikariátní

mají se konati ivíqekráte do

roka, aby se na nich probíraly tak zv. acasus practicic.
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Synody

diécésní

mají se konati v 10 letech. Počet

účastníků se omezuje na zástupce vikariátů.

Provinciální synody mají se konati ve 20 letech.
Doporučujese konati při každých farních službách

božích krátkou aspoň promluvu.
Ohlášky

snoubenců mohou se přibíti na dvéře chrámové,

(se svolením bi'skupovým) což u nás vzhledem na státní zákony
a státní vedení matrik zatím není aktuelní.

Pře-kážka manželská z příbuzenstva vzniklá

omezuje se na III. stupeň při krevním příbuzenstvu a na I'. stupeň
při švagrovstvu.

Postní

mandát

v něčem je ostřejší, za to jinak ještě

více zmírněn. Bílá sobota odpoledne již není půst . . Tempus
clausum je zkráceno na dobu od popeleční středy do neděle
velikonoční, a od neděle adventní do narození Páně. Sňatek se
může i v tu dobu uzavříti, avšak bez »benedikcec.

Tajné

překážky

v nutných případechmůže dispensovati

farář .a zpovědník tak, že tak zvané »casus perplexir budou pa
třiti minulosti.

Obecní

hřbitovy

mohou býti posvěceny,když jest vy

mezeno místo pro katolíky, jinak nastává svěcení hrobů.

Zasvěceným

svátkem je den sv.josefa a den božíhoTěla.

Správu majetku církevního vedesprávnírada.Laikové

tvoří též spolusprávce církevního majetku. 0 této kapitole pro
duchovní správu tak důležité bude třeba pojednati velice obšírně.

Trestníjednání

jest na základě moderním spracováno.

Zvláštní postup odlišný od formy stanovené v Maxima cura jest
uzákoněn při se ení aneb přesazení ocleriCinon residentes, concu
binarii, parochi in adimpendis ofňciis negligentes.: Biskup je zde
jediným soudcem a potřebuje toliko radu dvou examinatorů.

Manželské

právo

doznalo již od Pia X. značných změn,

a ještě větších doznává v novém kodexu, o čemž bude třeba
zvlášť pojednati. Pius X7 stanovil, že v nebezpečenství života,
_k vůli legitimaci dítek dovoleno kopulovati každému knězi v pří
tomnosti dvou svědků. Nový kodex jde ještě dále a dovoluje,
že v podobném nebezpečí může býti svolení manželské vykonáno
před 2 svědky laiky i bez kněze vůbec. Pro nás v Rakousku má
toto ustanovení význam jen tehdy, když by se jednalo 0 man
želství osob, které uzavřely civilní manželství, t_edy státně platné
a církevně" neplatné. Poněvadž by svědkové laičtí sobě neuměli
poraditi, je vždy radno po knězi se ohlédnouti. Usnadnění této
formy je důležito hlavně pro nemocnice.

Smíšená manžel ství zůstávají skoronedotčena.O vý

chově ditek bylo třeba učiniti písemnou smlouvu. V novém kodexu

se praví, že má býti po pravidlu

smlouva písemná, tedy jsou

výminky přípustné. Pro nás je dů'ežito věděti, že náš zákon
z r. 1868, ze dne 25. května neuznává platnosti fary a snou
benců o výchově dítek. Uzavírá-li se písemná smlouva snoubenců
smíšených, pak jest ji kolkovati 2 K dle nař. tiu. min. 28. srpna 1916.
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Benedikce paramentu a kostelního prádla byla
dle rituálu vyhražena biskupu, který dával plnomoc kněžím. Dle
kanonu 1304 uděluje se toto právo všeobecně farářům a před
staveným kostela, rectores ecclesiac, tedy ne kaplanům.

Stavba nového kostela

byla vždy závislána dovolení

biskupové, i když byl zabezpečen kapitál, a slyšáni interessenti.
Nový kodex mezi interessenty jmenuje také sousední faráře,
canon 1162.

Zpověď

velikonoční

dle IV. later. koncilu aspoň

jednou za rok neřízená, opakuje se doslovně v novém kodexu.
Sv. Alfons vykládá zákon zcela korektně, když praví Th. Mor. VI.
N. 667., že tímto příkazem nejsou dotčeni, kdož hříchů těžkých
nemají, nýbrž toliko všední. jest tedy dle sv. Alfonse název veli
konoční zpověď nesprávný, ovšem velikonoční sv. přijímání jest
_ správný název, ježto příkazem se určuje i doba sv. přijímání.

Odpustky

a jich získání jest usnadněno opětně. Ku stá

vajícím ulehčením, přistupuje, že sv. zpověď, je-li podmínkou
k získání odpustků. může se vykonati buď v týdnu před odpust
kem, aneb zpověď a sv. přijímání v oktávě dnu odpustkového
(canon 931).

Exvercicie

pro kněze

ustanovují se konati v každém

tříletí. Reholníci se řídí dle svých stanov. Dříve byly exercicie
ponechány biskupům.

Poslanecká

kandidatura

musi mítijiž předemsvo

lení biskupa, kdežto dosud se dalo svolení dodatečně tím, že se
dala dispens od residence. Státní zákon dává sice úplnou volnost,
však knězi zůstává povinnost zachovat církevní zákony i tehdy,
když jest zákon světský volnější.

Kmotrovství

smí podjáhen, jáhen a kněz jen se svolením

biskupovým na se vzíti, což v mnohém případě bude jen vítáno.
Na konec krátké zprávy o novém zákonníku církevnim stůj zde

úsudek prot. prof. b-asil'ejskéuniversity Dra Hermana
Henrici:

»Kdyby nebyl svět plný válečného tyku, zajisté by

bylo epochální událostí, že církev po 600 letozase jednou snesla
a přetvořila veškeru svou právnickou látku.: Henrici praví, že
kodex je výbor z obrovské právnické látky, která se nakupila
během století, a že je zjednodušení stávajících pravidel. Prote
stantský profesor doslovně píše v Basler Nachrichten : »Neklame-li
nás vše, začne v r. 1918 nová éra katoLcké církve.:
Nový kodex'je vlastně dílo moderního reformatorského pa
peže Pia X. Zajímavo, že Pius X. antimodernista nazván od pro
testanta reformní moderní papež.
' Zajisté kodex bude nyní velmi častým pramenem a dokladem
při mnohé práci nové.

'

'
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o biologické důležitosti mateřské laktace.
O časovém předmětu tomto napsal knížku ]esuita P. Hermann
Muckermann'), vníž svelikým zápalem a dovolávaje se uznaných
lékařských autorit horlí o to, aby matky své novorozence samy
mlékem mateřským kojily.
'
V úvodě se zmiňuje, že v Německu r. 1913 z 1,894.578 živě
narozených dětí během jednoho roku zemřelo 277.196. to jest
147 procent. Toto číslo bylo dříve větší a dosahovalo i výše
"20 procent; avšak i když nutno příznati. že dědičným zatížením,
neštěstím a vrozenou slabostí mnoho dětí během prvního roku
propadá smrti, přece zase s druhé strany nelze zatajiti, že daleko
více než 100.000 dětí hyne ročně vlastní vinou matek. Umrtnost
kojenců jest v největším počtu evropských zemí, zejména na se
veru, mnohem menší než v Německu. Kdyby Německo v té pří
čině se vyrovnalo Francii, bylo by ročně dle výpočtů. Dra Kroneho
o 120.000 dětí více na živu zůstalo; Dr. Schlossmann pak uza
vírá, že—světováválka by jistě již byla ukončena; kdyby Německo
v letech, 1885—1895 tak pečlivě šetřilo s životy dětskými, jako
v posledních 5 letech. Neboť tím by bylo získalo více než jeden
milion branných m'užů mezi 20—30 lety, kteří v srpnu 1914
mobli býti vysláni do pole.

. _
Bludné jest mínění těch, kteří se domnívají-, .že úmrtnost ko
jenců jest v plánu přírody a že má Zameziti dílem přelidnění,
dílem degeneraci. Rovněž nutno zavrhnouti tvrzení, že úmrtnosti
kojenců 'tze předejití umělým omezením počtu porodů, jímž by
bylo eliminováno nevítané početné množství, které právě umělou
stravou z větší části se odchovává. Umrtnost kojenců jest životní
otázkou ve vlastním tobo slova smyslu, jest problémem podstatně
biologickým, jejž nelze řešiti umělým způsobem neodvisle od zá
konů přírodních. Matka, která dítě po devět měsíců v lůně svém
chová a v bolestech rodí, musí míti hlavní úlohu při výchově
dítek; musí býti s dítětem spojena a pokud možno nesmí býti
od něho odloučena; kjejí ochraně třeba takových sociálně-hospo—
dářských a zdravotních zařízení, aby plnění mateřských povinností
bez nesnází jí bylo možné.
'
Dr. Grassi otevřeně prohlásil: »Návratem kpřirozenosti bude
rázem rozřešena jak jéče o kojence, tak i otázka porodů. Matka
necht kojí své dítě celý rok. Ne počet porodů sám o sobě, nýbrž
protipřirozené odloučení dítěte od matky a tím zaviněné příliš
časté další porody. zatím co dříve zrozené dítě na živu zůstává,
jsou škodlivy Výchóva dítěte od matky odloučenéno věru není
v plánu přírody. A jestliže toto protipřirozené vychováváníl—dítěte
někdy jako výminku lze připustiti, nesmí se státi pravidlem.
Uměle vychované dítě nesmí se. státi základem národa.: — Dne
25. března 1916 byla spolkové radě německé podána petice
') Der biologische Wert der můtterlichen Stillpílicht von Hermann
Mucke mřnn S. J., Freiburg im Breisgau 19'7, Herdersclte Verlagshandlung.
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v příčině mateřského pojištění, která hájí totéž stanovisko. Mat
kám, jež kojísvé děti, má býti poskytnuta denní podpora (»Still
geldc) ve výši jedné čtvrtiny denního výdělku, nejméně však 50
feniků denně, a to po dobu 8 měsíců. Ve znamení téhož příkazu
přírody stojí i veliká, celou německou říši obsahující organisace
»Deuts'chlands Spende fůr Sáuglings- und Kleinkinderschutzc, jejíž
protektorát převzaladcera císařských manželů, vévodkyně Viktoria
Luisa z Braunschweigu a Lůneburgu.
Po tomto úvodě dokazuie autor, jak požehnaně působí
mateřská laktace I. na dítě a Il. na matku samu.
I

1. Mateřské mléko obsahuje takové substance, které nelze
ničím nahraditi. Všeobecně platným jest zákon přírodní, že každá
organická bytost k své výživě vybírá takové součástky, kterých
nevyhnutelně potřebuje, a jiných, byť by i sebe hojněji se jí na
skytaly, opomíjí. Tak na př. mořské řasy přijímají z oceánu soli
vápenné, i jod, jejž chemická analyse ien s těží objevuje, kdežto
sůl kuchyňskou, která vmořské vodě ve velkém množství se na
_chází, netknutou nechávají. Korály k své stavbě béřou z moře
uhličitan vápenatý. Buňky kořenů vyšš ch druhů rostlin ssají ze
země na soli bohaté takové chemické sloučeniny, které v dalším
spojení s uhlíkem ve vzduchu v kyselině uhličité obsaženým
k stavbě a obnově jejich protoplasmatu jsou nevyhnutelně po
třebny. Podobně i zvířecí buňky v žaludku a ve střevách ssají
z potravy přijaté (cbymus chylus) jen to, co ke vzrůstu tělaje nutno.
Tento obecně platný zákon přírodní nutno applikovati též
i na výživu dítěte. Prvním zdrojem výživy lidského zárodku jest
mateřská krev, po porodu pak mateřské mléko. Mezi krví a mlé
kem jest sice velký rozdíl, avšak přece z krve mateřské vyměšují
se po porodu všechny součástky dětské výživy do žláz mléčných
a podivuhodným způsobem\ přizpůsobují se přesně potřebám dítěte,
jež s rostoucí váhou jeho ovšem se mění.
Mateřské mléko skládá se jako každé jiné mléko z vody,
bílkovmy, tuku, cukru a soli; chemicky zkoumáno vykazuje tři
vlastnosti, které ono zvláštní přizpůsobení dosvědČUjí. Mateřské"

mléko proti inému mléku obsahuje málo'

bí l ko viny

(5 po

čátku 1 8 proc., pozděli 1'3 proc.). Toto malé množství jest nut
ným přizpůsobením k pomalému vzrůstu člověka. Druhy zvířat,
která rychle rostou, potřebují většího množství bílkoviny a anor
ganických součástek. Dvojnásobné váhy, kterou má dítě při na
rození. dosahuje za 180 dní, telátko však již ve čtvrtém díle té
doby (za 45_dní), králík dokonce již ve třicátém díle. Podle toho
má kravské mléko důs'eduě dvakrát tolik bilkoviny jako lidské,
králičí mléko téměř sedmkrát. Právě proto, že bílkovina v lid
ském mléce je tak přesně odměřena, není žádné jiné mléko tak
dobře-zaživáno a assimilováno jako mléko mateřské, —- Neméně

na škodubylo by přílišnémnožství

látek

tukových,
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které by se snadno staly nebezpečným obtíženlm zažívacích ústrojí.
Přebytek tuku zůstává neztráven na stěnách sfřév, a zatím co
překáží přijetí jiných nutných látek potravinových, dovoluje a pod
poruje neibujnější vzrůst škodlivých střevních bakterií, jenž opět
má za následek nedokonalou výživu a chorobné průjmy.

Pozoruhodné
jest dále množství

v ma teřském'

mléce.

solí obsažených

Anorganické látky slouží jak k vy

tvoření tkaniva, taki k odvádění nepotřebných látek 'z těla, tedy
zejména ke tvoření kostí a k přípravě moče._ Empirickou cestou
bylo-zjištěno: Čím rychleji nějaké mládě roste, tím více musí
v mateřském mléce býti obsaženo takových solí, které podmiňují
jeho vzrůst; čím pomaleji roste, tím více je v mateřském mléce
žlravin cblorových, které slouží k přípravě moče. U králíka, jenž
za 6 dní zdvojnásobňuje svoji váhu, kterou měl při narození. jest
složení papela mléka skoro stejné jako složení p0pela mláděte;
u člověka však, jenž teprve za 180 dní zdvojnásobňuje váhu, již
měl při narození, přesunuje se ten poměr značně; chlorové žíra
viny převládají, tvořivé soli ustupují. Popel 14denního králíka
obsahoval mimo jiné 35 proc. vápna, 419 proc. kyseliny fosfo—
rové a 49 proc. chloru; podobně měl popel novorozeného dítěte,
jež za několik hodin po narození zemřelo, 335 procent vápna,
377 procent kyseliny fosforové a 88 procent chloru Kdežto
však popel mléka králičího vykazoval téměř jako popel mláděte
'samého 35'7 proc. vápna, 39'9 proc. kyseliny fosforové a 5 4 proc.
chloru, obsahoval popel mléka lidského méně solí tvořlirých, totiž
pouze 148 proc. (místo 33'5 proc.) vápna a 21'3 proc. (místo
1377 proc.) kyseliny fosforové, solí však podporujících odvádění
nepotřebných látek z těla proti tomu mnohem více, totiž 197
procent chloru (místo 88 proc.).
Bunge, který konal šetření vylíčená, prohlašuje, že složení

mléka mateřského jest největším zázrakem

ž i vé příro dy a dochází k praktickému závěru, že mléko jed
noho drubu ssavců nelze nahraditi mlékem jiného druhu. Ano,
i kdyby se podařilo chemickou cestou vyráběti mléko mateřské,
přece nikdy nemohlo by nahraženo býti mlékem prsu matčina,
poněvadž mocný pud mateřské lásky nelze vůbec žádným pří
strojem nahraditi :jenom tehdy bude péče o dítě a jeho výživu
dokonalá, bude-li odkojeno prsy matčinými. Toho žádá příroda.
Dítě má zůstati v ustavičném spojení s matkou. Pak je matka
donucena o dítě 'se starati tak, jako o sebe samu, ba ještě více,
jest jí obětovati se pro dítě.c
Třetí zvláštní vlastnost mateřského mléka lidského je s t

velké množství mléčného cukru (7--—8apůl
procent;
kravské ntléko obsahuje pouze 4 a půl procenta), jenž obyčejně
v těle nebývá a jest pro kojence zvlášť připravován. Dává mléku
lahodnou příchuť, takže dítě snese prs mateřský p'o měsíce beze
všech obtíží každodenně několikráté. Mléčný cukr má také po—
čistující působnost, které nelze ani dosti ocenti, poněvadž právě
poruchy zažívací jsou nejobyčejnější příčinou smrti mladých životů.
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Ještě důležitějšími však než chemické jsou biologické vlast
nosti mléka mateřského,_kterých vůbec nelze umělou cestou ná
podobiti. Mezi různými druhy mlék jsou značně rozdíly biologi
ckého rázu; proto jest přirozeným požadavkem, aby kojenec byl
živen tím mlékem, které jest jeho druhu vlastním.
Tento požadavek jest zdůrazněn dalším důsledkem. Zárodek
dětský v lůně matčmě má s matkou společný oběh krve a tím
přijímá ochranné l_átky proti nemocem. Právě tak po porodu
kojenec ssaje s mlékem mateřským tyto ochranné látky. Ale
jest třeba. aby. proud mléka mateřského jako proud krve byl
společný, to jest mléko musí bezprostředně plynouti z prsu mat
čina v zažívací ústroje kojencovy. Jinak není vyloučena nákaza,
i kdyby mléko samo obsahovalo látky ochranné. Právě v tom
tkví nedostižitelná převaha přirozené výživy na prsu mateřském
nad jakýmkoliv způsobem umělé výživy bud mlékem živočišným
neb náhražkami. Dr. Hauser tvrdí, že žaludeční a střevní katarrhy
jakékoli formy, obávané průjmy, zvláště v horkých letních mě
sících,_ oslabení síly odporu proti vnikání zárodků infekčních
všeho druhu jsou velice podporovány nesprávnou výživou kolence
mimo prs mateřský.

(Pokračování.)

Bible na kazatelně.*)
. Dr. P. Josef Míklik, C. s. s. R. — (Pokračováni.)

5 »Irascimini,

et nolite

peccarec

(Zalm4, S.)

Hebrejský text čte poněkud jinak: »contremiscite et ne peccetisc
(Calmet). K tomu podotýká Dr. Sedláček: »Prvé hebrejské slo
veso má sice též význam »nněvati se:, jak je překládá LXX
a Vulgáta, ale po celé souvislosti nemůže žalmista hněv dovoliti,
ani schvalovati; proto jest lépe dle hebrejského 1) »zhrozte se,
totiž svého dosavadního počínání a jednání — a nehřešte dalším
potupovánlm a neláskou proti mně.c 2) jediný pohled na postup
myšlének nás přesvědčí, že pouze tento výklad vyhovuLe konteXru._
David prchá před svým vlastním synem Absolonem, jeho vojíni
počínají se bbuřiti a mluví již veřejně proti králi. (v. 3.) Zapo
mínají, že Bůh, který tolikráte zachránil svého »svatéhoc, pomůže

i tentokráte. (v. 4) Proto je napomíná žalmista vážným: Zadržte!
Vaše jednání je hříšné. Bůh svého pomazaného neopustil. Chce
na něm pouze ukázati svou mocl — Dle toho lze textu velmi
dobře užíti pro kázání o povinné úctě a poslušnosti k vrchnostem,
at duchovním, at světským.
Asketé a kazatelé užívají slov žalmu o spravedlivém hněvu
a dokazují z nich. že každý hněv není ještě hříchem. Tak již
Origenes: "»Na tomto místě učí nás Písmo sv., že některý hněv
*, Zhčátek článku viz v minulém ročníku čís. seš. 7.—8.'str. 440.
1) Srv. Is. 32, 10—11.
2) Žalmy. I. 25.

'
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není hříchem.c 1) Po něm sv. Basil2) a sv. Augustin: »I když se
již hněváte, nehřeštel To znamená: pOVstává-li v duši vaší bouře.
které pro slabost lidskou již nemůžete potlačiti, hleďte, aby aspoň
rozum a vůle nepodlehlylc 3) Z kazatelů připomínáme aspoň bi
-skupa Ant. Slomšeka: »Nevole, již pociťujeme, kdykoli se Bůh
uráží, aneb jiným křivda děje, jest ovšem hněv spravedlivý,
o kterémžto praví Duch sv.: Hněvejte se a nehřešte! — Jestliže
však v hněvu klneme, bližnímu zlořečíme, zlého žádáme, a těm,
kteří po vůli nám nejsou, nerozumně vyhrožujeme, mění se" hněv
náš již ve zlost hříšnou, kteráž jako had pekelný v srdci se nám
rozmáhá : 4) Podobně Můller 5) a jiní.
jiní rozuměli hněvem bolest nad hříchy, buď svými, bud ci
zími. Tak na př. Rufun: »Kdo zasluhuje vyslyšení? Anebo, jak
by—hříšníknevolal k Bóhu nadarmo? Proto praví: hněvejte se,'
totiž sami na sebe, litujte upřímně svých dosavadních hříchů
a 'plačte, že k tak nízkým a malicherným věcem jste se snížili.: 6)
Podobně sv. Beda 7) a Kassiodor: »Hněvejme se na svoje spá
chané hříchy, abychom se snáze uvarovali chyb nových. Je jisté,
že se novým hříchům nevyhneme, jestli se úplně neodřekneme-hříchů
starých. A co je pokání jiného, než jakýsi hněv proti sobě samému Pc8)
Jiní konečně dovozovali ze slov, abychom hněvu nepřecho
vávali. Tak již Didymus: »Kdo se řídí radou apoštolovou, nehřeší,
i když-snad se rozčílil; trvalý hněv má spíše ten, kdo zlost v sobě
živí.: 9) — Všechny tyto výklady neodpovídají původnímu textu.

Avšak poněvadž slov užil v akkommodovaném smyslu také
sv. Pavel (Efes. 4, 26), nutno to dovoliti i jiným — jen když se
z verše nedokazuje oprávněnost spravedlivého hněvu a pod.

6. >Qu_aeretur peccatum illius et non inve

niet ur. (Zalm 9, 36,) Stalo se, že slov bylo užito na slavnost
Neposkvrněného Početí Panny Mare, na př. ve spise »Summa
aurea<.“') Arnobius ml. vykládal místo o samém Kristu: »Pán
1) Mig. 12, 1143: »Docet igitur hoc loco Scriptura esse iram aliquam,

quae non sit peccatums
2) Mig. 31. 1119.

,

3) Mig. 36,80: »Etiam si jrascimini, nolite peccare; id est: etiam si
surgat motus animi, qui jam propter poenam peccati non, est in potestate,
saltem ei nón consentiat ratio et mens.:
4) Kazatelé slov. I. 848.
5) KapuzinernPrebigten, II. 75.
a
6) Mig. 21, 658:. »Quis est dignus exaudiri? Aut quomodo non—frustra
clamat peccator ad Dominum? Ergo, irascimini, inquit, subandis, vobis ipsis,

valde poenitendo de praeteritis criminibus, et indignando, quod ad tam ab
jecta et vilia corruistis.<
l

7) Mig. 93, 504.

8) Mig. 70, 49: »Praeteritis peccatis irasci debemus, ut praesentem
nequitiarn possimus effugere; delicta enim recentia declinare non possumus,
nisi vetusta laudabili exsecratione damnemus. Quid est enim 'aliud poeni
tere, nisi irasci sibi.:

9) Mig. 39, 1167: »Qui hanc admiserit apostolicam adhortationem, ad
iracundiam commotus non peccat, quia ille potius, qui iram fovet, habet
iram Derseverantem..
'
10) IV. str. 1126.
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zdrtil rámě dáblovo, který pomocí íariseů hledal na něm nějakého
hříchu, aby ho mohl udati — ale hříchu na něm nenašel.: 1) Ve
skutečnosti mluví žalmista () hříšnících. Líčí nadutost, s jakou od
mítají mnozí všelikou bázeň před Bohem. Namlouvají si dokonce.
že Bůh jejich zločinů nevidí, nebo aspoň že si jich nevšímá. (v. 4.)
Což divu, že slabší duše mátla zdánlivá lhostejnost Boží, a že
mimoděk se tázali, jak je to možně, aby nejvýš svatý Bůh tak
klidně hleděl na tolikerou zlobu. Zalmista je proto upozorňuje,
žeBůh je dosud mocnější, než jeho hříšní nepřátelé; Odkládá na
čas, aby tím přísnější pomsta jezastihla. Jsa přesvědčen, že jednou
budou účty přece vyrovnány, volá pln spravedlivého hněvu: Con
tere brachium peccatoris et maligní! .A poněvadž ví, že pomsta
Boží nedá na sebe dlouho čekati, dodává: quaeretur peccatum
illius, et non invenietur, protože zajde i s hříšníkem. Tak Mlčochf)
dr. Sedláčekf) Calmetf) A již dříve sv. Bedaf') Theodoretf)
Euthymius7) a před nimi sv. Augustin 8) a sv. Athanášf') Sou
hlasně Eusebius Caes.10) a Rufín: »Hříšník bude souzen hříchem
svým a zahyne pro hřích svůj. Bojte se proto, hříšnícil; protože
zničí'vás Bůh a zahladínepravost vaši.c 11) K nim možno připojiti
ještě Hoberga,12) Bellarnrina-Crampona,") Woltera,“)
Witt
manna 15)a mnohéjiné. — A poněvadž ďábel aantikrist bývá nazýván
hříšníkem xať ěšoxr'v, obraceli někteří slova žalmu na něho. Tak
na př. Kassiodor: »Všechny činy a všechna slova antikristova
jsou hříšná, protože celý jeho život nazývá B'ble hříchem. A při
dává rnebude nalezena; není pochyby, že zanikne také zločinná
moc, když víme, že zavržen bude její původce.: 16)
. _ 1) Mig. 53, 337: »Conterens brachium diaboli, qui per Pharisaeos quae
smt peccatum aliquod, unde arg'ueret Dominum, et non invenit._<
2) Psalterium, str. 60.
'
3. Žalmy I. 81—82.
4) ad loc.
I5) Mig.
6) Mig.
7) Mig.
8) Mig.
9) Mig.

93, 543.
80, 935.
128, 163.
35, 129.
27, 91.

10) Mig. 23, 155.

_

11)Mig. 21, 686: »judicabitur ipse peccato suo et peribit ipse propter
peccatum suum. Timeant ergo peccatores et maligní quia conteret eos Deus
et malignitatern eorum ad mhilum rediget.<
12) Psalmen, str. 29.
13) Srv. I. &'r. 57.

14) Psallite,

I. 77.

“) Psalmen, str. 72.
_ 16) Mig. 70, 91: »Omnia siquidem facta ipsius ac dicta peccata sunt,

cuius universa vita delictum vocatum
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Uřední rozhodnutí.
Sděluje prof. dr. Josef Čihák.

1. Okružní list Benedikta XV. a zásady pesv. Sboru konsi
storniho o kázání;

Dne 19. února 1917 přijal sv. Otec Benedikt XV. ve slyšení
římské postní kazatele, jimž kladl na srdce, aby se řídili příkladem
apoštola národů a zásadou jeho v 1. listě ke Korintským (2, 4.). —
Poté vydal sv. Otec dne 15. června 1917 okružní list »Humani
generis Redemptionem< o kázání slova božího, a posv. Sbor konsi
storní dekretem ze dne 28. června 1917 stanovil »norrnas pro sacra
praedicationec. Oboje ustanovení jest obsaženo v aktech apoštolské
Stolice a rovněž v latinském textu jest uveřejněno v Ordinariátním
listě p_ražském.

_ .

2. Mírový návrh sv. Otce Benedikta XV.
Papež míru Benedikt XV. podal 1. srpna 1917 mírový návrh
»Dčs le début: válčícím státům, jenž ve francouzském originálu byl
uveřejněn v Aktech apošt. Stolice spolu s překladem italským.
Ordinariátní list pražský č. 10. uvádí týž v překladu českém.

3. Neplatnost manželství.
Posv. Rota římská rozhodla 10. května 1916 o neplatnosti
sňatku pro podmínku, že bude vyloučeno plození dítek. Ženich
Andregs Flandin totiž pojal za manželku Lucii Chancerel 3 pod
mínkou, že z tohoto manželství nevznikne potomstvo. Po 3 letech
manželka zažádala o civilní rozvod a o církevní prohlášení neplat
nosti svého sňatku. První i druhá instance vyhověla žádosti z toho
důvodu, že uvedená podminka směřuje proti podstatě manželství
_a tudíž činí sňatek neplatným.

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti dra. Čiháka.

A) Hamz'letz'aká literatura.

Kazatelská

teorie

nabude nových směrů uveřejněním

papežské encykliky a četnými komentáři k ní ve všech homiletí
ckých listech. Svým časem budeme referovati o článcích tohoto
druhu. Pro homiletíku i pastorační činnost má—iistou důležitost
článek mnichovského katechety Jana Lautenschlagera »Predigt- und
Vereinsvortragc v časop. »Pastortbonusr r. XXlX. (1917) str. 551-558,
kde činí se dobrý rozdíl mezi oběma druhy řečnictví a doporučuji se
častější přednášky laiků — Z praktických řečí a sbírek upozorňu
jeme na pěknou řeč prof. dra. Taubera »Význam úcty mariánskéc,
která jest otištěna ve Věstníku mariánských družin »Ve službách
královnyc, roč. X. (1917) str. 97-100. Věstník tento obsahuje hojně
látky i časových příkladů pro řeči mariánské a zasluhuje požornosti
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i kněží nesodálů. — Universitní professor Tiibinkský dr. Baur měl
15. března 1917 při konferenci polních kurátů ve Strassburku kázání
»Das Ideal des F eldseelsorgersc na slova apoštola Pavla v II. Kor. 6,
l.—10. Na všeobecné přání byla řeč uveřejněna v časopise =Theo—
logie und Glaubev, r. 1917. str. 201-2_06.— U Herdera letos vyšla
sbírka vesnických kázání od dra Karla Riedera pod názvem »Aus
der Heimat des F riedensv. Sbírka obsahuje četné citáty z Písma sv.
a jest vřele doporučována. Cena 320 M.

B) Pastara'lm' literatura.
Vnitřní pastoraci (ve chrámu a na farním úřadě) podporuje
rozhodně bratrstvo 'a asketická cvičení. Ndp. arcipastýř zavádí
v naší arcidiecési bratrstvo trpícího Srdce Ježíšova, jímž má se vzpru
žiti láska k trpícímu Spasiteli. — Oblíbenou a snadnou pobožnosti
jest živý růženec ; poučení o spolku živého růžence podává obšírně
pražský Ordinariátni list r. 1917 str. 133-135. — Tato bratrstva
zvelebují úctu eucharistie a přivádějí k častému sv. přijímání, dnes
tolik doporučovanému. V pasovském Měsíčníku r, 1917 (str. 587-590)
píše farář Bobinger článek »Ein kleines Hilísmittel zur F'órderung
der ófteren hl. Kommunionc. Tou malou pomůckou jest sešitek, do
něhož se zaznamenávají sv. přijímání vykonaná v životě a sešitek
se pak here do rakve. U Seitze v Augšburku jest vydán takový
sešitek s nadpisem »Mit ins Grab-, stojí 5 pig, 100 kusů pouze
2 marky. — Knězi pro vlastní zbožnost i pro vedení duší zbožných
doporučiti možno tyto spisy: Lietzmann »Liturgische Textec. Úvod
do římského brevíře. Vydáno 'v Bonnu, 1917, cena 1'50 M. —
Mayer: »Die Psalmen, des Priesters Betrachtungsbuchc. V Pader
bornu 1916, v tiskárně Bonifácově. — Wolter—Bihlmeyer: »Die geist
lichen Ubungen der hl. Gertrudc. Saarlouis, 19173, cena 160 M. —
Z českých spisů upozorňujeme na druhé vydání »Exerciciíc dra On
drouška v Praze „u Kotrby, cena 4 K. — Prof. dr Spáčil píše
v »Hlídcec (1917) velmi pěkný a důležitý článek »Katoličtí světcové
'a abnormální st'avy dušeirníc. — Pro duchovní správu ve škole,
v osadě a ve spolku upozorňujeme na tyto práce: P. Henze C. SS. R.
píše v »Theologie und Glaubec' článek »Exercitien fůr Kinder bei
Gelegenheit ihrer Schulentlassungc, kdež nastiňuje pěkně celý po
stup i úspěch. — Antz Josef rozepisuje se o významu dobré četby,
zejména pro naši ženskou mládež v časopise »Das heilige Feuerc
r. 1917, str. 306-309 a 357-360. ——0 různých sektách jako na př.
Novoirvingiánech, kteří se rozšiřují i v 'našich krajinách dobře in

íormuje malá praktická knížečka dra Maxe Heimbuchera »Metho
disten, Adventisten und Neuapostolische Gemeinde: (Neu—Irvingianer).
Vyšla v Řezně u Manze r. 1916, stojí pouze 1 M.
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LISTY HOMILETlCKÉ.
Narození Páně.
Messiáš přinesl pokoj lidem dobré vůle.
»Sláva na výsostech Bohu, a na zem
pokoj lidem dobré vůle! Luk. 2, 14.

Tichá, východní noc. Město Davidovo pohříže'no jest ve
spánku. Za Betlemem pastýři hlídají odpočívající- stáda svých
oveček. jest půlnoc. Všude posvátné ticho. jen z nedaleké jeskyně,
ozářené leskem nebeským, ozývá se pláč, pláč novorozenébo
dítěte. A do tohoto pláče náhle zaznívá radosný zpěv duchů
nebeských: »Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem
dobré vůlelc (Luk. 2, 14.). jaké jest to dítě, při jehož narození
samo nebe plesá? Narodil se ten, o němž prorok Isaiáš proro
koval: »Maličký narodil se nám, a syn dán jest nám, a učiněno \
jest knížectví na rameni jeho: a nazváno bude jméno jeho Po
divný, Rádce. Bůh, Silný, Otec budoucího věku, Kníže pokoje.:
(Is. 9, 6.) Proto ten chvalozpěv andělský; proto plesá dnes
i církev svatá, radostně ve svých hodinkách pějíc: »Dnes Král
nebeský nám z Panny naroditi se ráčil, aby zavrženého člověka
do nebeského království znovu povolal Raduje se vojsko andělské,
poněvadž spása věčná lidskému pokolení se ukázala. Sláva na
výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Dnes nám
s nebe pravý pokoj sestoupil.: A právem plesá církev svatá
dnešního dne; nebot připomínáme si onu noc, ve které zaslíbený
Messiáš přišel na svět, aby nás svým učením nebeským, svým
příkladem a svou smrtí učinil šťastnými zde i na věčnosti, aby
nám nebe otevřel. Přinesl nám s nebe dar, dar ze všech nejvzác
nější, kterého svět dáti nemůže. A který jest to dar? Naslouchejte
zpěvům andělským, pěiícím: »Sláva na výsostech Bohu, a na zemi
pokoj lidem dobré vůlelc Spasitel přinesl lidstvu pokoj, bez něhož
není štěstí a radosti. Přinesl na svět pokoj lidem dobré vůle, to
jest, těm lidem, kteří Ochotně přijímají jeho Božské učení a dle
něho také chtějí v životě se říditi. Lidem zlé vůle Spasitel pokoje
nepřinesl. A to budiž předmětem dnešní úvahy naší !
Rádce duchovní.

5
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Náboženská i mravní bída u všech národů dostoupila nej
vyššího stupně. Nejen Zidé, nýbrž i pohané toužili po pomoci
s nebes a očekávali ji s nedůvěrou. jak bylo ve Starém Zákoně
předpověděno. stalo se. Zaslíbený Spasitel, jenž jest Kristus Pán,
narodil se v Betlémě, městě Davidově, z Panny z rodu Davidova,
Marie, v největší chudobě, v bídném chlévě, a svět ho nepoznal
a sv0ji ho nepřijali. Avšak již při jeho narození ukázaly se po
čárky jeho budoucí slávy a účel příchodu jeho na svět. Andělé
s nebe a zvláštní hvězda na nebi zvěstovali jeho narození, a ná
božní pastýři judšti, jakožto zástupci vyvoleného národa israel—
ského, a mudrci od- východu, jakožto zástupci pohanů, přišli se mu
poklonit. Prorok Isaiáš předpovědělpokojné a požehnané kralování
Messiášovo takto: >A vyjde prut z kořene jesse, a květ z kořene
jeho vystoupí. A odpočine na něm duch Hospodinův: duch mou
drosti a rozumu, duch rady a síly, duch umění a nábožnosti. I bude
spravedlnost pásem beder jeho, a víra přepásáním _ledví jeho.
'Bydliti bude vlk s beránkem, a rys s kozlátke—mbude ležeti;
tele a lev a ovce spolu přebývati budou, a malé pacholátko po—
háněti je bude.: (ls. 11, 1. 2. 5. 6.) Z tohoto proroctví vysvítá,
že účelem příchodu Spasitelova na svět nebylo jen dopomoci
lidem ku věčné blaženosn časné. Podle úmyslu božího mělo celé
pokolení lidské býti jednou, svatou, bohumilou rodinou. Takovou
však rodinou mohlo lidstvo jen v jednotě s Bohem' býti.
Proč není lidstvo takovou rodinou? Na otázku tu odpovídá
nám sv. evangelista jan ve své [. epištole 2, 16: »Všecko, což
jest na světě, jest žádost těla, a žádost očí, a pýcha života, kteráž
není z Otce, ale jest ze světa.: Vášně a náruživosti neovládané
-jsou prameny všech nepravostí, vší nespokojenosti, všeho nepokoje.
všeho neštěstí na světě. Co. může národy opět sjednotiti, co
může lidi opět dobrými, spokojenými a svornými učiniti? Odstra
nění příčin tohoto zla,' odstranění hříchu a bludu, jen to může
národy a lidi opět sbratřiti. Nejpřijmou-li Krista, nepřijmou-li jeho
svaté učení, a nebudou-li učením tím se říditi, nebudou míti pokoje ;
nebo; »není pokoj bezbožným,< praví Hospodin. (ls 48, 22.)
Zidé tOUŽIlÍpo Messiáši, když Messiáš přišel, nepřijali ho.
>Do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali.“ (jan 1, II.) Nepřijali
božského jeho učení, poněvadž netoužili po Messiáši, jenž by
duše jejich z otroctví hříchu a ďábla vymanil, jejich bludy a před
sudky vykořenil; nýbrž chtěli Messiáše, kterýž by jako mocný
král ze jha římského je vymanil, Zidy prvním národem na světě
učinil a k bohatství a k životu rozkošnickému jim dopomohl.

Brzy po smrti'ježíše Krista povstali falešní proroci: Teodas,
judas Galilejský, Simon čarodějník, a po nich množství jiných
podvodníků, kteří _lid pobuřovali. Vydávajíce se za vyslance boží,
dosáhli toho, že lidé chopili se zbraně proti
ímanům. Když
r. 64 stal se nad nimi vladařem Gessius Florus, vzbouřili se Zudé
nejprve v Cesarii, pak v jerusalemě, kde zmocnili se hradu
a vojsko římské povraždili. Aby vzpouru potlačil, přišel do země
židovské s vojskem vůdce římský Vespasián.'Porazil vzbouřence
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na mnohých místech, a když zatím zvolen byl císařem, odevzdal
vrchní velení vojska synu svému Titovi. Ten z jara r. 70, _ořitrhl
před Jerusalem a obklíčil město se všech stran zdí a náspem.
Protože byla právě slavnost velikonoční, bylo ve městě uzavřeno
veliké množství Zidů z veškeré země i z ciziny. V obklíčeném městě
nastal brzy hlad. Přes milion Židů přišlo o život, a na sto tisíc
jich odvedeno do zajetí a prodáno do otroctví. Ostatni se rozptýlili
do všech končin světa.
'
Zidé nepřijali Messiáše pro svoji zaslepenost a pýchu a proto
nenalezli pokoje. Chce-li nynější lidstvo žíti v trvalém'míru, musí
přijati Messiáše; víra Kristova musí se státi kvasem, který by
pronikal veškerou lidskou společnost; víra Kristova musí býti
tmelem, který by všecky národy světa spojil v jednu svatou
a šťastnou rodinu. Kéž by všickni lidé se shromáždili v pravém
ovčinci Kristově, v církvi katolické! Kéž by všickni národové pro
niknutí byli kvasem nebeským ! Pak by nastaly zlaté časy; neboť
vládnul by ten přislíbený kníže pokoje, při jehož narození andělé
prozpěvovali: »Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem
dobré vůlelc Dítě betlemské musí býti uhelným kamenem paláce
míru, jinak seshroutí. Na skále musejí národové světa postaviti palác
míru, aby podobní byli »muži moudrému (z evang. sv. Mat. 7,
24. 25), kterýž vystavěl dům svůj na skále: i spadl příval,
a přišly řeky, a vály větrové. a obořily se na ten dům, a nespadl;
neboť založen byl na skále.<< Dějiny učí, že všecky pokusy, jinou
cestou vrátiti lidstvu trvalý mír a pokoj, vždy selhaly. Proto
k návratu k zásadám křesťanským vybízel lidstvo zvěčnělý sv.
Otec Lev XIII., jenž v encyklice o povinnostech katolických
křesťanů (10. ledna 1890) píše: »Den ode dne jeví se větší
potřeba, navrátiti se k zásadám křesťanské, moudrosti a dle 'nich
zaříditi život, mravy a zákony národů.: O kéž by lidstvo upo
slechlo otcovského hlasu tohoto! Kéž by všickni lidé na světě,
kéž by všickni národové světa poznali ]ežíše Krista a jeho svaté
učení; kéž by Messiáše přijali a učením jeho se řídili! Blaze by
bylo na zemi, svatý pokoj by panoval mezi všemi lidmi a národy,
mravnost a pravá vzdělanost by zkvétala.
“
A na čem zakládá se ten pokoj. který má panovati mezi
všemi lidmi, jak v rodině, tak v obci, tak v zemi? Na čem
jiném, nežli na lásce; vždyť znenávist vzbuzuje sváry.< (Přísl. 10, 12.)
A kdo přikázání lásky k bližnímu přinesl na svět? »Přikázání
nové dávám vám: abyste se milovali vespolek, jakož (já) jsem
miloval vás, (tak) abyste ivy se vespolek milovali. Po tomt
všickni poznají, že jste moji učeníci, budete-li míti lásku jedni
k druhým. (jan 13, 34. 35.).
Tato láska nedá se omeziti hranicemi národnosti, nýbrž
všecky lidi objímá, všecky bez rozdílu za bližní prohlašuje, všecky
spojuje v jednu rodinu, jakožto bratry a sestry vespolek a syny
a dcery jednoho Otce nebeského. »Kteří přijali Messiáše, dal
jim moc syny božími býti. kteří věří ve jménu jeho.< (Jan 1, 12)
»Milovati'budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a z celé
*
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duše své a ze vší mysli své. Milovati budeš bližního svého jako
sebe samého.: (Mat. 22, 37. 39.) »Všecko tedy, cožkoli chcete,
aby vám lidé činili, i vy čiňte jim.: (Mat. 7, 12.) Tato přikázání
Ježíše Krista kdyby všude se plnila, byla by věčnou zárukou
míru a pokoje mezi lidmi. Popatřme na první křesťany! »Hle,
jak se miluji!: Tak říkali o nich pohané. A společenský jejich
život líčí nám skutky apoštolské těmito slovy: >Na každý den
trvajíce jednomyslně v chrámě, a lámajíce po domích chléb. při
jímali pokrm s veselím a s prostností srdce.c (Skut. ap. 2, 46.)
»Všecko pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše.
(Skut. ap. 4, 32.).
Bez Krista, bez víry, bez naděje života věčného, bez lásky
křesťanské celý svět bude stokou všech možných neřestí.
Proto, drazí křesťané, buď:e dobré vůle, potlačujte náruživosti
zlé, které jsou příčinou, proč lidé Kristem pohrdají, přijměte Spa
sitele světa s takovou upřímností, jako pastýři Betlemští ; víru
v Ježíše Krista veřejně vyznávejte a také skutkem ji osvědčujte.
Při všem slávu Boží mějme na paměti, jak nás k tomu napomíná
sv ap. Pavel: »Budto tedy že jíte, nebo pijete, neb cokoli jiného
činíte, všecko k slávě Boží čiňte.< (I. Kor. 10, Bl.) Pak celý
život náš bude neustálým chvalozpěvem, jaký andělé prozpěvovali
při narození Spasitele světa: »Sláva na výsostech Bohu, a na
zemi pokoj lidem dobré vůle l<
Drazí křesťané! Nutnou podmínkou trvalého světového míru
jest, aby všichni lidé byli dobré vůle, aby všickni národové při
jali zaslíbeného Messiáše a dle jeho božského učení také se řídili.
Kristus Pán přišel na svět v roce všeobecného pokoje světového;
tím dáno lidstvu na rozum, že pokoj mezi Tvůrcem a tvorem
opět' jest obnoven a že všem, kteří budou dobré vůle, pokoje se
dostane. Stál totiž v Rímě chrám, zasvěcený bohu války, ]anu
soví; dvéře toho chrámu byly ustavičně otevřeny; zavříti se měly
jen tehdy, když válka se ukončila, a pokoj a mír mezi národy
nastal. To stalo se za císaře Augusta. Krvavé války přestaly na
čas, takže chrám onen mohl se zavříti. Významný to zajisté
obraz milostného pokoje nebeského, který tehdy zemi měl obla
žiti; zjevilt se tehdy dárce pravého pokoje, při jehož narození
kůrové andělští sestupovali s nebes a hlásali lidstvu, že přišel na
svět kníže pokoje, jak patrno z jejich chvalozpěvu: »Sláva na
výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůlelc
Nemám, drazí křesťané,dnes vřelejšího přání než aby ti duchové
nebeští, kteří při narození dítěte Betlemského pěli nad jeskyní,
i nyní snesli se nad drahou vlastí naší a pěli radostné poselství:
»Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůlelc
A proto volejme dnes vroucně: »Bože, od kteréhož svaté žádosti,
.pravé rady a spravedliví skutkové pocházejí: dej služebníkům
svým pokoj ten, kteréhož svět dáti nemůže; aby i srdce naše
k plnění přikázání tvých byla oddána, i po odvrácení strachu
nepřátelského časové naši v ochraně tvé byli pokojní.: Amen.
josef Kepl.
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Narození Páně.
Pokoj lidem dobré vůle.
A na zemi pokoj lidem dobré vůfe.
(Luk. 2, 14)

Německý císař Otta I., zvaný Veliký, navštívil na podzim
r. 942 palác Saalhof ve Frankfurtě nad Mohanem. Když časně
ráno o vánocích vycházel z brány paláce do kostela na jitřní,
vrhl se mu najednou k nohám člověk v neúhledném, roztrhaném
oděvu s výkřikem: »Milost, milostí: Byl to vlastní bratr jeho
Jindřich. Zosnoval před nějakým časem vzpouru proti císaři, byl
jat a uvězněn v Mohuči. Na štědrý den uprchl jindřich z vazby
a šel mrazivou zimní nocí do Frankfurtu prositi bratra o milost.
Z velebného chrámu zaznívaly právě slavnostně zvony vánoční
a sbor poutníků, hořící pochodně v rukou, pěl píseň andělskou,
jež tak dojemně a blaživě hlaholila kdysi nad nivami betlemskými :
»Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůleíc
Císař dojat pozdravem zvonů a písně i žalostným pohledem na
bratra, lítostí, mrazem a bídou zdrceného, položil mu něžně ruku
na hlavu řka: »Protože i ty jsi dobré vůle, budiž tobě pro milého
Ježíška všecko odpuštěnow A dále hlaholily zvony a shromážděny
lid, nadšený takovou křesťanskou velikomyslností, jásal: »Sláva
na-výsostech Bohu a dík tak milenému císařilc A bratřím, smí
řeným ve vánočním pokoji Spasitele Ježíše Krista a hluboce do
jatým stály v očích slzy radosti — ruku v ruce šli spolu do
chrámu svého Betléma.
V pravdě, zvláštní nebeské kouzlo obestírá vánoce. V hluboké
zimě, v ponuré, drsné, chladné době slavíme je, a přece ony
jsou nejradostnějšími svátky celého roku. Proč? Nesmiťná láska
Syna božího, který pro lidi stal se slabým, chudým dítkem, činí
vánoce tak radostnými.
Svátky dětí zovou se vánoce. Děti obzvláště mají příčinu
radovati se o vánocích, protože Syn boží stal se jako jedno
z nich, a protože on jim skrze rodiče klade pod stromek vánoční
dárky, které blaží nevinné, prosté dětské srdce.
Ale i dospělí stávají se jistou měrou zase dětmi o svátcích
milého ježíška. V každém křesťanském srdci, v němž dosud trochu
dobré vůle, třeba už bylo sebe starší, probouzejí se o vánocích
vzpomínky na dětství, jak to srdce bylo tak šťastné za dnů ne
vinnosti a jak krásně a útulné bylo tenkrát o vánocích v domě
otcovském uprostřed milých. A vzpomínkami na dětství a Ježíška
a vánoce oživuje také v srdci bývalá něžná dětská láska k bož—
skému dítku, a i to srdce sestárlé, jež za tolik let už krvácelo
z mnoha—ran, zapomíná na všecku bolest, jež je kdy, trápila,
a zase se občerství a omládne a jako dítě raduje se s dětmi
a le stastno pod stromkem vánočním ve světle jasu chudého
dítka betlémského.
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A radost a štěstí vánoční a láska k Ježíškovi nejkrásněji
a nejmohutněji se projevuje ve Svaté noci 0 jitřní. Je to jednou
za rok, kdy křesťané za tmavé noci, ve chladu a mrazu, velkými
zástupy spěchají do chrámu. Velcí i malí hrnou se do kostelů
a kostelíčků, do domácích Betlémů, aby tam uvítali chudé dítko
betlémké, kteié ve svatou noc jako král věčné velebnosti se
stupuje v jesle oltáře při sv. oběti. Dětinnou lásku přinášejí
všichni božskému dítku v jeslích.
.
Ano, dětmi srdcem, lidmi dobré vůle zůstaňme povždy
i v budoucnosti. Snad jsou mezi námi, kteří nebyli vždy dobré
vůle. Snad těžce urazili bližního, neprávem jemu ukřivdili; snad
jejich srdce od jiných neprávem bylo zraněno, a dosud nad tím
cítí jakousi trpkost. U jesliček chudého dítka betlémského, jež
z lásky nepřátelům ve tvrdých jeslích leží, aby za'33 let umřelo
za ně na tvrdém loži kříže, litujme. odprosme, odpustme všelikou
křivdu a milujme všecky lidi i nepřátely, jako to dítko v jeslí'ch
všecky nás — hříšnlky, nepřátele své — miluje!
Snad jsme nemilovali vždy, jak náleží, svého Spasitele, zane
dbávali povinnosti víry a leckterým hříchem zranili krvavé jeho
srdce. Dnes u jeslí jeho slibujme svaté: Spasiteli! Ode dneška
chceme býti lidmi dobré vůle, křesťany věrnými, byt i to stálo
přemáhánl, oběti, bolest a utrpení!
Buďme a zůstaňme vždy lidmi dobré vůle! A tak budou
letošní vánoce a náš další život se všemi radostmi i bolestmi
a starostmi, prácemi a strastmi velebným chvalozpěvem: »Sláva
na výsostech Bohulc — a odpověď ze srdce ježíšova zníti nám
bude: »A na zemi pokoj lidem dobré vůle !: Pán dá nám pokoj
svůj, pokoj, kterého svět nemá a dáti nemůže, pok0| Boží, kterýž
jediný dovede upok0jiti a oblažiti nepokojné srdce lidské. Amen.
70x. Ocetek.

Na slavnost sv. Štěpána.
P. Dr. Josef Miklík, C. S. S. R.

(Skizza.)
Budete v nenávisti u všech pro jméno
-

mé.

(Luk. 21, 17.)

Drazí přátelé!
Včera znela nám v Duchu ještě radostná píseň andělů:
Sláva na výsostech Bohu! a dnes teče již krev. Včera oslavovali
jsme narozeniny a dnes připomínáme si smrt.
V tom tají se hluboká pravda. Celý život božského Spasitele
je protkán dlouhou řadou utrpení. Sotva se narodil, oznamoval
anděl sv. josefovi, že Herodes hledá bezživotí dítěte a ]ežíšek
byl nucen prchnouti do Egypta Netrvalo dlouho a v Betlémě
tekla opět nevinná krev pro malého Ježíška. A tyto bolesti bož—
ského Spasitele již neopustily; provázely jej po celý život, až do-'
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konal na bolestném a potupném kříži. .A jako ,musel trpěti Kristus
a tak -_vej.tido své slávy, právě tak musí trpěti i církev, kterou
na světě' založil. Ano, utrpení a pronásledování jsou neklamnou
známkou, že naše sv. církev katolická je pravou církví Kristovou.
O tom dnes několik slov.
_
_
Pravil jsem, že utrpení je známkou pravé Církve Kristovy
církev, založená Kristem, musí býti pronásledována. i snad o tom,
přátelé, pochybujeteř A Písmo sv. jako kdyby vaši pochybnost
již napřed vědělo, málo kterou pravdu vyslovilo tak jasně a tak
určitě, jako tuto. Když se božský Spasitel loučil_se svými učed

níky, pravil k nim: »Pamatujte na mou řeč, kterou jsem já
mluvil vám: Není služebník větší, nežli pán jeho. Jestliže se mi
protivili, i vám se protivitibudou.c (jan 15, 20) Ano, 'řekl ivíce.
Těchto nepřátel nebude snad jenom několik. »Budete v nenávisti
u všech pro jméno mé.< (Luk. 21, 17.) A sv. apoštol tvrdí, že
právě po utrpení pozná se pravý služebník Kristův: »Všichni,
kteří chtějí v Kristu Ježíši živu zbožně býti, protivenství 'trpěti
budou.: (2. Tím 3.)
'
Vidíte sami, přátelé, jak jasně předpovídá Pán Ježíš' své
cirkvi, že bude pronásledována. Má snad proto zoufati a se bátiř
Ne! Božský Spasitel praví: »Na světě nátisk míti budete: ale
doufejte, já jsem přemohl světle (jan 16. BB.) A jindy mluvil
ještě určitěji: »Blahoslravení jste, když vám zlořečiti a protivenství
činiti a všecko zlé o vás lhouce mluviti budou 'pro mne: radujte
se, nebot odplata vaše hojná jest v nebesích.: (Mat. 5, 10.)
'
A dnes? Podívejme se, přátelé, kolem sebe! Koho svět pro
následuje nejvíceř proti komu spojují se při volbách všechny
strany? na které kněze útočí se nejhůře? ]sme to my-kat'olíci!
A proto právem jsem řekl na počátku, že pronásledování církve
katolické jest neklamnou známkou jejího božského původu. Církev
katolická musí býti pronásledována — tak jí to předpověděl sám
její božský zakladatel.
_ Ale ještě jinak dokazuje pronásledování, že naše církev kato
lická je pravou _církví'Kristovou, _Kdysi pravil- božský Spasitel
sv. Petru: >Ty jsi Petr, to jest skála a na té skále vzdělám církev
svou a brány pekelné jí nepřemohouc (Mat. 116, 18.) Všimněte
si dobře slov: »brány pekelné jí nepřemohouc
'
Sotva se začala víra Kristova. šířiti, povstali proti ní židé
a všemožně se snažili, aby jméno Kristovo se světa zmizelo; Ido.
okolních měst posílali muže, aby křesťany jímali, je věznili a_usmrco
vali. A právě_dnes jsme četli, jak dokonal pod jejich kameny
nevinný sv. Stěpán . . . Ale marná byla jejich zloba. Brány
pekelné jí nepřemohou, řekl božský Spasitel a jeho slova se
splnila. Kde jsou dnes ti, kteří hleděli církevzničitiř Přišli Rímané,
jejich opevněné město dobyli i židy rozehnali do celého světa —
ale církev Kristova trvá dosud._
._
Po židech vrhli se na,církev římští císařové. Skoro celých
300 let trvalo pronásledování, milliony dokonaly na popravišti
jenom proto, že byli křesťany a že nechtělizapřiti jména _Kri
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stova. Církev byla nucena uchýliti se do podzemních sklepů a hle !
brány pekelné jí nepřemobly. Rímští císařové zahynuli, římská
říše se rozpadla — ale církev Kristova stojí dosud.
Přišel mocný Napoleon, zajal sv. Otce a odvedl ho do Francie
a jeho majetek mu uloupil. Byl vyloučen z církve, ale z trestu
si mnoho nedělal a smál se: proto mým vojákům pušky z rukou
nevypadnou. Všechno zdálo se ztraceno a hlel brány pekelné
církve nepřemohly ! Netrvalo to ani tak veliká vojska Napoleonova
zahynula zimou a doslovně se splnilo, že jeho vojínům padaly
pušky z rukou. Napoleon poražen a zemřel zapomenut na dalekém
ostrově — ale církev Kristova trvá dosud.
Co z toho, přátelé, pro nás následuje? Vidíme-li, že církev
svatá je pronásledována, vzpomeňme sí' na slova božského Spa—
sitele: »Na světě nátisk míti budete.: Toto utrpení má nám býti
důkazem, že naše církev je pravóu církví Kristovou.
A za druhé: těšme se blahou nadějí, že utrpení nepotrvá
věčně. Alespoň na posledním soudu se list obrátí. Poslyšte, co
o tom praví Písmo sv: »Tehdy státi budou spravedlíví u veliké
stálosti proti těm, kteří je sužovalí. Vidouce to, budou se (zlí)
kormoutiti bázní hroznou — říkajíce samí u sebe . . .: To jsou
ti, kteří nám byli někdy k posměchu . . . My nesmyslní, měli
jsme život jejich za bláznovství a .konec jejich za bezectný; aj,
jak jsou počtení mezi syny boží a mezi svatými jest los jejich.
Zbloudilí jsme tedy z cesty pravdy, a světlo spravedlností ne
svítilo nám.c (Moud. 5, 1. a násl.) Tak budou lkáti a naříkati —
ale již bude pozdě;
A proto, přátelé! I kdyby se vám posmívali, že dosud církvi
věříte, kdyby vás zvali tmáři a zpátečníky, blahoslavení jste.
Radujte se a veseíte se, nebot odplata vaše hojná jest v nebesích.
Amen.

Neděle po narození Páně.
Důležitájednotka národa.
V této povánoční době obrací zraky církev k rodině Páně.
jako by cítila, čeho naše doba nejvíce potřebuje a jakoby chtěla
říci: Vizte svatou rodinu, jak stále k ní ukazují evangelia, to je
váš příklad, to je váš vzor, vaše zrcadlo, v němž se máte zhlížeti
a zvláště v této době. kdy poměry občanské společnosti jsou
uvolněny, kdy rodinný život, tato základní jednotka všeho počtu
trpí. Již před válkou byl všeobecně cítěný nedostatek a stesk, že
přes všecku kulturu, přes humanní ústavy, jež moderní společ
nost na útraty poplatnictva v život vyvolala, přes blahobyt,
v němž lidstvo- žilo, není pravého štěstí na světě ani v srdcích
lidských, tím méně v rodinách, obcích, národech, a že místo
Kristova zákona lásky a milosrdenství jen povrch společenských
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zjevů zachoval jisté pozlátko lidumilství, jinak však, že sobectví
a bezohlednost k bližnímu není o nic menší, než byla a je v po
hanství. Válka to ukázala; sotvaže vlády, zaměstnány jinde, ne
mohly ideálnímu odvětví lidského života věnovati dostatečnou
pozornost, sotvaže na obzoru ukážal se boj o existenci a časné
potřeby, již také probudila se v srdcích odkřesťanštělých ta po
hanská lakota, hamižnost, špinavá ziskuchtivost a společenská
bezohlednost. Lidé jakoby odhodili všecky ctnosti, staleté tradice
a plody křesťanskékultury, která pomalu přestává platiti a — hnali
se za modlou.
Nemá-li nynější-křesťanská společnost evropských národů po
válce úplně zabřednouti a utonouti ve vlastní bídě, třeba, aby
se poznala ve svém základě a zrevidovala své jednotky, t. j.

rodiny.
Co je, drazí v Kristu, rodina? Poměr nejen manželů k sobě,
rodičů k dětem a_naopak, ale i všech příslušníků navzájem k sobě
a ku své hlavě. Ze manželský život byl přerušen před válkou,
to \patrno z těch mnohých hlasů, jež teprve v posledních deseti
letech troufale se ozývaly a volaly po rozlučitelnosti katol. man
želství; zajisté nejlepší to důkaz, že tu nebylo vše, jak mělo býti
a že ty neblahé zjevy teprve poslední doba zplodila. Přirozeno;
chybí—limravní zákony křest. víry v srdcích, chybíi v rodinách,
a nepřinášejí-li si do manželství oba, jak muž tak žena, ten mravní
fond, bez něhož lidé suesitelný život nejsou s to si pojistiti, ob—
jeví se mraky na tom manželském nebi, nikoli mráčky všedního
života, jež zmizí a nebe snad je jasnějším než dříve, ale mraky,
jež jako pytel visí nad rodinou a pospolitý život nadobro otráví.
Před válkou byly poměry smutné a musel by to býti opravdu
zázrak, kdyby se nyní po válce podstatně zlepšily. Lidé, kteří
by se byli k manželství neodhodlali, kdyby nebylo vyživovací
podpory, nebudou valně štastnými, když tato podpora přestala
a tvrdá skutečnost klepe na dvéře chudých domácností. Mnoho
našich žen po čas války své povinnosti samy věrně plnily, jim
máme co vděčiti, že hospodářství, řemesla, živnosti a rodiny se
zachovaly a jen v míře poměrům přiměřené byly postiženy. Na
ně upřeny jsou zraky národa, jak se zachovají, kdy muži jejich
těžce postiženi nyní se vrátili k domácímu krbu a nemají buď
síly a schopnosti, nebo snad ani chuti k pravidelnému zaměst
nání, aby byly věrnými strážkyněmi domácích krbů, milosrdnými
sestrami svých mužů a strážnými anděly svých rodin. jestliže by
se i ony měly oddati jakési ochablé resignaci, duševní a mravní
lethargii, pak běda rodinám, běda křesťanským národům!
Před válkou, kdy lidstvo jen z jakési bujnosti volalo po ná
pravě a kdy nepovolaní lékaři nabízeli rozličné léky k společen
skému ozdravění, byl tu jeden, jenž podal správnou diagnosu
a předepsal opravdu a jedině účinný lék svým: »Obnoviti všecko
v Kristu,: t.j návratem ke křesťanské víře, Kristově morálce
a staré, osvědčené kázni. Co učiní lidé nyní po válce, jest ovšem
jejich věcí. Prohlédnou-li, a vrátí-li se ke Kristu, od něhož se
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odvrátili, pak musí začíti nejdříve doma, t. j. v srdci vlastním
a ve vlastní rodině, začíti od jedničky.
K rodině patří děti; dnes vede se stížnost na dětskou ne
kázeň, myslím však, že to není ještě tak zoufalé, třeba uvolněné,
dokud kněží a učitelé drží děti pevně v rukou; ale odrostlá
mládež vzbuzuje obavy, nebot nemine téměř dne, aby noviny
nepřinesly nějakou smutnou ukázku klackovitosti, nebo dokonce
zdivočilosti. Či slyšel kdy svět, aby také ženští výrostci dopou
štěli se skutků zločinných, aby dcery přišly do vyšetřování pro
zavraždění matky, pro loupež a pod.? Byly vždy výstřelky mezi
mládeží, ale aby výrostek zavlekl dítě, je znásilnil a před soudem
se hájil slovy: >To je má věc, po tom nikomu ničeho není,: to
zde snad ještě nebylo.
Falešná humanita, kterou zplodil falešný pokrok, patrně zkra
chovala, když se volá po holi, když se starším lidem dovoluje
nezbednost mládeže nyní ve válce hned na místě ztrestati, když
se hospody, trafiky a kinematografy před mládeží uzavírají.
Není však již trochu pozdě dnes, když jsme všichni tou zase
penou humanitou jaksi již zastrašení, kdy se neodvažujeme veřejně
vystoupiti, aby nás mladý dareba nebo jeho maminka nebnala
před soud, jak tomu kdysi bývalořl Nikdy nemělo heslo: »Co
tě nepálí, nehas,< více přívrženců, jako mezi námi v poslední
době, kdy zodpovědné autority ze strachu před opletáním dělaly,
jakoby neviděly. Nyní teprve poznáváme, že jsme nebyli s tou
výchovou mládeže jak školní, tak škole odrostlé na pravé cestě“
a bude třeba, abychom obrátili. Dříve však je nutno, aby nám
k tomuxpropůjčena byla dostatečná opora. Kdo se bude veřej—
nosti obětovati, není li od ní podporován? I těch nejšlechet
nějších zmocní se tupá resšgnace nad stavem věcí, že si pravi
delně ulehčují slovy: »Co Sl udělají, to budou míti.: V první
řadě však rodiče musí konati svou povinnost, neujímati se děti
proti škole a zákonu, spíš oba tyto činitele podporovati a hlavně
musí odpadnouti Systém zbožňování drobotiny, jakého naši rodiče
neznali a měli nás také rádi. K rodině patří také ti, kdo mají
_na spolužití v ní právo, kdo vlastní rodiny založiti si nemohli
nebo nechtěli, tedy příbuzní vůbec a staří rodiče zvláště. Není
to zjev potěšitelný ani po stránce hospodářské, ani po stránce
mravní, že t. zv. výměnkáři — jsou-li zámožnější — spolačné
domácnosti s hospodářem dnes se vyhýbají, bud' do měst se
stěhujíce, nebo samostatné příbytky si stavíce. Štěstí lidi rozdvo
juje, těžké chvíle spoiují. Byla to světová válka, která staré
s mladými sblížila a bylo by jen štěstím rodinného života, kdyby
poměr snesitelný potrval. Staři mohou dáti mnohou dobrou radu
a mnohou cizí sílu nahraditi, když se s nimi jedná tak, jak tomu
kdysi bývalo a jak předpisy čtvrtého božího přikázání velí.
I čeládka a služebnictvo vůbec patří k rodině a vyplatí se
vždy, jestliže se za členy rodiny považuje, neboť jen uznalý,
hodný a spravedlivý pán má hodné, poctivé a věrné služebníky.
Kde se tito považuji _zaobtížnou přítěž, které dlužno se zbaviti,
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když jen trochu možno, „kde služebnictvo pozůstaveno je samo
sobě a nikdo se nestará, do jakých společností chodí, s kým
poměr a přátelství udržuje, co čte a jak se baví, dostaví li se
_jen určitý čas do práce, tam je cizincem a dle toho se i chová.
Válka vyrovnala společenský nepoměr, ve vojenské službě
byli si všichni — pokud

nebyli představenými

——rovni; ha na—

mnoze se poměr i obrátil, z pánů stali se podřízení a naopak.
To nezůstane bez jistých následků a odpovídalo by to jen zákonu
Kristovu, kdyby se o rovnosti a bratrství méně mluvilo, ale více
pro něho konalo.
jak účinně'mohly by i tu zasáhnouti nábožensko-mravní zá
sady křesťanské, kdyby jich ovšem bylo dbáno! I ženská otázka
Stane se akutní, poněvadž snad dvě třetiny služek následkem
těžkého boje životního z rodin byly propuštěny a musely si hle
dati obživy v samostatných postaveních jako ošetřovatelky v ne
mocnicích, ve voj. továrnách a jinde. Budou na samostatný způsob
obživy poukázány i nyní po válce, což přirozeně otázku ženskou
pošine do popředí a ženy budou chtít míti nejen povinnosti, ale
i práva. Kéž by jen svých práv dbaíy, ale povinností, hlavně
k mužům a k rodině, nezanechávalyí Rodinný život válkou utrpěl,
proto'tím více musí nyní platiti hodnota té mravní jednotky, jíž
je a zůstane rodina a lidstvo nepochopí svůj úkol lépe, než když
zase začne od jedničky a vrátí se k svému ideálu, 'sv. rodině Páně,
neboť. nikdo nemůže lepšího základu položiti, než je Kristus.
K němu a sv. rodině, v níž on žil, upírejme, drazí v Kristu,
z tohoto slzavého údolí zraků svých, ve všech strastech, nedo—
statcích, potřebách i pochybnostech, neboť sv. rodina prodělala
na světě všecky těžkosti, jež život vezdejší s sebou přináší, ona
může nám býti vzorem, poučením, útěchou i posilou a patření
na ni jednou radostnou naší odměnou. Amen.
7. Kousal..

Na neděli po vánocích.
P. Dr. Josef" Miklik, C.

S. R.

Do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali.
(Jan 1, ll.)

Drazí přátelé!
Ještě slyšíme v duchu jásavý zpěv andělský: »Sláva na vý
sostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůleh My víme,
komu ta píseň platí a v-duchu si představujeme radost, s jakou
asi uvítal svět nově narozeného Spasitele, představujeme si tuto
radost a snad ani netušíme, jak velice se mýlíme. Písmo sv.
praví: >Do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali.: — O kom tu
mluví Písmo sv.? Přátelé! O tom dítku v jesličkách, o kterém
pravil anděl k pastýřům: >Nebojte se“,nebo aj, zvěstuji vám radost
velikou, která bude všemu lidu; nebot narodil se vám dnes
Spasitel, jenž jest Kristus Pán.: (Luk. 2, lO.—11.) A tohoto
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Spasitele lidstva nepřijalo? Anol Písmo sv. pravi jasně: Do vlast
ního přišel, a svoji ho nepřijali.:
Ale vždyt po něm tak toužili a tolikráte se modlili: »Č) kéž
bys protrhl nebesa a sestoupili: (Is. 64, I.). A přece, když se
narodil, do vlastního přišel, a svoji ho nepřijalil Tolikráte se

modlili k Bohu: »Rosu dejte nebesa s hůry a oblakové dštěte
spravedlivéhoziotevři se země a vypuč Spasitele !: (Is. 45, 8.) —
a přece když do vlastního přišel, svoji ho nepřijali. Pln radosti
volal o něm kdysi prorok Isaiáš: »Maličký narodil se nám a syn
dán jest nám a učiněno jest knížectví na rameni jeho: a na—
zváno bude jméno jeho Podivný, Rádce, Bůh, Silný, Otec budou
cího věku, kníže pokoje.: (9, 6) A přece je to pravda. že do
vlastního přišel, a svoji ho nepřijali. Ale, přátelé, Bůh nebývá
posmíván (Gal. 6, 7.) a přísně trestá ty, kteří se mu protiví.
Uvažujme dnes o této bolestné pravdě a učme se z cizího ne
štěstí, abychom nezakusili sami na sobě, jak hrozné jest upadnouti
v ruce Boha živého. (Žid. 10, 31.)
Nuže počněme! Do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali. Po
silnici kráčí k Betlému svatá Panna a vedle ní její sv. snoubenec.
Viděti na nich, že jsou již unavení aže přicházejíz daleka. U ho
spody se zastavili a prosili o noclech. Byli odmítnuti; není prý
pro ně místa. Pln starosti dívá se sv. josef na svou panenskou
snoubenku a jde 0 dům dále. Zaklepal u dveří a prosil, aby je
přijali. »Nemáme místa,: slyšel odpověď a dvéře se před ním
zavřely. Tak to šlo dům od domu a nikde neměli místa pro
Spasitele, který se měl naroditi. ó jak se již tehdy na něm splnilo,
co řekl později: »Lišky mají doupata a ptáci nebeští hnízda, ale
Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.: (Mat. 8, 20.) Tak
nezbylo sv. rodině, nežli jíti za město a tam ve studeném, opu

štěném chlévě narodil se zaněkolik

hodin pán pánů a král

králů. U jeho jesliček klečela P. Maria a plakala radostí, že svět
bude již vykoupen — ale plakala také bolestí, že do vlastního
přišel, a svoji ho nepřijali.
Ale viz, příteli, že zlá a hořká to věc, opustiti Hospodina
Boha svého. (.jer. 2, 19.). Uplynula jenom dvě léta a přišel trest
na nevděčné město Betlém. Bylo o něm kdysi předpověděno:
»A ty, Betléme Efrata, maličký jsi v tisíci judských; ale z tebe
mi vyjde ten, jenž bude panovníkem v Israeli a východové jeho
od počátku, a ode dnů věčnosti.. (Mich 5, 2) Tak bylo před
pověděno, ale Betlém svého Vykupitele nepřijal. A proto splnilo
se na něm jiné slovo proroka Jeremiáše: .:Toto praví Hospodin:
Hlas naříkání, žalosti a pláče slyšán jest na výsosti: Ráchel pláče
synů svých a nechce se potěšiti, protože jich není.: (jer. 31, 15.)
»O matky betlémské !: Zdali pak jste si vzpomněly, když Herodes
vraždil vaše dítky, zda-li pak jste si vzpomněly na chudouPannu,
která. před dvěma roky obcházela ulicemi a prosila za nocleh,
a kterou jste tehdy tak tvrdě odmítly? Připomenul vám nářek
vašich umírajících dětí, jak před dvěma roky pro vaši necitelnost
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plakal v betlémském chlévě malý ježíšekř 0 ano, zlé a hořké
jest opustiti H05podina, Boha svého!
Uslyšíte-li dnes hlas boží, nezatvrzujte srdcí svých! (Žalm 94, 8).
Přátelé, také my máme svůj Betlém, máme svůj svatostánek
a ve sv. hostii dosud obchází a volá: »Synu, dcero, dej mi srdce
svělc (Přísl. 23, 26) a prosí, abychom ho přijali. Dosud obchází
P. Maria a hledá srdce, která by pohostila jejího ježíška ve ve
lehné svátosti — ale bohužell Dosud platí o mnohých křestanech :
Do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali! Kolik je lidí, kteří ani
jednou za rok nejdou k sv. přijímání a ustavičně se vyhýbají
svému Spasiteli. ó jak se mýíí! Bůh nebývá posmíván a jednou
na věčnosti zakusí ubožáci sami na sobě, jak hrozné jest upad—
nouti v ruce Boha živého. Přátelé! My takoví nebuďmel Rádi
přijímejme svého Pána Ježíše, aby jednou mohl říci i nám:
»Hostem jsem byl a přijali jste mne.< (Mat. 25, 36.) A proto,
uslyšíte-li dnes hlas Boží, nezatvrzujte srdcí svých!
Když božský Spasitel dospěl, počal hlásati vyvolenému národu
slova pravdy. Mluvil tak krásně, že všichni se mu divili a pochva
lovali si. »Nikdy žádný člověk tak nemluvil, jako člověk tento.:
(jan 7, 46.) Vždyť jim sliboval spásu, dával jim přednost před
ostatními národy světa a nazýval je ditkami božími. Ale když
Pán ]ežíš žádal, aby mu uvěřili, aby se odřekli svých hříšných
náklonností. již ho neznali! Již jsem byl jenom nízkým synem
tesařovým (Mat. 13, 55.), přítelem veřejných hříšníků (Mat. 11,

19.), ano spojeným s dáblcm. (Mat. 9, 34.) Opět splnila se'tu
slova Písma sv.: Do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali.: jak
často mohl si božský Spasitel zastesknouti slovy Písma sv.:
»Slyšte nebesa a ušima pozoruj země: Syny jsem vychoval a vy
výšil, oni pak pohrdli mnouic (Is. '1, 2.) Ale běda národu
hříšnému a lidu obtíženému nepravosti, volal ve Starém zákoně
Bůh. (Is. 1, 4.) A toto bědaí se na žídech strašně splnilo.\']ak
jim proroci hrozili, země jejich zpustla a oni byli rozptýleni do
celého světa. Přišel k nim Pán Ježíš jako do vlastního — ale
židé ho nepřijali a proto podnes zakoušejí sami na sobě, jak je to
hořké a trpké opustiti Hospodina, Boha svého.
Přátelé! Také k nám přichází božský Spasitel a žádá od nás
víru: »Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude: kdož pak neuvěří,
bude zatracenlc (Mar. 16, 16.) Ale řekněte mi upřímně: Věří
dnes lidé božskému Spasiteliř Bohu budiž žalováno, nevěří.
V matrice jsou snad zapsáni ještě jako katolíci — ale dle viry
své již dávno nežijí. A proto také oni zakusí sami na sobě, jak
trpké to jest opustiti Hospodina Boha svého, až při posledním
soudu uslyší přísná slova Pána ježíše: »Odejděte ode mne, zlo
řečení, do ohně věčnéholc (Mat. 25, 41.) Přátelé, uslyšíte-li dnes
hlas boží, nezatvrzujte srdcí svých! Věřte božskému Spasiteli,
věřte jeho kněžím, žijte dle jeho víry a volejte se sv. Petrem:
»Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova života věčného a my
jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn boží.: (Jan 7, 69.——70.)
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Nejvíce a nejčastěji mluvil snad božský Spasitel v Jerusalemě.
Nepřišel !: nim s hrozbami; právě naopak! volal též k nim:
DPOJďteke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi-jste a já vás
občerstvímI< (Mat. 11, 28.) Ale Jerusalem mu neuvěřil: Do
vlastniho přišel, a svoji ho nepřijali. 'Když viděl jejich zlobu,
plakal nad nimi a pln lásky volal: >Jerusaléme, Jerusaléme!
Kolikráte chtěl jsem shromážditi syny tvé, jako slepice shromažďuje
pod křídla kuřátka svá — a nechtěl jsi.: (Mat. 23, 37.) A teprve
potom pronesl strašná slova: »Aj, zanechá se dům váš pustýlc —
A přece to nejhorší mělo teprve přijíti. Tam před palácem Pilá
tovýmkupily se zástupy lidu, když náhle vystoupil Pilát a za
ním přivedli Pána Ježíše a za ním lotra Barabáše. Pilát pokynu!
rukou,-a když se lid utišil, pravil: »Kterého chcete, abych vám
propustilřc — ó dobrý Ježíši, je to možné, že jsi srovnán se
sprostým zločincemř Ano, bylo to možné. Poslyšte, co volal-lid :
»Ne toho, ale Barabášelc ——I táže se Pilát: »Co tedy učinim
s Ježíšem, jenž slove Kristusřc A lid zvolal hlasem velikým:
»Ukřižován buď, ukřižován bud! Krev jeho na nás a na naše děti.
Přátelé, do vlastního přišel, a svoji ho nepřijali. Strašná slova :
Krev jeho na nás a na naše děti! brzy se na nich splnila. Přišli
imané a město oblehli.“ V Jerusalemě povstal hlad, takže matky
pojidaly vlastní své dítkya dítky své rodiče. Město konečně do
byto a tisíce a tisíce židů ukřižováno — ostatní rozprodání do
otroctví a rozehnání do celého světa.
Drazí přátelé! Dosud je na světě mnoho Jerusalémů, ve
kterých bývá denně ukřižován Pán Ježíš. Co mně _snad nevěříteř
Všichni, kteří se dopouštějí těžkého hříchu, znova v sobě křížuj!
Syna božího a znovu ho v posměch vydávají. (Zid. 6, 6.) Přátelé,
to nepravím já! To praví samo neomylně Písmo svaté! A kolik
je takových duší, které podnes dávají přednost hříchu před Pánem
Ježíšem? Dábel ukazuje jim hříšnou rozkoš a Bůh praví: Nese
smilníšl A co činí člověk? Volá jako kdysi židé y Jerusalémě:
»Ne tohoto, ale Barabáše, ne Boha, ale břichic —Dábel ukazuje
na cizí statek a Bůh praví: Nepokradeš! A co činí člověk? Opět
volá: Ne tohoto. ale Barabáše, ne Boha, ale hřích! O přátelé,
uslyšíte-li dneshlas boží, nezatvrzujte srdcí svých!
,
Nuže, přátelé, učme se z cizího neštěstí! Dosud volá !: nám
z jesliček božský Spasitel, dosud vztahuje k nám svoje božské
ručky a nabízí nám svoje požehnání. Pospěšme dnes se Sv,
pastýři do Betléma, klekněme tam u chudičkých jeslí svého
Spasitele a slibme mu víru a lásku: víru živou a lásku stálou.
A ty, nejsvětější matko Páně, přimluv se za nás u Pána Ježíše,
aby nám již odpustil a panoval nad námi v míru. Uslyšíte-li
dnes hlas boží, nezatvrzujte srdcí svých. Amen.
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Sv. Sylvester.
Prach jsi a v prach se obrátíš.
Mojž. I. 3, 19.

Velikost, důstojnost a síla člověka, ve všech dobách byla
oblíbeným předmětem básníků i řečníků. Jaký kus díla jest člověk :
nesmrtelný bard avonský volá ——jak vznešený jeho rozum, jak
nekonečné jeho schopnosti v způsobech apohybu, jak význačný
a obdivuhodný, v jednání jako anděl, v chápání jako Bůh, krása
světa, vzor tvorstva. (Haml. II.) Obdiv nad jeho duchem vysloví
vědec. Kdo je tak vycvičen ve všech uměních &vědách? Viz jak
řídí elektrickou jiskru a posílá ji do nejzazších končin země se
zprávou o míru neb vyhlášením války. Viz jak zcela nepodajné
sily přírodní dávají se mu ve službu & zovou jej svým pánem.
jak poslušní otroci nesou jej a jeho příslušníky. Celé míle dle
železné dráhy, přes vzdálenou pevninu, po skalních svazích, přes
šumivé ručeje a nepřebrodné řeky. Ony jej dopraví bezpečně
přes moře bez cest, nesou jej za prudkých bouři a nepohod, jaké
kdy vítr způsobil. Obrať se k jinému svědku jeho genia. Pozoruj
jeho znalost, jak je značena v obrovských stavbách, které kryjí
zemi od břehu ku břehu, a kathedrály, krásné pomníky našich
měst velikých, budovy veřejné a skvostné pomníky, které lidský
duch načrtl, a lidské ruce tak obdivuhodně utvářily z tvrdého
kamene a jemného mramoru. Co může odporovat jeho síle
a vzdorovat jeho důmyslu a rozumu?
Tak mluví svět: a jestli tak skutečně nemluví, tedy aspoň
tak myslí. V době, kdy nové síly se vyvíjejí a na světlo přicházejí,
kdy každý oddíl vědy, průmyslu a umění více se vzdělává, kdy
výchova denně své hranice rozš řuje, my jsme v nebezpečí, že
utonem v představě o své velikosti :: zapomeneme na svou vro
zenou slabost a bídu, slovem jsme zabrání krásnými barvami,
které tu bublinu krášlí, že zapomeneme, že bublina brzo praskne
a všecka sláva její s ní.

To jest zvláštní příčina, proč církev ráda upomíná na sku
tečnou pravdu o naší maličkosti a nedoštatečnosti. Mezi tím, co
ještě naše uši zní chválou a pochlebenstvím o důstojnosti a veli
kosti člověka, slova církve sv. se vkrádají jako hrozebný poplašný
signál: Vzpomeň, že prach jsi a v prach se obrátíš. Umírající
rok válečný nám to připomíná také.
Prach! Z prachu jsme, zpět do prachu jdeme. Tělo se na
vrátí do země, z níž je vzato a duch se navrátí k Bohu, který
jej dal. To jest pravda. které se máme učiti, tojest faktum, které
si máme držeti před očima. Starý a mladý, bohatý a chudý, učený
a prostý, at se chlubí svými domnělými přednostmi, musí kles
nouti do lůna země, z níž vzati jsou, a musí se s ní smísiti, aby
nový život započal.
jaké hrozné naučení se nám dává, když vstupujeme na osa
mělý 'hřbitov, kdež tisíce dřímají pod travou. jak tiše a jak'
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mlčky spí tisíce těch, kdož druhdy plnili svými hlasy ulice
velkých měst. Před sto léty, ten prach jejich těla byl oživen jako
jest nyní náš. Tehdy chodil po tržišti, náměstí, vedl přeu soudu,
snad kázal jako kážu já, počítal u hlavní knihy, zápasil a bojoval, jedl
a pil, šatil se a zdobil. A ted? nyní je dán na pospas každému větru.
Zdvihni tu hrstku prachu. je tak lehounký a suchý. Viz jak
prudký vítr jej odnáší a pak trousi na sever, jih, východ a západ.
Však ta hrstka prachu bývala snad lidské srdce, které se vášní
třáslo, srdce, které bylo domovem lásky a závisti. Prašná země,
po níž pohrdlivě kráčím, byla snad děckým okem, v němž bylo
světlo a rozum. Oko, které se dívalo s láskou do oka mateřského,
a mluvívalo něžně k matce své. Však nyní rodiče i dítě rozlo
ženy_jsou v původní svou formu: prach a popel.
Zili píď svého času, prožili svůj den. Vykračovali si svou
hodinku na“jevišti. Když zimnice života minula, byli položení
do hrobu, a boží dílna přírody, svou alchymii rychle je pro
měnila. Když se splnilo slovo: Ustanoveno jest člověku jednou
zemříti, ty tajné síly rozložily každý úd a každou kost: déšť
profiltroval tu neviditelnou hmotu těla. Letní vedro a zimní mráz
pilně pracovaly po celá léta, a teď, co zbýváz krásného, jest jen
hrstka několik deka prachu.
Není-liž toto slavnostní a poučná úvaha, vyprávějící nám
o nicotnosti lidské? ukazující nám vnitřní hnilobu toho, co na oko
bylo tak krásné?
Nyní obratme pozornost svou na sebe. V krátké době půjdeme
také my na hřbitov. Mladé údy, které nyní tak lehounce neseme,
naše tvář veselá a jindy starostlivá, prsty práci uvyklé, budou
samy jen hrstkou prachu. Prach do prachu. Duše však nemá zde
své místo odpočinku. Bůh ji postavil zde na zkoušku. jako duch
bez těla nebyla by ani vidět, ani slyšet, proto Bůh oděl ji prachem
země na čas a poslal ji oblečenou zemí, aby žila mezi lidmi.
My jsme zde na zemi zjevením božím na čas. Duše béře na se
viditelnou formu a jest člověkem. Což není duše základem v nás,
který myslí, rozumuje, poznává a miluje? Duše tim právě, že
vzala na se viditelné tělo jest sama poznávána. Když skončí doba
zkoušky, složí tělesná pouta těla a krve a trvá dál jako čistý
duch. Svleče svůj šat, aby ho už nikdy více na se nevzala v po
rušitelné formě vezdejší: toto porušitelné obleče neporušitelnost.
Mezitím všichni spěcháme k výměně. — Každý stát, země a osada
odhazuje své občany, jako strom na zimu shazuje listí, když duje
studený vítr. I naše osada odumřela v tomto roce, ztrativši
68 členů, ale i ona se obrodila získavši 40 nových. Tot ovšem
smutné faktum, že více vykazuje hrobů než kolébek. Jednak pří
čina toho jest 4 roky trvající válka, jež jako zuřivý orkán urvala
tisíce květů, listí a haluzí z tolika národů a pOíožila je v mil
lionech v prach země, ale také jest příčina i hlubší a stejně
hříšná jako vražda, to jest zvrácený život manželský. Kdyby
hřích tento neměl zmizeti, pak lidstvo samo na sobě páše větší
sebevraždu než jest největší a nejhorší válka. »Spravedlnost povy
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šuje národ, ale hřích bídné činí národy: zůstává věčnou pravdou.
Spravedlnost povýší i národ náš, jako hřích by jej nutně musil
ponlžit. A každého z nás spravedlnost povýší a hřích sníží, jako
nás snížil v prach. Pokolení za pokolením přichází a odchází
a činí místo pro jiné. jako vlna moře jedna za druhou běží
a láme se o břech a skálu, tak my o skálu věčnosti. Když se
díváte na dorost za vámi v kolébkách, vidíte, že náš den života
se blíží k západu. Každé nově rozené dítě na nás volá: udělej
mi místo, jsi už na řadě. Váš den se nachýlil, večer se blíží,
připrav se na odchod a udělej nám místo.
Krom těchto hlasů z venku, slyšíme podobné hlasy uvnitř.
Naše křehkost nás upomíná, že se blíží den rozvázání. Každá
bolest, kašdý vzdech, každá únava a mdloba hlásá nám úpadek
a nepořádek v některé části toho spletitého systému těla. Proč
béřeme potravu? proč jíme denně? abychom nahradili, co v tělu
bylo zničeno. Proč spíme? abychom nahradili zmizelé síly, abychom
mohli déle trvati. Co znamená každý úder srdce? každý tep tepny.?
Vzpomeň, že jsi prach a v prach se obrátíš. To vše nám hlásá,
že zde nemáme trvalého ostávání, ale že si ho teprv hledáme.
Když nás vše tak upomíná na tuto pravdu, proč to církev
tolikrát opakuje? Proč sype každou popeleční středu popel na
naši hlavu? Proto, že nepostačí jen tu pravdu znát, nýbrž jí—býti
proniknut, a dle ní žíti.
Však při veškeré změně musíme na paměti míti nezmě
nitelné jednotky věčných pravd, a žíti dle nich. Devět jich kladu
na závěr řeči své:
Nejvyšší pravdou zůstává: jest jediný Bůh a tys jeho slu
žebník a tvůj život má býti bohoslužba. Byl jím?
Druhou pravdou hmatavou takořka jest: pravda jest jen
jedna a vše ostatní jest omyl a blud. Dle pravdy musíš žít, abys
duši spasil. Žil jsi tak?
Třetí pravdou jest, že “všichni hledáme štěstí, jež má jeden
pramen: křesťansky spořádaný život.
Čtvrtou nekonečně vzácnou pravdou jest: máš jen jednu
duši, ztratíš-li ji, vše ztraceno máš. ]si bezpečen?
Pátá pravda jest hrozná: jen jednou žiješ. Teď máš ještě
čas p_říjemný. Užij jej k své spáse.

Sestá' pravda věčná jest rovněž vážná: jen jednou umírám,
jak jen jeden jest dnešní den a jeho Silvestrovský západ.
Sedmá pravda radostná je: jest jedno nebe ——a Cesta
k němu: zachovávati přikázání a sice všechna.
Osmá pravda jest: jedno peklo jest a není z něho vykoupení
více. Však my máme ještě milostivý čas.
Devátá věčná pravda jest: jeden jest Vykupitel náš. Nedáš-li
se od něj vykoupiti, zůstaneš v hříchu.
,
ivot tvůj skončí jako tento rok a den. Pravidelně o něco
dříve než se člověk naděje, proto bud připraven: složiti tělesný
prach v lůno země a nebeskou duši v milosti boží v ruce boží. Amen.
Fr.
Rádce duchovní.

Vaněček; ' '
6
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Na konci roku-_
Budte vděčni!
(Kol. '3, 15.)

Stojíme na konci starého roku. jest starým křesťanským
zvykem, děkovati Bohu na konci roku za vše dobré. 1 my nyní
Bohu před oltářem děkovati chceme. A zač mu máme dnes dě
kovatiř
Co jsme přijali v uplynulém roce z ruky boží? Vše můžeme
vyjádřiti dvěma slovy: »radost a žalost.: A radostí bývá obyčejně
v životě lidském mnohem méně, než strasti. Kdyby všecky žalosti
života našeho spolu splynuly, byl by jich veliký, ponurý, černý
mrak: a okamžiky pravé radosti jako sporá, malounká světélka
vedle něho.
Kníže Bismark, železný kancléř říše německé, před jehož
mocným slovem kdysi se skláněla všecka Evropa, pravil dne
1. dubna r. 1895, v den svých osmdesátých narozenin: »Sťastným
člověkem byl jsem ve svém životě zřídka. Kdybych ty sporé
minuty pravého štěstí spočítal, nevyšlo by zajisté více než 24 hod.<
(Rafael, 1895, č. 14.) Veliký básník Gčthe pravil rovněž jako
80 letý stařec, že byl ve svém životě sotva týden opravdu šťasten.
Tak je se štěstím velikých tohoto světa. V chaloupka'ch chudých
najdeme často více spokojenosti a štěstí nežli v palácích bohatých:
ale bez utrpení, bez žalosti není nikoho, země jest všem údolím
slzavým.
Na konci roku jest nám Bohu děkovati za radost i žalost,
a pravím vážně a právem: děkovati jest nám více za žalost nežli
za radost. Zdá se snad takový dík zvláštní, ale přece tak býti má.

Pojednání.
Anděl smrti vzal by dnes duši od jednoho z vás a postavil
ji před boží soud. Věčný soudce vyzve duši: »vydej počet 2 vla
dařství svého! jaké zásluhy máš ?: Může takový hříšný chudák
odpověděti: »Zásluhyř Mnohého jsem zasloužil, mnoho jsem vy
dělal, ZVláŠlě ve válce. Dostal jsem tisíce za obilí a dobytek,
byla to radost z tolika peněz?: Může se s takovými zásluhami
chlubiti na soudě božím? Jakou odměnu může za ně dáti Pán?
Zajisté odpoví jemu: »Vzal jsi odměnu svou; jiné už nezasloužíš..
Hle, radostmi a statky pozemskými nezasloužíme pro věčnost
vlastně ničeho nebo jen mála..
jinak váží v nebi žalosti a utrpení, trpělivě snášené z lásky
k Bohu. V mnohém domě není za války ani jednoho mužského,
všichni jsou v poli: a slabá žena a děti musí zastati práci, která
r_nužůmdříve často byla těžká, a žena ji zastane a svým do pole
ještě píše: »Bud'te bez starostí, všecko je v pořádku.: A těžká
práce často ztrpčována bolestí a žalem, polní lístek donesl zprávu:
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muž nebo syn padl. Ale ona nezouíala, ona slzavýma očima po
hlédla ku kříži a vzdechla: »Pane, staň se vůle tvál Spasitelí,
pomoz mně i tento kříž néstilc A vzala děti a šla s nimi k sv.
zpovědi a přijímání za duši padlého a vstala od oltáře silná a šla
dále za těžkou prací a jedla trpělivě tvrdý chléb válečný. Zač
to bude státi na soudě Božím?
Ve vídeňském okrese Alserově ležela v chudém domku
dlouhá léta nemocná stařenka. Dna ji trápila. Nemoc jí zkřivila
a zkroutila údy. Jednoho dne navštívil ji kněz, Alexander kníže
Hohenlohe, veliký přítel nemocných, a pravil k ní: »Milá matičko!
Pán Bůh'vás má asi velmi rád, že vás takovým trápením navště
vuje.: '.O Bože, vel. pane, děkuji vám pěkně za tu útěehu. Mnoho
křížů, mnoho žalosti, a přece i mnoho radosti!: »Neprosila jste
snad Pána Boha, aby vám, je-li jeho svatá vůle, v bolestech
trochu ulehčil Pc »jak je vůle božíl Už je tomu sedmdesát let,
co mě ta nemoc souží, a tak si myslím, že to tak má být, protože
tak a nejinak chce nebeský Otec. Když'on člověka postaví pod
kříž dá mu také milost, aby mohl pod křížem státi nebo ležeti.
Moje trápení mě má' rádo a já je a tak se mi vede dosti dobře.
Pán Bůh mně zde dává očistec, lépe zde, než po smrti.<< »Milá
matko, za takovou milost odevzdanosti musíte Pánu Bohu opravdu
děkovat.: »Však já mu také děkuji. Modlím se k němu stále: Milý
otče nebeský! Já jsem tvým dítětem a ty jsi mým otcem! Víc není
potřeba, aby byl člověk spokojen. Ze mne má rád, to mně poví
dají moje bolesti, které z celého srdce ochotně snáším.: >A co pak
se, stařenko, ještě modlíváteřc »Ne mnoho; . myslívám si: moje
nemoc, Bohu obětovaná, je také modlitba. A když mě bolesti
příliš trápí, říkávám: »Kdo jsem já a kdo jsi ty? ]á hříšnice,aty
můj život ukřižovaný. ]á miluji tebe, a ty miluješ mě, jak se
mně může něco státi, co by nebylo ke spáse duše méPc —Jaká
to trpělivost a odevzdanost'nemocnél (Bl. f. K.)
Ano, utrpení trpělivě snášeti z lásky k Bohu, jest pro věčnost
mnohem záslužnější nežli pozemní radosti. Proto máme i dnes za
žalosti přestálé Bohu více děkovati nežli za dožité radosti.
Ale člověk touží po radostech, bojí se utrpení a utíká před
ním: smysl pozemský, smysl převrácený. Sv. Teresie prosila
Boha: »Pane, ne umříti, nýbrž trpětilc Smiřme se tedy s utrpením,
děkujme Bohu za ně, že nám dal sílu, přestáti je: předešla nás
na věčnost a čeká na nás v nebi jako hojná odměna věčná.
A utrpením budoucím vyjděme vstříc 's odvahou a důvěrou, Bůh
nikoho neopouští, on jen maličko zkouší na světě, aby nás za
to učinil blaženými věčně. A proto nechceme pozbýti mysli ani
v žalostech budoucích, a necht sebe více nás bude tížiti kříž,
chceme pod ním volati k Bohu: »Pane, staň se vůle tvá! Vůle
tvá ve všem jest dobrá lrc Amen.
josef Oma.
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NoVý rok.
Napsal Václav Bartoš, kaplan v Žamberku u Chrudimi.

O prozřetelnosti boží.
>Tvá, Otče, prozřetelnost spravuje je.:
(Maudr. 14, 3.)

Před několika dny slavili jsme svátky vánoční, svátky pokoje,
ale bohužel nepřinesly nám touženého míru. Dnes vstupujeme do
nového roku a utrpení není ještě konec. Veliké obětí na statcích
i životech přinášejí válčící národové. Též naše drahá vlast trpí
velice pod ranami války. Co rodin zbaveno otce živitele a na
dějných synů. Ve mnohých rodinách pociťuje se již nouze.
Než, drazí poslůchači, nebuďte malomyslni, to by vám ne
neprospělo, ale odevzdejte se do vůle boží. To učiňte, vědouce,
že ustavičně nad námi bdí oko Otce nejdobrotivějšího, jenž vše
řídí a spravuje; jinými slovy řečeno: dobře vědouce, že je boží
prozřetelnost. »Tvá Otče prozřetelnost spravuje je.:
Pojďte, nejmilejší, především vy, kteří jste nejvíce byli po—
stiženi, a kteří nejvíce trpíte, pojďte, chceme rozjímati ve světle
víry o prozřetelnosti boží! Ta víra nebeská vás potěší a rány
vaše vyhojí.

Pojednání.

Na výšině, naproti Jerusalemu, seděl kdysi prorok Jeremiáš
a patřil se zármutke'm na hořící zbytky královny měst. Duchovním
zrakem viděl všechny ty útisky, jež Jerusalem od nepřátel vy
trpěl, viděl celou zemi spustošenou, národ vyhubený až na malý
zbytek, který zavlečen byl od krutého vítěze do vyhnanství.
Mimoděk napadla i tohoto muže božího trapná myšlénka: Jak
mohlo takové neštěstí přijíti? Jak mohlo zastíhnouti Jerusalem?
Jako odpověď zavzněl v duši jeho výrok Ducha sv., který dodnes
má plnou platnost: »Kdo jest ten, ježto by řekl, že se něco
stává, an toho Pán nerozkázalřc (Pl. 3, 37.) Drazí posluchači,
chápete to slovo? Vše, co se děje, i největší zlo: válka a mor,
nouze a smrt — vše je v rukou Božích a na Bohu závisí, právě
tak, jako radost a rozkoš a vše, co lidé štěstím nazývají. Trest
i odměna přichází z rozkazu božího. Nemůže býti jinak. To nám
praví již rozum. Praví: Vše, co je mimo Boha, není samo od
sebe, nýbrž od Boha; Bůh vše stvořil a vše zachovává. Jeho"
všemohoucí síla objímá vše, jako jeho .vševědoucí oko vše vidí.
Moci a moudrosti Boží, jeho spravedlnosti a dobrotě je vše pod—
řízeno. Každému tvoru Bůh úlohu vykázal ku své cti a slávě

a ku blahutvora.

Kdo by to mohl_popříti? jenom blázen, který praví v srdci
svém: Není Boha (Z. 13, l.), ačkoliv celý svět jeho jsoucnost
hlasitě zvěstuje. Jako je pravda, že jest Bůh, tak je též pravda,
že jest prozřetelnost.
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Ale nás křesťany poučuje o tom nejen zdravý rozum, boží
neklamné slovo jest nám zde jasným světlem. »Protož pravím
váma, řekl Spasitel, »nepečujte (příliš) o život svůj, co byste
jedli, ani o tělo, čím byste se odívali. Zdaliž není živor více nežli
pokrm. a tělo více nežli oděv. Pohleďte nn ptactvo nebeské, žet
neseje ani žne, ani shromažďuje do stodol, a Otec váš nebeský
krmí je. Zdaliž nejste vy dražší nežli onořc (Mat. 6, 25.—26.)
A na jiném místě Pán Ježíš praví: Zdaliž neprodávají dvou vrabců
za penízek, a jeden z nich nepadne na zem bez Otce vašeho.
Vaši pak i vlasové na hlavě všickni sečteni jsou. Protož nebojte
se: lepšíť jste vy nad mnoho vrabců (Mat. 10, 29.—31.) Veškeré
tvorstvo je tedy pod ochranou prozřetelnosti Boží. Tím spíše
člověk — koruna tvorstva, »Zdaliž vy nejste dražší nežli ono?:
nežli květiny a ptáci, táže se Spasitel. V tomtéž kázání — ve
kterém slova tato vyřkl, učí nás modliti se: Otče náš! Buď vůle
tvá, jako v nebi, taki na zemi (Mat. 6, 10.) Drazí přátelé! Toto
učení sv. víry nejednou v nás 'pohasíná, když neštěstí se dostaví,
když těžká ztráta nás zastihne, když jest naše víra v prozřetelnost
boží podrobena zkoužce, jako kdysi víra ]obova. Tu vynoří se
z hloubi duše naše temná myšlénka: jak mohla prozřetelnost
boží to vše dopustiti? Dejme si pozor, přátelé drazí, aby temný
mrak podobných myšlének duši naši nezastřel a neudusil naši
víru v Boha a v boží prozřetelnost. Pamatujte, přátelé drazí, že
Bůh to je, který kříže a utrpení posílá. A i když ho neposílá,
pak přece není žádného utrpení, které by bez jeho vůle nás ne
stihlo. Nesletí-li ani vrabec bez jeho vůle se střechy, čím méně
zastihne člověka nějaká rána bolestná, která by nebyla v jeho
záměrul
Nerouhejme se tedy Bohu, říkajíce, že posílá na nás utrpení,
jakoby měl radost z bolesti svých dítek; k našemu dobru tak činí.
Utrpení na nás posílá Bůh, aby nás napravil. Ve dnech
štěstí a blaha pozemského člověk snadno zpyšní a na Boha zapo
míná. >Ztyli a ztučněli a pominuli řečí mých,< (ler. 5, 28.) naříká
Pán ústy proroka jeremiáše. Když ale trpké přijdou chvíle a jeho
plány se boří, když nemoc se dostaví, když smrt mu bere miláčky,
pak cítí pomíjejícnost a nestálost věcí pozemských, pak poznává,
že my lidé »nemáme zde místa stálého; (Zid. 13, 14.) že jsme
toliko poutníky a cizinci na této zemi. Ve dnech zkoušky jde
člověk do sebe, a to jest první krok k Bohu. Opět poznává, že
jeho srdce jest pro Boha stvořeno, že toliko v Bohu dojde pokoje.
Utrpení a strasti tot mocní kazatelé, kteří řečí přesvědčivou
člověka nutí, aby vkročil na cestu spásy. Ano, mnozí lidé by na
věky zahynuli,. kdyby je Bůh nenavštívil křížem.
Bůh posílá na nás utrpení, aby nás trestal za naše hříchy.
Ve mnohých věcech chybujeme všichni, zasluhujeme trestu všichni.
Kdo trpí zde na zemi, odbývá si očistec a nebude t'rpěti na
věčnosti. »Ale,c namítne někdo, »což netrpí též Spravedlivíř jak
to se srovnává s prozřetelností BožíPc Ano, přátelé drazí, Bůh
posílá utrpení i na spravedlivé, nebo nejsou všecky strasti trestem
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za hříchy, ale též zkouškou. »Nebo v ohni zkoušeno bývá zlato
a stříbro,< praví písmo sv., lidé pak příjemní v peci ponížení.
(Sir. 2, 5.) Jenom zlato, které v ohni jest vyzkoušeno, má cenu.
A věrná láska přátelská potom spravedlivě jest oceněna, když
obstála ve zkoušce obětí, které musela přinésti. Podobně láska
a věrnost k Bohu teprve potom se pozná, když v ohni utrpení
se osvědčí. Když Bohu Sloužíme, pokud nám na statcích žehná,
může se zdáti, jako bychom mu byli oddáni jen pro tato dobro
diní. Zůstaneme-li mu však věrni ve strastecha neštěstí, dokázali
jsme, že jej pro něho samého milujeme.
Strasti života jsou milostiplné prostředky pro toho, kdož je
trpělivě snáší. Často je to zvláštní milost, znamení vyvolení
zalíbení božího, když Pán Bůh na člověka utrpení sesílá. »Koho
Bůh miluje, toho trestác, praví Písmo sv. (Přís. 3, 12) Ano,
velikých zásluh si dobude člověk utrpením. Sv. Pavel dí: Utrpení
tohoto času nejsou rovna budoucí slávě, která se zjeví na nás.
(K Řím. 8, 18.)
|

*

*

Drazí přátelé! Časy jsou nyní zlé; obklopuje nás drahota,
nejistota, nebezpečí. Proto dnes, na začátku nového roku, chtěl
jsem vám vložiti do srdce a do duše pravdu, že nad námi bdí
prozřetelnost boží, která vše řídí a spravuje.
Prozřetelnosti boží nepříčí se utrpení a strasti. Přemnozí
lidé právě utrpením se napravili. Spravedlivý Bůh kárá nás utr
pením za naše hříchy a sesílá utrpení i na spravedlivé, aby je
zkoušel a zvýšil jejich slávu v nebesích,
Nejmilejší! Nevíme, co nás v nastávajícím novém roce oče
kává. Ale ať nám prozřetelnost boží pošle hořké nebo sladké:
bojme se Boha a milujme ho nade všecko. Buďme mu věrnými
dítkami a on bude nám laskavým Otcem. Amen.

Na Nový rok.
U mořského přístavu v Hamburku stál mladý Slovák s uzlíčkem
v ruce. Oko. slzou zarosené, ustrašeně pozorovalo nedozírné moře,
které se před ním vlnilo. Zdálo se, jako by váhal učiniti roz
hodný krok, jako by se obával překročiti lodní můstek a vstoupiti
na obrovský parník, který jej měl dopraviti do nového světa —
do Ameriky. Teskně zahleděl se v modrou dálku, směrem, kde
se Tatry pnou, kde pod chudičkou, doškovou střechou stálajeho
kolébka. Neužil v té chudé domovině mnoho štěstí. Matička již
léta spí' v chladné zemi hřbitova, před nedíouhým časem ustlali
tam i tatíčkovi. Bratři a Sestry již dříve rozešli se do širého světa
hledat živobytí.
Než přece při loučení svírá se srdce jeho obavou: co ho
čeká tam za mořem? Bude se tam mít lépe než na chudé Slovačiř
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Či ho tam čekají ještě větší útrapy? V myšlénkách zálétá na
prostičký hřbitůvek, kde pod zeleným drnem odpočívá tatíček
s matičkou, prosí je o požehnání na cestu dalekou, o níž neví
kdy a kde skončí a co mu přinese. Hluboký povzdech vydral
se mu z hrudi, naposled zašeptal: »S Bohem: — a vstoupil na
parník.
Podobně,

křesťané drazí, vede se i nám dnes na prahu no—

vého roku. Nastávající rok jest pro nás neznámou končinou, jest
plavbou přes oceán, o níž nevíme, kdy a kde skončí a co nám
přinese. Teskně ohlížíme se zpět za rokem uplynulým a šeptáme:
:S Buhemlc — Pravda, měl i uplynulý rok své boly a kříže, a
bylo jich mnoho a byly těžké. Za ten rok přibyla na hřbitově
hezká řada rovů a leckdo z vás doprovodil tam otce neb matku,
bratra nebo sestru, a leckterý snad z vašich drahých uložen byl
do chladné země — v daleké cizině. I těm drahým patří naše
teskné: :S Bohemia
.
Než nevime, zda nastávající rok nepřinese ještě větších bolestí,
těžších křížů než rok uplynulý, a proto s jakousi obavou, jako
ten Slováček, nastupujeme cestu do neznámé budoucnosti.
Co nás čeká v novém roce?
Co čekáme a doufáme my?
Co čeká od nás Bůh? To jsou tři otázky, které si dnes
krátce zodpovíme.
I. Co nás čeká v novém roce? Na tuto otázku přesné od—
povědi nikdo nám dáti nemůže. leda Bůh. A přece bychom tak
rádi nadzvedli oponu a nahlédli do budoucnosti, co je tam pro
nás ukryto. Leč dobrotivý Bůh nám to zatajuje aje to tak dobré.
Vždyť jaký by to byl pro nás kříž a jaká muka by nám to pů
sobilo, kdybychom věděli, co nás čeká. Kdyby na př. matka věděla,
že její dítě, její miláček, který jest její radostí a nyní jest úplně
zdráv, jaká muka by jí to působilo, kdyby věděla. že za 2—3 mě
síce bude mrtvýf Zdaž by jí srdce nepukalo bolestí při každém
pohledu na dítě?
Dosti tlačí kříž, který právě na nás doléhá, jak by nás to
teprv malomyslností a zrovna zoufalstvím naplň-Jvalo, kdybychom
již napřed viděli tu řadu křížů a utrpení, která pro budoucnost
jest nám připravena. Jedna z největších muk božského Spasitele
byla, že od prvního okamžiku svého pozemského života věd—la
viděl všechno, co Jej očekává od jesliček až po hrozný kříž,
proto si též naříkal: »Bolest má jest před obíičejem mým vždyckyc.
(Zalm 37, 18). A nás napomíná božský Mistr: »Nepečujte o zí
třejší denc t. j. nestarejte se o to, co vám asi přinese. nebo
»dosti má den na své zlosti: (Mat. 6, 34), t. j. každý den má
dost svých vlastních trampot.
Proto jest to pro nás opravdovým dobrodiním, že nám Bůh
budoucnost neproniknutelným závojem zahalil.
Než nevíme-li do jednotlivostí. co náš v budoucnosti čeká,
víme to aspoň všeobecně.
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Nový rok přinese nám tu a tam nějakou radost. Ty máme
přijímat s vděčným srdcem jako dar, nesmíme zapomínat na
dárce. Říká se, že dík jest nová prosba. — Když vy někomu
prokážete dobrodiní, když chuďasu udělíte almužnu, a on vám
ani nepoděkuje, máte chuť příště mu radost zase udělat, dát mu
ještě větší almužnu? Asi sotva. Když však vám upřímně, srdečně
děkuje, když se všemožně snaží dát vám vděčnost svou na jevo,
tím vás téměř nutí, abyste mu příště zase dobrodiní prokázali.
A podobně jest to i u Pána Boha. On nám udělí dobrodiní, dá
nám požehnání. způsobí nám radost. Jedni Bohu za to děkují. &
snaží se mu tím horlivěji sloužit a tím nových darů a dobrodiní
si zasluhují; jiní, když se jim dobře daří, na Boha zapomínají a
tím stávají se nehodnými nových dobrodiní, nových darů. Je to
smutné, že lidé na Boha vzpomínají jen v utrpení a soužení, ale
ne v radosti, 'a proto není divu, že Bůh je ani v jejich soužení
neslyší. Buďme vděčni Bohu za každý dar, 'jak nás napomíná
sv. Pavel: »díky činíce vždycky ze všeho ve jménu Pána našeho
]ežíše Krista Bohu a Otcic (Ef. 5, 20), a pak bude Bůh k nám
štědřejšírn.
'
Vice však než radostí čeká nás asi žalostí, čeká nás křížů
a snad hodně těžkých. ]iž často jste slyšeli, jak máme kříže a
utrpení přijímat a snášet, tOtlŽ tiše, odevzdaně, z lásky ke Kristu
Pánu, neboť Kristus sám prohlásil: »Kdo nebéře (na sebe) kříže

svého a nenásleduje mne, není mne hoden: (Mat. 10, 38) a proto
nebudu se o tom šířeji zmiňdvat.
Na každého z nás čekají v novém roce boje a pokušení,
vždyť celý náš život je- ustavičný boj. Ale nemusíme se jich
obávat, vždyt jest nám dánaů zbraň, před niž třesou se brány pe
kelné, jest to sv. jméno ]ežíš: »A nazváno jes: jméno jeho JEŽÍŠ(
čteme v dnešním svátečním evangeliu. Když toto jméno budeme
s důvěrou vzývat, zvítězíme v každém boji. byt celé peklo proti
nám se spiklo. »Olej vylitý jméno tvé- (Píseň 1, 2). jako olej
svítí, léčí rány, sílí tělo, tak i přesvaté jméno Ježíš osvítí nás
v temnotách, potěší v bolu a utrpení, posílí v bojích a pokušení.
ekají nás tedy v novém roce nějaké radosti, čekají nás
žalosti, čekají boje. Radosti přijímejme vděčně, žalosti nesme ode
vzdaně, boje bojujme statečně.
ll. Co čekáme v novém roce my? Vlastně: v co doufáme?
Ach, nemusím se vás na to tázat, nemusím vám to říkat. Vždyť
ta touha, tov přání prochvívá srdcem jednoho každého z nás,
ovládá mysl nás všech. Je to touha a vroucí přání, aby již ko—
nečně zavládl mír, aby zastaveno bylo válčení, aby nastalo opět
sbratřeni národů, aby syn vrátil se k ustaraným rodičům, manžel
k manželce, otec k dítkám. Přejeme si, aby nastal již mír, který
by vyvážil oběti, jež musila vlast naše přinést na životech a krvi
svých synů, na majetku svých občanů.
A když my, kteří jsme zůstali ve svých domovech, tak těžce
neseme břímě války a toužíme po blahodárném míru, jak teprve
touží po něm ti, v jejichž domovině se ty kruté boje odehrávají,
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jejichž domky zničeny a spáleny. pole granáty rozryta, kteří nyní
v cizině jako ubozí žebráci žijí. Leckterý z nich byl snad doma
zámožným rolníkem neb obchodníkem a nyní jest odkázán na
milosrdenství bližnícb. Křesťané drazí, představte si jak by nám
bylo. kdybychom my tak musili přeci válkou utíkat. O jak bychom
byli vděčni za každé dobrodiní, jež by nám někdo prokázal. za
každé laskavé slovíčko, za každý úsměv. O, jak oni touží po míru,
aby se mohli vrátit do svých domovů, třeba zničených a spusto
šených.
'
A co mám říci o těch, kteří vzdáleni od svých drahých,
vydáni jsou tisícerému nebezpečí na bojišti? jak často se táže ve
svých dopisech: »Co nového? Nebude ještě mírřc Konají věrně,
hrdinsky těžkou svou službu, věrni své přísaze, věrni císaři a
vlasti. ale přece — jak rádi by se již vrátili k svým rodinám.
Druhé. co čekáme a doufáme, jest požehnání v pozemských,

časných věcech, aby přestal již nedostatek a strašná drahota.
Byli jsme již až příliš zhýčkaní, honili jsme se za vybranýmijídly,
v mnohé rodině jednoduché před válkou vedla se lepší kuchyně,
než u leckterého úředníka. Co se vydělalo, to se promarnilo, tak
že nyní na mnohého by se hodila zcela dobře bajka o cvrčku a
mravencích. Nyní poznáváme, co jsme měli dříve zbytečných
potřeb, vezměme si z toho pro budoucnost ponaučení: žít skromně
a střídmě, v hojnosti pamatovat na léta nedostatku.
Moderní, nadutý člověk se domníval že pro Boha již není
na světě místa, že Boha a to, co lidé nazývají božím požehnáním,
úplně nahradí moderní stroje. At tedy sestaví stroj, který by
z jednoho zrnka obilního udělal sto, at vymyslí stroj, který by
z hlíny dělal bochníky bílého chleba. Anebo at aspoň zařídí
počasí tak, aby se nám v tomto roce co nejvíce urodilo. Právě
nyní poznáváme, jak my lidé při všech moderních vymoženostech
přece jsme jen slabí a na Bohu závislí.
Modleme se tedy často: »chléb náš vezdejší . . ., abys úrodu
zemskou dáti a zachovati ráčil, tě prosíme, uslyš nás: —- a ten,
jenž krmí ptactvo nebeské, neoslyší vroucích proseb našich. Mo
dleme se, ale modleme se všichni. Když jeden se modlí a deset
jich proklíná, když jeden jde do kostela & sto se jich žene do
hostince a do divadel, pak nemůžeme doufat, že Bůh naše volání
vyslyší a nám požehná.
'
A co ještě si přejeme a doufáme? Nemocný si přeje uzdravení,
zdraví doufají, že zdravými zůstanou a mimo to má každý z nás
celé množství tužeb a přání. Splní se nám všechny? To ví jediné
vševědouci Bůh.
Ale ať je to jakkoliv, mějme na mysli, co řekl umírající, starý,
zkušený rolník svému synu: »Pamatuj si, synu, nikdy nepřijde
nic tak krásné, jak si to představujeme, a nikdy nepřijde nic tak
těžké, jak se toho bojímec.
Novomanželé představují si společný život růžově, již se těší,
jak budou spolu šťastni a spokojeni, již se těší, jak si všechno
pěkně zařídí. — Přijde nemoc, přijde neštěstí, Bůh je navštíví
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křížkem a oni poznají, že to není tak krásně, jak si to předsta
vovali. Ale nepřijde též nic tak těžké, jak se toho bojíme. Zemře
otec, vdova zoufale naříká a lomí rukama. Co si" počne, jak vy
chová malé, nedospělé děti? Zdá se jí, že všechno je ztraceno, že
jí pomoci není. Uplyne nějaký rok, rána v srdci se zahojí a ona
poznává, že to není tak i_těžké, jak se toho zpočátku obávala.
S těmito myšlénkami vstupme do nového roku: »Nepřijde
nic tak krásné, jak si to člověk představuje, a nikdy nepřijde nic
tak těžké, jak se toho bojí-. Budme skromní ve svých přáních
a dožijeme se více radostí, nebojme se tak křížů a utrpení a
ušetříme si mnohou mrzutost a nepříjemnost Mějme na mysli
výrok sv. Pavla: »Věrnýt pak jest Bůh, který nedopustí vás po
koušeti nad to, co můžete snésti, ale učiní s pokušením také
prospěch, abyste mohli snésti< (I. Kor. 10, 13).
Ill. Co konečně očekává Bůh od nás? Každý rozumný člověk,
když něco podniká, má' při tom vždy nějaký cíl, jehož chce do
sáhnout. Rozumný otec, když trestá dítě, nečiní to proto, aby
si na něm vylil'zlost, aby mu bolest způsobil, ale má vždy účel,
aby dítko poznalo, že se dopustilo něčeho trestuhodného, aby si
to lépe pamatovalo a příště aspoň ze 'strachu před trestem se
toho varovalo.
My všichni jsme dítkami Occe nebeského, který nás různými
prostředky vede a vychovává: osvicením, pravdami náboženskými,
poučováním představených, zvláště církevních. A když nechceme
jeho zákona poslouchat, když ho přestupujeme, má též jako otec
právo nás trestat, abychom svou chybu poznali a uznali, příště
se jí varovali a se polepšili.

.

Bůh má různé tresty, časné i věčné, a z časných trestem nej
těžším jest: mor, hlad a válka. Těchto trestů užívá Bůh, když se
rozšíří všeobecná vlažnost, nevěra a nemravnost. Sledujeme li jen
povrchně dějiny, poznáme, že je tomu tak. Byly bludy husitské —
a trest za ně — husitské války. Byly bludy Lutherovy, a trest
za ně — třicetiletá válka. Francouzská nevěra rozšířila se v VIII. stol.
po celé Evropě. a trest za ni — války napoleonské Nevěra, vzdor
k církvi a pohrdání náboženstvím katolickým a nemravnost opět
zaplavila Evropu, a trest — válka nynější, válka světová, válka,
jaké dosud nebylo od počátku světa.
Polepšeme se, odstraňme chyby a Bůh přestane trestat, vždyt
sám k nám volá ústy proroka Eziechiele: »Nechci smrti bezbož
ného, ale aby se obrátil bezbožný od cesty své a živ byl. Obrattež
se, obraťte se od cest svých nejhorších: a proč byste měli uminti,
dome israelskýP- (Ezech. 33, 11). Bůh čeká od nás v tomto roce:
více víry, více svědomitosti a více mravnosti.
Více víry. Víra musí pronikat celý život náš, jak soukromý
a rodinný, tak i veřejný. Náboženství není věcí soukromou, iak
mnozí tvrdí, ale veřejnou. Cim srdce přeplněno, tím ústa přeté
kají. Kdo má opravdu víru v srdci a to vru živou. ten to i ve
řejně životem dává najevo, vždyt víra bez skutků je mrtva. Kdo
však na veřejnosti proti víře brojí, ji tupí, ten ani v srdci jí nemá,
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ten ani modlitbě mnoho nedá. A co řekl Kristus? »Kdokoli vyzná
mne před lidmi, toho i já vyznám před Otcem svým, jenž jest
v nebesích; *kdOž by pak zapřel mne před lidmi, zapru i já ho
před Otcem svým, kterýž jest v nebesích- (Mat. 10, 32—33).
Oživme tedy svou víru, hlasme se k ní, vyznávejme ji, nestydme
se za ní, zastávejme se jí vždy a všude.
Bůh od nás čeká více svědomitosti v zachovávání svých při—
kázání. Sebe menší příčina stačí, a již mnohy neb mnohá se do
mnívá, že jest od zachovávání přikázání osvobozen.
Musíme tedy v novém roce být svědomitější v přijímání
sv. svátostí. Přistoupili všichni zdejší katolíci v uplynulém roce
k sv. svátostem? Kdo nepřistoupil ať chybu svou co nejdřív
napraví a příště je svědomitějším, jinak nezasluhuje jména katolík,
poněvadž takového církev za svého syna neuznává. Sněm late
ránský IV. stanovil: »Každý věřícíobojího pohlaví, přišedklétům
poznání, vyznávej všechny své hříchy alespoň jednou v roce
vlascnímu knězi, vykonej dle sil uložené pokání a přijmi uctivě
alespoň o velikonocích Svátost oltářní; kdo to opomene, nesmí
za živa do chrámu vstoupiti a po smrti nebude křesťanským
způsobem pochován-. A tento zákon dosud odvolán nebyl. Kdo
tedy ani jednou v roce nepřistupuje k sv. svátostem, přestává
být údem církve.
V novém roce musíme být svědomitější v návštěvě chrámu
Páně a mše sv. Mnozí na mši sv. v neděli vůbec nejdou, nemají
prý kdy, nemohou, musí na návštěvu, musí se strojit a parádit,
někteří sice přijdou, ale jen na malinkou chvilku. Přijdou hodně
pozdě, často ještě s velikým hlukem, aby na sebe upozornili, a
hned po pozdvihování nebo sv. přijímání již zase utíkají. Pán Bůh
má dost, když mu věnují 5—10 minut, ale procházet se, třeba
kolem kostela, to mohou celé hodiny. V novém roce zachová
vejme svědomitěji přikázání církevní, které velí ve sváteční dni
celou mši sv.'nábožně slyšeti.
Musíme býti svědomitější v zachovávání postů. Před válkou
se mnozí o posty vůbec nestarali, nyní máme všichni půst ne
dobrovolný, ač ani nyní mnozí v pátek masa se zřící nedovedou,
ačkoliv ho mít nemusí. Buďme svědomitější, zachovávejme cír
kevní posty, abychom odvrátili od sebe další metly: hlad a mor.
Třetí, co od nás čeká Bůh, a v čem se musíme rozhodně po
lepšit, nechceme-li ještě těžších trestů na sebe uvalit, jest — více
mravnosti. Nechci a nemohu v tomto bodu šířeji pojednávat,
brání mi v tom stud a posvátnost tohoto místa. Jen to podo
týkám, že ani v Sodomě nedály se takové ohavnosti, jaké byly
páchány na mnohých místech za našich dnů a to mezi katolíky.
Slušní lidé sami se již hrozili těch poměrů a mnozí se tázali:
)Jak se může Bůh na tu nemravnost dívatc. Kdo zná svět a za—
choval si aspoň trochu citu a studu, divit se musí, že Bůh horších
trestů na nás neposílá. A jaká nestoudnost panuje v oděvu, zvláště
v létě ve větších městech? Proto zasadme se ojnápravu v té věci,
každý ve svém oborů a svém povolání. Zvláště vy, drazí rodiče,
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netrpte nic podobného svým dětem. To jest naší přísnou povin
ností, to od nás čeká Bůh v tomto novém roce. Odstraňme pří—
činy, které vyvolaly Boží hněv, & Bůh přestane nástrestat.
Křesťané drazí, v tomto novém roce čekají nás radosti —
přijímejme je vděčně; čekají nás bolesti — nesme je trpělivě;
čekají nás boje — bojujme je statečně. My čekáme vysvobození
z přítomného soužení — modleme se za to důvěrně. Ale chce
me-li, aby Bůh splnil naše přání, splňme nejprve my přání Boží:
budme horlivější ve víře, svědomitějši ve svých povinnostech, ostří
hejme lépe své srdce, city a vášně.
A jako onen Slováček, dříve než nastoupil nebezpečnou cestu
přes ocean, prosil v duchu otce a matku za požehnání, tak imy
obracíme se dnes, na prahu nového roku, 1: Tobě, Ježíšku, &po
korně Tě prosíme, žehnej nám všem, řiď a zpravuj kroky naše,
odvrat od nás všechno zlé a nebezpečí, zachovej nám zdraví,
žehnej v domácnosti i na poli. Ty kníže pokoje, zastav tu válku
a vrat nám opět mír a pokoj, chraň a opatruj naše drahé na poli
válečném — Ty Matko naše, Panno přesvatá, přimlouvej se za
nás u svého Božského Ditka, přijmi nás pod svou mocnou ochranu.
Vypros nám v křížích trpělivost, v bojích sílu a statečnost, nedej
nám zahynout. A jestli snad je nám souzeno v tomto roce odejít
z tohoto světa;“ 6 přijď, Matko přemilá, potěš nás v hodinku
smrti a doprovod duši naši do pokoje věčného.
;. .lt/.

Zjevení Páně.
Jak možno prodloužiti si život.
»Obětovali mu zlato, kadidlo a myrrha.
(Mat. 2, 11.)

Učený spisovatel Marsilius Ficinus z Florencie (1- 1499)
v jednom spisu svém: »Jak možno prodloužiti si život: dává
otázku, proč mudrci východní přinesli malému Ježíšovi právé
zlato, kadidlo a myrrhu a hned na otázku odpovídá: »Tři ne
beská tělesa,: praví, »jsou pány života, slunce, Jupiter a Saturn;
slunce dává teplo, Jupiter a Saturn je řídí; Jupiter, aby nevy
chladlo v zimě, Saturn, aby příliš nehřálo a sebe neztrávilo.
Zlato má vnitřní příbuznost s bytostí a silou Jupitera, kadidlo
s účinky slunce, myrrha s působností Saturna, takže zlato, ka-l
didlo a myrrha v jistém poměru sloučené za příznivého stavu
oněch tří těles nebeských mají sílu život obnoviti a prodloužiti.
Právem přinesli tedy mudrci východní nejvyššímu pánu života,
vtělenému Synu božímu, ony tři dary, v něž jeho božská všemo—
houcnost položila zvláštní sílu k obnovení a prodloužení života.:
Nebudeme zkoušeti, co jest pravdy na tom, a na různých
náhledech lidských; ale někdo jest, kdo opravdu život obnovuje
a prodlužuje, a tím je Syn boží, Ježíš Kristus, který sám o sobě
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řekl: :]át jsem přišel, aby život _měli a to hojněji měli.:
(]an 10, 10.)
'
Takový život vyhledat přišli mudrci východní k jeslím novo

rozeného Vykupitele. O takovém životě budeme dnes s pomocí
boží uvažovati.
P o j e d n á n í.

Troji život nalézáme na třech rozličných místech. První na
zývá se sice životem, ale není životem, neboť je to život či spíše
smrt v zavržení věčném, v pekle. Druhý život je zpola život
a zpola smrt. je to život na světě a je nám společný s neroz
umnými tvory zvířectva. Třetí život jest pravý život, na němž
nelpí nejmenší stopa smrti, je to místo, kde tento zkvétá, v nebi.
]. Co se týká prvého, který nen! životem, ale vlastně smrtí,
nalézáme jej u zavrženců v pekle. Zivot těchto jest ustavičná
smrt, ponechán jest jim pocit, aby nevýslovnými bolestmi stále
umírali a přece nikdy neumřeli. Nežijí, aby žili, ale aby trpěli,
a proto život jejich jest bolestnější nežli smrt. Život jest vždy
jen dobrem, nekonečná bolest vždy jen zlem. V pekle není stopy
po nějakém dobru, vše, co to jest, je zlo a hořkost, a proto
o životě v pekle nemůže býti řeči. Kdyby bylo možno zeptati
se zavržených, co jest jim nejbolestnějším, odpověděli by všichni
společně: »To, že nikdy nemůžeme umříti, kdybychom mohli
umříti, bylo by v okamžiku konec trápení a bolesti.: Napřňují
se na nich slova Písma sv.: »V těch dnech hledati budou smrti
a nenaleznou jí. a žádati budou zemříti, a smrt bude od nich
utíkati.< (Zjev. 9, 6.) Život zavrženců jest ustavičně umírání, usta
vičná bolest.
jiná je tedy smrt v pekle nežli tělesná smrt na zemi; ona
v pekle jest něčim, tato však ničím. Smrt na zemi není leč zni
čení života tělesného, jako tma nic jiného, než úplný nedostatek
světla na některém místě. Ale smrt zavrženců jest přece něčím;
je to život plný bolestí, aproto nejb'olestnější smrt, která působí,
že věčně umírají a nikdy nezemrou; která svým _obětím denně
život obnovuje, aby stále umíraii mohly. — Pokud jsme na světě,
necítíme smrti; pokud žijeme, není tu ještě smrti, ale přijde
teprve. Kdo však v pekle žijí, pociťují smrt v každém okamžiku,
a žijí právě proto, aby ji stále pociťovali a bez ustání věčně umí—
rati mohli.
S touto v pekle zuřící smrtí, kterou sv. jan nazývá smrtí
druhou a poslední (Zjev. 21, &) jest jaksi zpříbuzněna smrt první,
kterou přináší duši hřích smrtelný. Neusmrcuje snce duši, aby
musela býti k novému životu zase probouzena; ale dokud |ed
hříchu duši naplňuje, jest mrtvou a nemůže nic nadpřirozeného
pro nebe vykonati.
.
»Není života,c praví sv. Augustin, >který není z Boha.<
Slova Kristova, jež pronesl k nepřátelům: »Vy nejste z Boha,.
platí všem, kteří jsou ve hříchu. Proto sv. Pavel psal k Timo
theovi: »Vdova, která v rozkoších jest, za živa mrtva jest.:
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(I. 5. 6.) Nemá člověk ve hříchu života z Boha, poněvadž nemá
milosti posvěcující, která má účasti na přirozenosti božské. Kdo
chce tedy v pravdě žíti, musí míti Boha; Boha však nemůže
míti, nemá-li milosti posvěcující, čili není-li ve stavu milosti boží.
Hřícbem však jest duše oloupena o tuto milost a právě také
o život.
2. U zavrženců v pekle nemožno tedy hledati pravého života;
ale také ne u lidí na zemj ještě žijících; nebot život jejich jest
zpola život a zpola smrt. Zivot na zemi jest ustavičně odumírání.
Od kolébky stále více blížíme se ke hrobu; jen vtom jest rozdíl,
že jedni tarn dojdou spíše, jiní později. Proto sv. Augustin praví,
že život náš na zemi neměl by se ani jmenovati životem; nebot
kdyby to byl pravý život, nebyl by Kristus řekl k onomu mlá
denci: »Chceš li vejíti do života, zachovej přikázání.: Kdyby byl
Kristus o dvojím životě věděl, byl by zajisté činil rozdíl mezn
časným a věčným; že však jediný život jest pravý, neřekl: chceš li
vejíti do života věčného, nýbrž jen do života, poněvadž život zde
na světě není hoden toho jména.
, Proto veliká jest pošetilost těch lidí, kteří lpí příliš na ži
votě pozemském a na život pravý, věčný, zapomínají. Aby si
prodloužili kousek pozemského života, nelekají se největších obětí;
aby si však zajistili pravý život — po smrti — to zdá se jim
zbytečným.
'
Ba mnozí i hříchu se dopouštějí, aby si život zabezpečili;
nebojí se krádeže, podvodu, ba ani vraždy, jen aby si život zpří
jemnili.
A přece země není místem pravého života; i sedíme tu ve
stínu smrti v údolí slzavém. »Počet dnů lidských nejvíce je sto
let, jako krůpěje vody počteny jsou.: (Sir. 18, 6.) Kapkami vody
jsou dny našeho života, a sice kapkami hořkými. V moři jsou
všecky krůpěje hořké, hořké jsou i dny a hodiny živnta lidského.
A nahodí-li se kdy nějaký den šťastný, jest v něm přec jen
krůpěj pelyňku, a po kapce medu přijde pokaždé přeplněný
kalich žluče.

_

3. Není-li na světě pravého života, kam se máme obrátiti,
abychom ho nalezli? Na to odpovídá žalmiSta Páně, pěvec krá
lovský, že-nalézti ho možno toliko v zemi živých, v nebi samém.
Zde žije všecko; zde ze všech sil a mohutností těla a duše není
jediné, jež by nepožívala ustavičně ovoce života. Zde žije rozum,
vůle, pamět; zde žije patero smyslů, nervstva, takže vše bez
ustání jest v nejčilejším pohybu, aniž by pocítila nejmenší únavy.
0 v pravdě čilém člověku říkáme, že v něm všecko žije, že si
ani okamžik neumí odpočinouti. Ve skutečnosti' však jak často
odpočívají jeho smysly! Spí, a nevidí, neslyší, necítí, neokouší
ničeho. A když i bdí, nejsou vždy všecky smysly v činnosti;
jeden odpočívá, druhý pracuje. Jak jinak je to v životě nebeském.
Síly duševní i tělesné blažených jsou každý okamžik v ustavičném
pohybu_a činnosti. Nemožno tu mluviti o odpočinku, klidu,
ustání. Zivot, který v nich jest, a v němž oni jsou, podává jim
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takovou schopnost ku všemu, že zároveň najednou mohou okou
šeti tisíce radostí, aniž. by se unavily po celou věčnost v okou
šení jejich. Zivot jejich jest podivuhodné spojen se životem Boha
samého; u nich platí v pravém slova smyslu slova apoštola Páně:
»V něm'jsme živi, v něm se pohybujeme, v něm trváme.
(Sk. ap. 7, 28.) Buh však jest život všeho života, který nikdy
nezačíná a nikdy nekončí. Proto radost blažených, kteří v Bohu,
s Bohem a skrze Boha žijí, nazývá se životem věčným.
Proč nehledají tedy lidé, kteří života jsou tak žádostivi,
života věčného, který ničeho nemá ze smrti, ničeho z bolesti
a souženíř Proč nechtějí rozuměti slavům mnoho zkoušeného
trpitele ]oba, který praví: »Člověk narozený ze ženy krátký živ
jest čas, naplněn bývá mnohými bídamim (14, 1.) Proč nehledají
s mudrci východními života tam, kde se v pravdě nalézá, u Krista,
který všem, kdo jsou mu věrni až do smrti, dá korunu života?
(Zjev. 2, 10) Bez této koruny nebyli by východní tři králové
králi živ0ta zůstali, ale žebráky života, jakými jsme my na světě.
Shromazďujeme své dny a hodiny jako žebráci kousky chleba;
nemají však nikdy tolik, aby pro všecku budoucnost byli zabez
pečení. A tak i nám dostává se hodina života za hodinou jako
. almužna. A jako žebrák neví, kdy se mu ničeho nedostane, tak
ani my nevíme, kdy se nám více nedostane hodinky poslední.
Chceme-li tedy míti života ne pro několik let, ale pro celou bu—
doucnost, pro celou věčnost, spěchejme k Pánu Ježíši, milujme
ho, služme mu,' buďme mu věrni až do konce života, a Ježíš
Kristus dá nám za to života věčného. Pak budeme státi uprostřed
života, budeme obklíčeni životem jako kruhem, který nic protiv
ného nemůže překročiti. Pak budeme jako andělé boží, nesmrtelní
jako oni, nekonečně blaženi jako oni, nekonečně slavní jako oni.
Hřích nebude míti více moci ani smrt.
Vím, drazí křesťané, že není ani jediného z vás, kdo by si
takového života nepřáll Nezapomínejme však. že života toho
musíme si zasloužiti, a dobrými skutky vykoupiti. O mudrcích
východních praví Písmo sv.. že přinesli s sebou dary nikoli oby
čejné, ale nejvzácnější, jakých měli ve své vlasti; tak musíme
i my pro život věčný obětovati vše, co je nám nejvzácnějšího.
Východní králové, když spatřili božské dítě v jeho chudobě
a nahotě, odložili všecku lásku k světu, kjeho statkům a rado
stem. Nevrátili se více ke dvoru krále Heroda, ale dle svědectví
sv. Cyrilla Jerusalemského vyhledali si příbytek chudý a ne
úhledný. Odložili korunu a žezlo a vše, co u světa má cenu,
a stali se chudými hlasateli slova božího, a neměli ničeho, leč
čeho se jim dostalo od lidí milosrdných a soucitných. Ba tak
veliká byla jejich horlivost, tak něžná jejich láska k ]ežíši Kristu,
tak veliká jejich touha po pravém životě věčném, že raději život
dali za Krista, než aby ho zapřeli a zradili.
Drazí křesťané, my na světě stojime mezi dvěma zástupy,
mezi těmi, kteří věčně žijí na nebi, a těmi, kteří věčnou smrtí
hynou v zavržení. Nezůsraneme tu věčně, ale jeden po druhém
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vytratíme se odtud — a to buď mezi první do života věčného,
aneb mezi druhé ku smrti věčné, k věčně trpícím. Rozhodnouti
se musíme, dokud jest čas. »Dnes uslyšíte-li hlasu božího; volá
žalmista Páně, »nezatvrzujte srdci svýchlc
Jedině u Ježíše jest pravý život. .Nikdo nepřijde k Otci leč
skrze mne,: řekl Pán Ježíš. Prosme tedy dnes a každodenně za
milost, aby Bůh hvězdou sv. víry stále držel nás v nejbližší blíz
kosti u Ježíše Krista, a dal nám síly, bychom tu setrvali do
konce svého života a po smrti svého Spasitele se všemi anděly
a Svatýmirna věky chválili a v něm života pravého, věčně blaže
ného

nalezli.

'

V. S!rlz_

Zjevení Páně v eucharistii.
»Rozkoš má býti se syny lidskýmic.
'

(Přísl. 8, Bl.)

Radujte se, milovaní v Pánu, opět vám pravím, radujte se!
Těmito slovy sv. Pavla počíná veliký sv. papež Lev kázání na
dnešní svátek. Proč se mají věřící radovatiř Pokračuje a udává
důvod: »Po krátké mezeře po narození Páně září svátek zjevení
Páně.: Skutečně, dnešní svátek je den plesu v trojím tajemství,
která církev dnes slaví. Radost a ples naplnilz srdce sv. Jana
Křtitele, když při křtu Kristově s nebe obdržel potvrzení: Tento
jest můj milý Synl Radost a ples naplnily svatební hosty v Káni,
že směli býti svědky prvního zázraku Kristova; radost a ples
naplnily srdce cizích králů, když opět spatřili hvězdu, která je
vedla k božskému nemluvňátku. Šťastní svědci zjevení Páněl Jak
se s nimi radujeme!
Můžeme se také radovati, když na sebe myslíme? Zajisté,
neboť i my máme Betlem, dům chleba, v němž nalézáme a vidíme
toho, před nímž tři králové poklekli; i my jsme zváni k svatební
hostině, při které se zázrak proměňování stále děje; i my sly—
šíme radostnou zprávu: Tento je můj milý Synl V nejsvětější
svátosti oltářní slavíme stále zjevení Páně, Kristus jest. v nás se
svým boholidským životem, Kristus jest v nás se svou božskou
silou. Uvažujme v tomto dvojím zjevení Páně v nejsvětější svátosti.
I. Blízkost Boha je člověku potřebou. V 41. žalmu vyjadřuje
královský prorok David tuto touhu: »Jako jelen dychtí po stud
nicích vod, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Žíznila duše má
po Bohu silném, živém: kdyže přijdu a ukáži se před tváří božílc
Jinak vyjadřuje se sv. Augustin: »Nepokojné je srdce lidské.
dokud nespočine v tobě, ó bože.: Již zde na zemi chce býti
člověk Bohu na blízku, a Bůh, který tuto touhu do srdce lid
ského vložil, hledí ji také ukájeti. V ráji obcoval Bůh ve viditel
ném zjevení jako otec s prarodiči. Tu náhle postavil se hřích
mezi Boha a člověka, zničeno bylo láskyplné obcování Stvořitele
se tvorem.
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Ale Bůh jest láska. Kdo pochopí velikost, výši a hlubokost
této lásky! Přes hřích chce Bůh opět člověka k sobě připoutati:
jeho rozkoš jest býti se syny lidskými. »Bůh se zjevil na zemi
a obcoval s lidmi.: (Baruch 3, 38); učinil smlouvu s vyvoleným
národem, bydlil uprostřed nich ve svatostánku a v chrámě.
V plnosti času snížil se Bůh ještě více k pokolení lidskému:
»Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi.< V půvabné
dětské postavě se zjevil a volá svět v zástupcích vysokých
a nízkých k svému trůnu v chudobném chlévě. Syn boží obcuje
s lidmi, učí a těší, uzdravujea žehná jim a zjevuje jim svou veleb
nost. »Viděli jsme jeho velebnost,c jásá sv. jan. Ale jak málo
který mohl by se radovati se sv. Janem. Lidstvo jako celek bylo
by zůstalo neuspokojené ve své touze po blízkosti boží.
Božská moudrost nalézá cestu, jak Syn boží může svět
opustiti a přece ve světě zůstati, nechce zanechati své jako si
rotky, chce k nim přijíti (jan 14, l8.), chce u nich zůstati po
všechny dny až do skonání světa. (Mat. 28, ZO.) Ve svátosti
lásky, v tajemné přítomnosti pod způsobou chleba podává lidem
oblažujíci blízkost boží pro všechny čisy na všech místech.
»Uvidíme jeho velebnost.: jaké vyznamenání pro národ nového
zákona! Lid židovský mohl se chlubiti, že Bůh tajemně s ním
bydlí ve svatyni, my máme však více než oblak nad archou
úmluvy. Tam oblak jen naznačoval přítomnost boží, zde jest
Syn boží pod způsobou chleba skutečně a podstatně přítomen
s veškerou plností milosti.
Když dnes vidíme půvabný obraz v chlévě betlemském
a vmyslíme se ve veliké štěstí sv. Tří králů a srovnáváme stím,
co nám přítomnost boží v nejsvětější svátosti zjevme, nemáme-li
veškerou příčinu cítiti se šťastnými? Nemáme-li se chlubiti ještě
přednosti? Nejen stánek boží mezi lidni, v němž mezi nimi
bydlí; kde věčné světlo svítí, tu volá hvězda nás k božskému
nemluvňátku; kde svatostánek zbudován jest, jest Betlem, ano
více, jest kazatel s podivuhodnou skrytostí, tu je Kafarnaum
a zaslíbená země se svým velikým učitelem a divotvorcem. tu je
Tábor se svým nebem na zemi, tu je Golgota se svou smírnou
obětí, tu jest znovunalezený ráj, kde náš Spasitel tak tiše a dů—
věrně mezi námi bydlí.
Následujme rádi hvězdu věčného světla! Nedejme se zmásti
lhostejnosti tak mnohých křesťanů, posměchem světa, útoky ne
přáteli Venite, adoremusl Pojdte. klaňfne se v tiché hodině
adorační, při veřejné službě boží. Otevřme poklady srdce svého
a přinášejme zlato kajícné lásky, kadidlo pokorné modlitby,
myrrhu trpělivosti. Po-dte, tak k nám volá Spasitel ze svatostánku.
Pojdte všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím.
Pojďte hříšníci, a poklekněte jako Magdalena u nohou Páně,
a lítost v srdci vašem se probudí. Pojdte všichni, kteří pochyb
nostmi nebo lidskou bázní zmítáni jste, obdržíte jako Niko
demus poučení a zmužilost. POjďte, matky, Pán chce vám a vašim
dětem žehnati. Pojďte všichni zarmoucení, kterým krutá smrt na
Rádce duchovní.
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bojišti otce, manžela, syna odňala, a uslyšíte útěchu: >Neplač!
tvůj otec, manžel, syn bude žíti, já jsem vzkříšení a život, dám
ti opět mrtvého na věčném životě. jak povznášející, potěšující je
myšlenka na blízkost boží v nejsvětější svátosti! Kdo v toto ta
jemství věří, nepotřebuje čekati teprve na nové evangelium těch,
kteří hledají Boha,: známe odpověď na otázku: »Kde je tvůj Bůh Pc
(Žalm 41, 4)
II. Bůh jest nám na blízku; jako po svém vtělení na zemi
žil, tak chce stále mezi lidmi v tajemství lásky přítomen býti.
Než na tom neměla dosti láska boží. Spasitel chtěl blízkost boží
ještě vřeleji utvářeti, smím-li tak říci, vtělení své individualisovati,
t. j. chce se s každým jednotlivcerri— spoj'ti, jako se spojil s lid
skou přirozeností. Při poslední večeři připravila jeho moudrost

a všemohoucnost lásce jeho cestu k nám. >Vezměte ajezte, totoť
jest tělo mé; vezměte a pijte, totot jest krev má.: jezte a pijte!
Ale nejen vy, moji apoštolé, nejen nyní v posvátném okamžiku,
nikoli, pro všechny časy. pro všechny lidi dobré vůle má to pla
titi, neboť ustanovil dále: »To čiňte na mou památku.: Kdo
může tuto lásku pochopiti? Kdo může pochopiti: Kristus chce
býti naším pokrmem? Pán nám při zaslíbení tohoto tajemství
trochu vysvětlení podal'(]an 6, 57. 58): >Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, ve mně přebývá a já v něm. jako mne poslal živý
Otec a já skrze Otce žiji, tak také žíti bude skrze mne, kdo mne
požívá (
Míti účastenství na životě božím, bylo již přáním našich pra
rodičů. Na toto přání zapředl ďábel svou rozmluvu, lživě jim
předstíral, že požíváním se stromu poznání budou jako Bůh,
podvodně uvrhl je do hříchu a smrti. Ve svátosti oltářní pře
máhá pravda lež, vina se milostí smývá. Lidé nemohou býti jako
Bůh, ale nejvyšší a nejlepší, co Bůh dáti nemůže, chce nám
Kristus dáti, totiž aby Bůh byl v nás a my v něm přebývali.
Zádné lidské spojení nedá se srovnati s tímto životním spole
čen—tvem; jenom vnitřní život v Bohu, v božských osobách. jest
obrazem tohoto tajemného spojení, jímž Kristus v nás přebývá.
»Nikoli já žiji, nýbrž Kristus ve mně.:
"
Tento první účinek milosti vysvětluje Spasitel ještě jasněji,
když praví: »Tělo mé jest právě pokrm, & krev má jest právě

nápoje Jako pozemský pokrm život udržuje, tak udržuje sv. při
jímání v nás nadpřirozený život, chrání před hříchem smrte'ným,
tak působí sv. přijímání život věčný. >Kdo jí mé tělo, má život
věčný.: Pozemský pokrm působí vzrůst až do jistého stupně,
duševní pokrm rozmnožuje milost a ctnostný život neobmezeně.
Pozemský pokrm nahražuje spotřebované látky, eucharistický
pokrm opět nahražuje, co láska všednim ztrácí hříchem nebo
denním obcováním se světem; zvýšením láiky zhlazují se také
denní pokie—ky. jako pozemský pokrm oblažuje, tak i hostina
lásky jest nevysýchajícím zdrojem vyšší radosti a rozkoše, pravé
útěchy duše.
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I pro tělo s'ibuje Kristus účinek: »A já ho vzkřísím v den
nejposlednější.a Eucharistický pokrm vkádá do tě a zárodek ne
smrtelnosti, jímž oploděné těio ke vzkříšení k životu věčnému
uznává Clověk, s Kristem spojený, nezachází, má rukojemství
věčné blaženosti. V důvěře v to může s jobem zvolati: »Vím,
že Spasitel můj žije a v těle svém uzřím Boha svého — složena
je ta naděje má v lůnu mém.< (Job. 19, ZS.—27)
Když uvažujeme o těchto krásných účincích blízkosti boží
v nás, co z toho následuje? Odpověď necht nám dá Spa—itel
sám: Ne—tarejte se o pomíjející pokrm, nýbrž o pokrm, který
zů tává do života věčného, který vám dá Syn člověka. Napome
nutí Spa.—iteíovoprakticky provedl eucharistický papež Pius X.
svou snahou o brzké a časté sv. přijímání. Bohu díkyl jeho
snahy přinesly bohaté výsledky. Mocně euchari—tická myšlenka
působila. Co v tichosti po ieta se připravovalo, nyní ve válce
vidíme očividně výsledky toho. Ci nejsou to krá né výsledky
encharistického hnutí, když slyšíme, jak hor ivě vojíni ke stolu
Páně přistupují? S jakou radostí v poli opět Spasitele svého
přijímají.
Skutečné zjevení Páně v eucharistii. Neměl by tento krásný
příklad býti nám zářící hvězdou, která ná4 vede k jeslím eucha
ristického Spasitele, zvláště pro muže, kteří leckde ještě tak
zřídka tento eucharistický pokrm přijímají? Mohli bychom Spa
siteli k dnešnímu svátku lepší dar přinésti než předsevzetí: Často
a hodně chci při—ztupovatike stolu Páně? Spasit 1 chce všechny,
kteří k němu přicházejí, poučiti a posíliti, aby jako sv. tři krá
lové jistou cestu k pravé vla+ti, do nebe, nalezli a po ní kráčeli.
Yan Neb. 703. Holý.

Prvni neděle po zjevení Páně.
(Použito listu past. biskupa Bertrama.)

Svatá neděle.
Udiveně se táže božské dítko své nejsvětější Matky: >Nevěděli
jste, že vyvolen'ý dům Otce mého je též místem, kde já musím
býtiP- Matka boží to dobře věděla. Proto svého Ježíše, jediné
štěstí svého života šla hledati do chrámu, když poznala, že není
v zástupu, vracejícím se z pouti. Ta udivená otázka božského
Spasitele však má mnohem důraznější význam dnes, kdy tato
slova promlouvá ježíš k lidstvu. Neboť dnešní lid hledá štěstí
“ a blaho dokonalé ze všech sil. Hledají Boha nevěřící, honí se za
štěstím duše věřící. A domnívají se, že nenajdou štěstí ve chrámě,
že je najdou mimo chrám a bez chrámu.
Těm volá Ježíš dnešní otázkou do duše: Nevíte. že já jsem
v domě nebeského Otce? Nežádá Pán. bychom jej hledali usta
vičně, den co den. Vyhradil si jeden den: neděli. O tomto. dni
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však platí: Pro tebe i pro tvoji rodinu jest neděle bud dnem po
žehnání, nebo pramenem kletby.
Nejmilejší — vidouce svatou rodinu, zamysleme se nad svým
poměrem ke chrámu božímu. Kdo vážně plní SVOlÍnedělní po
vinnost, at se více povzbudí, by jeho neděle byla opravdu svatou.
A kdo s lehkou myslí si odpustí svěcení neděle a svátku, at
vážně se zamyslí 1. nad přísným rozkazem svěcení neděle, 2. nad
kletbou znesvěcení neděle, 3. nad požehnáním svaté neděle.
1. Svaté knihy líčí stvoření světa jako dílo šesti dnů.
Sesti velikými dny práce nazývá svaté Písmo ty veliké
doby, ve kterých bylo dokončeno dílo boží všemohoucnosti
a lásky. Nadešel sedmý den — nejkrásnější ze všech. Velebně
táhla nebeská tělesa vyméřenými cestami. Vážný hukot moře
zaléhal na širou pevn nu a přecházel v šumění řek a v tichý
šepot potůčků. Rozkošným rouchem květin ozdobená země sta
věla na odiv první bohatství plodů. Nad tou krásou nadšeně
pělo ptactvo své nejkrásnější písně, a krásu na zemi ještě zvět
šovala nejdokonalejší rozmanitost zvířectva. Nad veškerou slávou
pak postavena koruna — člověk, v němž mistrovským dílem
spojena nesmrtelná duše s tělem nejdokonalejšlm v přírodě.
Vesmír ustanoven byl ve své nádheře, krása země viděla svého
krále — a tak nadešel den ze všech nejslavnější: Nastal den
sedmý, den, ve který žehnal Bůh veškeru svému stvořeni. Bůh
vyvoliv den tento za zdroj svého požehnání, právem jej posvětil,
právem Bůh vyvýšil den sedmý nad všecky ostatní dny a nad
všecky hmotné práce a starosti.
Proto přísně přikázal člověku: »Pamatuj na svěcení soboty.
Po šest dní pracuj a konej všecky svoje práce. Ale sedmý den
patří Hospodinu . . . neboť po sedm dní tvořil Hospodin nebe
a zemi a moře a vše, co v nich jest, sedmého pak ustal v práci.
Proto požehnal Hospodin sedmý den, a posvětil jej.c (Exod. 20,
8. II.) Boží požehnání spočinulo na sedmém dnu a rovněž i boži
vyvolení za den službě boží zasvěcený.
A ty, duše lidská, máš býti obrazem svého Boha. To bylo
jako vysvětlením přísného rozkazu Hospodinova. Itvoje práce
má býti podobnou způsobu práce Hospodinovy. Měj proto i ty
po šesti dnech práce jeden docela svatý den. Ne svatý proto,
že je bez práce — proto svatý, že jest vyplněn požehnaným po
zdvižením srdce a duše ku tvému Bohu.
Sedmý den chtěl míti Hospodin svatý, jako viditelné znamení
a jako ustavičné obcování spolku a svazku Boha s lidmi. Lid
boží znal nesmírnou cenu toho spolku, a proto pilně a s radostí
vštěpoval sobě i svým dítkám, i své čeledi: Pamatuj na svěcení
dne svátečního. Měl boží lid sváteční dny i sváteční roky/Bohu
za6věcené. A Hospodin svým požehnáním i těžkými tresty uka
zovali jak vážně to myslí s příkazem dne svátečního. Tak ply
nula léta, staletí sobot svatých — až nadešla poslední sobota
Starého .zákona. [ boží Syn, ježíš Kristus, světil ještě poslední
tento svatý den Starého zákona, sestoupil s kříže do klidu hrobky
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a nejsvětější duše jeho uvedla ku věčné bohoslužbě před trůn
boží zástupy svatých praotců z předpeklí. Pak ale vítěz nad
smrtí vyšel vlastní mocí z hrobu. Tento první den v týdnu, tato
první neděle Nového zákona vyšla z hrobu hory Kalvarie spolu
se Spasitelem.

Neboť den tento znamenal dokonání'práce tak veliké jako
bylo stvoření světů všemohoucí rukou boží ——den tento znamenal
dokonání práce všemohoucí lásky boží. Vytvořen byl nový spolek
Boha s lidmi ——spolek lásky, kterého neměl budoucně žádný
had zrušiti, a vydati smrti věčné i člověka dobré vůle. Svatý
papež Lev Veliký napsal již r. 445 o této změně starozákonní
svaté soboty ve svatou neděli Nového zákona: »V neděli vstal
z mrtvých Kristu.—1,
přestala vláda —mrti,nastal nový život. V neděli
stanul opět živý Spasitel mezi svými učeníky a řekl jim: »Komu

cdpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny V neděli konečně sestoupil
na apoštoly slíbený těšitel a Bila — Duch svatý.
Tak je neděle památníkem věčným Nového zákona. Vše, co
zkazila zloba lidská v tenatech ďáblových, to napravil Bůh ve
svatou nedě i. A Spasitel řekl svým učedníkům vzkaz přísný, jako
ve Starém zákoně: »Pamatuj na svěcení nedělelc A my jasně
vidíme, jak vážnou věcí je svatá neděle, když Bůh vyslovně ji
od nás žádá s velikou přísností. jasněji však uvidíme hned. jak
vážnou věcí je svatá neděle.
2. Přísným rozkazem o svaté neděli nezbavil nás Bůh osobní
svobody. Svobodně se může člověk rozhodnouti pro svěcení
nedělei pro zanedbávání svaté neděle. Každý svobodně vykonaný
skutek náš má ovšem i své následky ——
trojího druhu: následky
hmotného rázu, následky pro mravní život, následky u Boha,
jenž odplácí každému dle skutků jeho. Tak jest i se svěcením
nebo znesvěcenim neděle. Ie-li neděle tvá opravdu svatou nedělí,
poznáš odplatu božího požehnání ve své práci, ve své duši
a ze štědré ruky boží. Anesvětíš-li neděle, znesvěcuješ—lineděle,
vyhne se ti ono trojí požehnání; za to však se otevře trojí pramen
neštěstí nad tebou;
Jeden spisovatel (F. Wetzel) vypravuje: Když jsem šel
v neděli do kostela v R. (orschach) předejel mne vozka s těžkým
nákladem na voze. Přede mnou se o holi namahavě vlekl stařec,
a ten zavolal na vozku: »Zastavte, přejel jste něco!: Vozka za
Stavil, rozhlížel se a praví: »Co pak jsem přejelřc Vážně a slav
nostně odpovídá stařec: >Přejel jste třetí boží přikázání — a kdo
tak činí, toho jednou přejede Bůhlc Za několik let jsem se do
věděl, že se splnila slova starcova. Při nedělním výletě splašili
se koně, a vozka přejet vozem. Umíraje pravil svým dětem: »Za
chovávejte svatou neděli; neboť kdo jí nezachovává, toho Bůh

potrestá.
Nejmilejšíl Zamysleme se na chvíli nad kletbou znesvěcené
a nesvaté neděle, aby nám nikdy ani nenapadlo vydávati se
v taková nebezpečí. Ve Starém zákoně poručil Bůh kamením
zasypati člověka, jenž den sváteční znesvětil. Hromada kamení,
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kryjící mrtvolu nešťastníkovu, měla býti nezapomenutelným po
mníkem, že znesvěcení neděle neujde nikdy trestu již na zemi.
Zcela bezpečně se potvrdí prorocké slovo: »Čím kdo hřeší, tím
bývá trestán—: někdy nápadně, jindy znenáhla — ale jistě.
Chceš rozmnožiti majetek znesvěcením neděle? Ovšem tvoji
nesvatou práci zaplatí penězi. Ale přece splní se slova zkušeného
blah. faráře Vianeye z Arsu: Bezpečná cesta ke zchudnutí se
jmenuje: znesvěcovánl neděle. Až předčasná nemoc zlomí síly
ku vydělávání — až vydobyté peníze se rozkutále|l přes veškeru
bdělost — až nehody v rodině budou vymáhati desateronásobně
výdělek všech nedělí -— až domácí nesvár ti zošklivý pohodlný
byt — až tvoje děti rozházejí těžce vydělaný peníz -— pak si
snad vzpomeneš, žes potrestán, čím jsi hřešill
Nedělní prací chceš rozmnožiti štěstí své rodiny? Ach, věz,
že čím budeš hřešiti, právě tím budeš potrestán! Neboť, kde
rodina nesvětí neděle, tam se blíží mravní zkáza, i úpadek rodin
ného štěstí. Hleďte: kde ve svatý den se šlape boží přikázání,
tam ztrácí žena úctu k manželi, tam nemají záhy dítky důvěry
k rodičům — tam se zahnízdí nesvaté náchylnosti. Ve Starém
zákoně prohlásil Hospodin: Ohněm spálím dům, jenž nesvětí
dne svátečního.: A kdo má příležitost pozorovati život v rodi
nách, vidí tento skrytě nebo již veřejně zžírající oheň. — Ubohé
dltky v takových rodinách! Když rodiče pošlapou třetí boží při—
kázání, dítky šlapou po čtvrtém přikázání. A jedno boží přikázání
po druhém ničí tento zlý oheň —-od čtvrtého až do devátého!
Jak špatně poslouží své duši a štěstí svého srdce, kdo nesvětí
nedělil Vzali neděli a svátkům jejich náboženský ráz, udělali
z nich dny _požitků hmotných — a přece dosáhli jen opaku
svých snah. Zádný požitek není, jenž by nezanechal kapky žluči
v duši. Člověk zdvojnásobí požitky, klesá hlouběji a hlouběji _
a srdce a duše se svíjí v beznadějné rozervanosti. Neboť: »Není
pokoje bezbožnýmc, praví Bůh.
Ach, nejmilejší — málo je to slov, ale děsná pravda, do
tvrzená zkušeností všech století. Kletba stíhá nesvatou nedělil
Kéž bychom na to nlkdy, nikdy nezapomnělií Pak by se zavřely
zdroje neštěSlí, otevřely by se prameny božího požehnání trojího:
nad prací, nad rodinami, nad vlastní duší.
3. O významu svěcení neděle napsal státník světového jména:
»Zatím co průmysl odpočívá a leží nečinně pluh, zatím co nebe
tyčné komíny jsou bez kouře — jest konána jiná práce, která
jest neméně důležitá pro blahobyt národa. Člověk se opravuje,
obnovuje.c To jest řeč lidské zkušenosti. A my křesťané máme
daleko krásnější zkušenosti se svatou nedělí. Neděle věnovaná
klidu, obnoví síly rukou člověka. Než, potřebuje člověk mnohem
více obnovení sil své duše a svého srdce, aby nešel do práce,
byt s novou silou v pažích, přece s rozervanou duší, se zamra
čeným čelem a s reptáním na rtech. To obnovení sil duše dá
jenom svatá, Bohu zasvěcená neděle.
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_Co je svatá neděle? Řekli jsme, že jest památníkem největ
šího díla boží lásky. Není to však jen mrtvý památník, ani vzpo
mínka pouhá. Neděle je památník sálající životem, je vzpomínkou,
ze k.eré prýští spásonosná a požehnaná působnost boží pravice.
Neboť, co dal Pán ]ežíš lidstvu za svého pozemského života. ze
všeho toho chce každé neděle občerstviti lidskou duši — tvoji
duši. jako tehdy Spasitel »chodil a rózdával dobrodiní: na své
pozemské pouti, tak každé neděle jde po veškeré zemí jako král
lásky, jako dárce útěchy, jako zdroj nového. šťastného života.
Jenom žádá Pán, bychom k němu přišli, bychom uznali, že
jej nalezneme jistě jen v domě jeho a otcově. Proto dal církvi
svoji novou bohoslužbu. V neděli plni chrám Ježíšova modlitba.
Ježíšova poslední & nejslavnější večeře se opakuje na oltáři a Pán
sestupuje mezi své ovečky jako dobrý pastýř, jako lékař zachránce,
jako nejsilnější lék sám vchází do srdcí buď skutečně, nebo aspoň
duchovně. Radostná, vážná i smutná slova kázání Páně nesou se
s kazatelny; a jako kdysi svatý Petr, tak může říci každá pozorná
duše: Zaplat Pán Bůh za slovo božíl Pane, kam bych jinam šel
hledat útěchy? Ty máš slova života!
Ano, to je den Páně, svatá neděle! Dar útěchy, síly a po
žehnání pro všecky, kteří se scházejí a tulí k oltáři Spasitele světa.
Č, nejmilejší, s radostí vždy poslechněte hlasu zvonu, zvou
cíbo k Pánu ježíši na svatou neděli. Ještě krátká doba — a bude
pro vás naposledy bíti srdce zvonu. To vás bude volati ku věčné
svaté neděli. Vězte, že tak vám bude zníti, jako vám zněl v životě.
Kdo nesvětil neděle na zemi, tomu nebude radost věčné svaté ne
děle, nebot mu bude scházeti hlavně záruka na toto štěstí. Světil-iis
však opravdu den Páně, bude tě zvonu hlas provázeti do oné
svatyně, v níž není oltáře, ale jejímž oltářem je sám boží beránek.
Radostné tušení rozzáří tvář tvoji v umírání. Nejmilejší, dobře
si pamatujte: jaká tvoje neděle — takový bude tvůj poslední
den. Amen.

P._Em. Soukup, Ord. Praed.

Neděle první po zjevení Páně.
(Skizza.)
A (ježiš) byl jim poddán.

Luk. 2, 51.

Drazí přátelé!
Když sv. Bernard četl tato slova Písma svatého. tázal se
v úžasu: »Kdo byl poddánřc — ]ežíš Kristus, syn Biha živého!
A koho poslouchal tento vtělený Bůh? ——Chudičkou matku
a prostého řemeslníka. V čem poslouchalř— Ve všem, co se mu
poručilof A myslíte, přátelé, že tato poslušnost trvala pouze rok,
dvě léta? Slyšte Písmo sv.: Byl jim poddán. jak dlouho? Až do
svého třicátého roku.
(5 dítky, volá tu sv. Augustin, učte se, jak máte poslouchati
svých rodičů! Kristus mohl osobě říci: Dána jest mi všeliká moc

\
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na nebi i na zemi — a přece poslouchal. — Proto jsem si umínil,
promluviti dnes několik slov o poslušnosti a úctě k rodičům.
A nemyslete si, přátelé, že mluvím pouze k malým, ještě nedo
spělým dětem. Mluvnm ke všem, poněvadž pro všechny platí
přikázání boží: »Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ
byl a do ře ti bylo na zemil- Mluvím i k vám, kteří jste již
svoje rod če pochovali. Dost možná, že váš otec a vaše dobrá
matka dosud se trápí v očistci a čekají od vás pomoci.
A ty, božský Spasiteli, který jsi vždycky ctil svého Otec
a svou matičku, žehnej slovům mým, aby padla na půdu úrodnou
a přinesla užitek stonásobný.
*

*

*

Nuže, počnčmel Dítky bývají nazývány korunou rodičů. Ale
můj Bože, jak těžká je často tato koruna! Kolikrát tlačí jako
olovo hlavu otcovu a bodá jako trní. Jak málokdy může otec
a matka — chtějí-li býti upřímní — říci o svých dětech, co
pravil sv. Pavel 0 církvi Filippenské: »Bratři moji nejmilejší .. .,
radosti má a koruna má!: (4, 1.) Kolik otců a kolik matek_
mohlo by spíše lkáti nad svými dítkami slovy Písma svatého“
»Syny jsme vychOVaIia povýšili — ale oni námi pohrdli.: (Is. 1, Z.)
Ano, přátelé! Děti jsme odchovali a povýšili, ale oni námi
pohrdly, mohli by zaplakati mnozí rodiče. Jejich děti odvykly si

již dávno sladkému jménu: tatínku a maminko. a místo nich slyšeti
jen nadávky, posměch a proklínání. — O matko, když jsi to dítě
svým mlékem kojila, snad jsi ani netušila, že si odchováváš bada,
který tě jednou bolestně poraní . . . Ale pozor! Všemohoucí
Bůh to dobře vidí a počítá každé nelaskavé slovo a s nebe zní
jeho hlas: »Kdo by zlořečil otci svému neb matce, smrtí at umřel :
(Lev. 20, 9.) A jinde čteme: »Kdo zlořečí otci svému a matce
své, toho svíce zhasne uprostřed temností.: (Přísl. 20, ZO.) My
známe tyto temnosti. Kristus Pán mluvil o nich častěji — a vždycky
s jakousi hrůzou. To proto, že je tam pláč a skř pění zubů.
(Mat. 8, 12)
Děti jsme odchovali a povýšili, ale oni námi pohrdly, lká
mnohý usoužený otec a mnohá ustaraná matka. Ustavičně praco
vali pro svoje děti, pro ně se starali, pro ně celé noci nespali,
& když sestarali a již pracovati nemohou — odměřuje jim ne
vděčný syn každý kousek chleba a každé sousto posypává ještě
trpkým pelyňkem výčitek a urážek. Hořký bývá chléb výměn
kářů a mnohý otec jí jej s pláčem a prosí Pána Boha, aby ho
vzal k sobě a muka jeho ukrátil. A Bůh, který vidí slzy utisko
vaných, praví v Písmě sv. o takových dětech: »Kdo odnímá něco
otci svému neb matce své a praví, že to není hřích — jest jako
jejich vrah.: Přátelé, kdo praví tato slova? Bůh, který jen po
kynul a hrozná potopa zničila svět. Kdo tu hrozí nevděčným
dětem? Bůh, který v jediném okamžiku zničil hříšná města Sodomu
& Gomorhu. A tohoto Boha popouzí proti sobě syn, který zkra
cuje starého otce a starou matku.
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'Děti jsme odchovali a povýšili, ale oni námi pohrdly, mohou
si stěžovati rodiče, když syn a dcera se za ně stydí, k nim-.se
nehlásí, na veřejnosti se jim vyhýbá. Mimoděk napadají mi tu
slova, kterými Petr zapřel svého božského mistra: »Neznám toho
člověka.: (Mat. 26, 72.) Ano, přátelé, tak lidé zapomínají. Před
lety seděla matka celé noci u jeho kolébky, zpívala mu svoje
nejkrásnější písně; ona položila s otcem základ jeho štěstí a dnes
volá toto ditě: neznám jí. Ale Bůh nezapomíná a dosud platí
jeho slova: »Kdo nectí otce svého a matky své, zlořečen buďl
(Deut. 27, 16.)
A co mám říci teprve o těch dětech, které se tak velice
zapomněly, že svou vlastní ruku vztáhly proti svým rodičům?
Bože, jak se můžeš na to dívatiř Když jsi proklel již oko,
které se otci a matce posmívá, co teprve učiníš s rukou, která
se pozvedla proti vlastnímu otci a která. udeřila svou matku?
A Bůh nám praví v Písmě sv., co zasluhuje takový syn a taková
dcera. Ve Starém zákoně čteme: »Kdo by udeřil otce svého neb
matku svou, smrtí at umřel: (Ex. 21, 15) Hle, tak poručil Bůh
ve Starém zákoně a často sám tcnto trest na dětech vykonal.
Kněz Benedikt Fernandius vypravuje o synovi, který chtěl svou
vlastní matku probodnouti dýkou. Ještě téže noci stihl ho trest,
kterým hrozil matce. Byl přepaden a vrah probodl mu jazyk,
kterým před chvílí matce zlořečii.
Nuže, přátelé, co ztoho pro nás následuje? Chceme býti
šťastni. Proto plňme věrně přikázání: Cti otce svého a matku
svou a bude nám dobře na zemi. Tak nám to slibuje Bůh, který
klamati nemůže.
Končím slovy Písma sv.: »Lplodil-li by člověk syna vzpur
něho a protivného, který by neposlouchal přikázání otce nebo
matky a jsa trestán, nechtěl by poslouchati, uchopí ho a přivedou
k starším města . . . a kamením jej uhází lid města a umřem
(Deut, 21, 18.) Ne, přátelé, my takoví nebuďme. Naším vzorem
budiž božský Spasitel, abychom dlouze žili a dobře nám bylo na
zemi. Amen.

P. Dr. ?oscf JlÍiÁ'líÁ',C. 5. S. R.

Neděle druhá po zjevení Páně.
Kázání, jež dne 14. ledna 1917 konal v chrámu Páně u Karmelitek na Hrad
čanech proíesor Dr los. Smrček.

Revise a sanace života.
Nenávidíce zlého. Řím. 12, 9.

Na dvoře císaře Mikuláše žil proslulý básník, který byl vy
soce nadaný, avšak nanejvýš lehkomyslný. Aby ho vysvobodil
z finanční tísně, daroval mu císař Mikuláš k jmeninám skvostně
vázanou knihu, jejíž listy tvořily samé bankovky. Básník, radostí
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celý záře, přijal tento dar s nesčetnými díky a sliby. Ale lehko
myslnost ukázala se v krátké době silnější než všecky sliby: ne
trvalo to dlouho, a z drahocenné knihy zbyly mu než desky.
Dověděv se císař, že básník upadl zase v nové dluhy a bídu,
opětoval svůj dar. Než výsledek byl stejný.
Brzy bylo opět oznámeno císaři, že věhlasný muž stojí na
pokraji zoufalství. Tu slitoval se nad ním císař opět a poslal
básníkovi ještě jednu podobnou knihu, když tento sliboval, že se
jistě polepší. jak užasly však oči jeho, když na prvním listu
knihy napsáno bylo tučnými písmeny: »Třetí a poslední vydání:.
Moji drazí, nevidíte, nepozorujete v této dvorské události
obrázek lehkomyslného hříšníka a snad i obrázek svůj vlastní?
Nekupíme_lhřích za hříchem? A kolikráte jsme slibovali ve sv.
zpovědi: Ciním opravdové předsevzetí s milostí tvou život svůj
polepšiti, blízké příležitosti ke hříchu se varovati a nikdy již ne
hřešitiř — Zůstaneme dále vězeti v této lehkomyslnosti? Chtěli
bychom ve svých hříšícb odejíti na věčnost? V dnešní epištole
volá vás apoštol sv. Pavel ven z propasti této lebkomyslnosti:
Nenávidíte zlého. Moji drazí, vyplňte apoštolské vyzvání! A splníte
je tím, že dnes začnete ustavičnou revisi a sanaci svého života
dle návodu, jejž yám nyní vyložím.
Ve starém Recku byly Delfy světoznámý svým chrámem
a věštírnou. Nad vchodem do chrámu skvěl se zlatým písmem
tento nápis: Poznej sebe samal Drazí, v těchto sloveeh máte
naznačenou revisi svého života. »Poznej sebe sama.. Tato tři
slova, píše Montegazza, zahrnují v sobě moudrost všech mou
drostí, podstatu všeho vědění lidského. Poznej sebe sama: pozoruj
a zkoumej své náklonnosti, zvyky, vášně v příčinách jejich i ná
sledcích, a to proto, abys přemohl vše, co ti brání dojíti pravé
blaženosti. Všecka výchova tkví v tom, učí Tolstoj, že víc a více
si uvědomujeme vlastní chyby a zbavujeme se jich.
Moji milí, poznati sebe, poznati své nitro je první krok na
cestě klepšímu. Víte sami dobře, jak rozličny jsou povahy lidské:
Někdo je nakloněn více k hněvu, jiný zase k lenosti, opět jiný
ke lži, jiný k nepoctivosti, každý má nějakou »slabouc stránku.
Někdo má méně zlých náklonností, jiný více, každý podle své
povahy. A- tento skutečný stav mravní musíte poznati všichni,
máte-li se zbaviti svých hříchů a opravdově se polepšiti. A tážete
se, jak jest vám konati toto sebepoznání? Lekáte seté práce
neobvyklé? Nebojte se, nežádám od vás nic nesnadného, ani
nemožného! Dovolte mi však nejprve důvěrnou otázku: Ko
náte večerní modlitbu? — Zajisté! Kdo by jako němá tvář
ulehl večer bez vzpomínky na otce nebeského! Nuže, drazí,
a tato večerní modlitba je začátek revise života, po níž kladete
si tři otázky a upřímně si na ně odpovídáte. Ty otázky ukládal
již filosof Pythagoras svým žákům: Kde jsem byl? Co jsem dělal?
Co jsem měl konati? Odpovědi na tyto otázky podají vám celkový
stav svědomí vašeho. Toto večerní zpytování svědomí nazýváme
diagnosa duše obecná. Hned poznáte ptočl Vzpomeňte na lékařel
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Ten již mnoho dosáhl, když správnou diagnosou poznal patien
tovunemoc a její přičinu. A vy jste lékaři svých duší, vy drazí,
večerním zpytováním svědomí chcete poznati nemoce své duše —
hříchy — a jich příčinu. — Potom přemýšlejte ještě chvilku
o svém zamilovaném hříchu. Hned nyní jej poznejte! Dívejte se
do svého svědomí všichni a tažte se: Který jest můj hřích nej
horší? — Tomu jedinému věnujte pak zvláštní pozornost! Zkou
mejte, proč se ho dopouštíte! Vyhledejte kořen, z něhož vyrůstá!
Ten jest buďto ve člověku jako zlá žádostivost — nebo mimo
člověka jako blízká příležitost ke hříchu. A veškerá snaha vaše
musí směřovati proti tomuto zamilovanému hříchu, byste jej co
nejdříve odstranili! A toto druhé večerní zpytování svědomí,
týkající se pouze jednoho hříchu nejhoršího, nazýváme diagnosa
duše zvláštní.
Při této večerní diagnose duše není hlavní úlohou vypočítá
vání spáchaných hříchů, nýbrž poznání příčiny, proč jste klesli,
a potom vzbuzení dokonalé lítosti a opravdového předsevzetí.
A tak po revisi života následuje sanace života.
Příkladem této budiž nám sv. Alois, patron studující mládeže.
Našel-li nějaký hřích, litoval jej ihned z celé duše: Milý Bože,
odpust mi jejl Zítra se ho jistě nedopustím. Byl-li bez chyby,
pak se modlil: Děkuji tobě, můj Bože. Pomoz mi, bych takovým
vždycky zůstal. — Tímto způsobem stal se sv. Alois andělem
v lidském těle a dnes? již dávno požívá nebeské blaženosti, po
níž—imy toužíme, jíž dosáhnouti chceme a musíme! — Učme'
se od něho! Sv. Alois dobře pozoroval svůj nejhorší hřích. Věděl:
nejhorší hřích jest můj nejhorší nepřítel, který by mne mohl
oloupiti o nebe. Zde platí: buďto — nebo. Buďto zvítěziti — nebo
umříti, buď přemohu já nepřítele, nebo nepřítel přemůže mne,
což by mne mohlo státi nebe.
Všech hříchů, drazí, chcete se zbaviti, ale bojovati budete
nejprve jen proti jednomu, proti tomu zamilovanému hříchu —
té zlaté modle, již jste vztýčili ve chrámu své duše, ji musíte zni
čiti na prach jako místodržitel Chromatius.
za císaře Diokleciana (284—303),totiž na konci Ill. století
byl v Rtmě místodržitel Chromatius; ten upadl v nemoc nezhoji—
telngu. Když slyšel o zázracích, které v témže čase činil v Římě
sv. Sebestián, dal si světce zavolati a slíbil, že přijme víru Kri
stovu, bude-li uzdraven. Světec odvětil: uzdravíš se: ale dříve
musíš všecky své modly zničiti. Místodržitel to slíbil. Za ně
kolik dní dal si světce znovu zavolati a pravil: Slíbil jsi mi,
že budu zdráv, odstraním-li modly. A hle, jest mi den ode dne
hůře. Iřekl sv. Sebestián: Zajisté že jsi neodstranil všech model.
Místodržitel se pak přiznal, že si ponechal pouze jedinou, zlatou
modlu, kterou si zvláště oblíbil. Chceš-li se uzdraviti, dí sv.
ebestián, musíš odstraniti i tuto sošku, třebas ti byla dražší než
všecko na světě. Místodržitel uposlehl a uzdravil se.
Moji milí, podobně musíme jednati i my. Nenáviděti zlého,
píše sv. Pavel. Všech hříchů se odříkáte, ale boj povedete pouze
„!
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proti té zlaté modle duše své, již odstraniti musíte za každou
cenu, za každou obět, — poněvadž se jedná o' spásu dušel Ajak
jste dosud pečovali o svou „duši? Kéž nikomu z nás nevyčitá
vám právem píseň misijní:

Jenom jednu duši máš,
ach, proč o ní víc nedbášř
Pomni, že když duši ztratíš,
vše ztraceno máš.
A já, drazí, pravím vám, že neztratíte duše své pro věčnost,
budete-li večer po modlitbě konati zpytování svědomí a dokonalou
lítost. Zpytování svědomí, sebepoznání, toť věda nade všecky
vědy, dokonalá lítost, toť umění nade všecka umění. Bez této
vědy a umění zahynuli byste v oceánu hříchů.
Po tiché hfadině mořské houpá se člun, v němž proslulý
učenec dal se zavésti na moře. aby se mohl pokochati jeho krá
sami. Unesen velkolepo tí okolí, plul mlčky dál a dále na širé
moře; ani sobě nepovšimnul opětované výzvy lodníkovy, aby se
vrátili zpět, ana se bouře blížila. Člověče, zvolal učenec, znáte
něco z astronomie? Neznám, byla krátká odpověd lodníkova.
tvrtinu života svého jste ztratil, litoval ho učenec. — Po nějaké
chvíli byl lodník opět vyrušen otázkou učencovou: A z dějepisu
též ničeho neznáte? Ničeho, zněla odpověd: Pak jste ztratil polo
vici života, ujištoval jej cizinec. — Snad umíte něco z filosofie,
táže se učenec dále. Neznám ničeho, odpovídá krátce prostý
muž. Pak jste ztratil tři čtvrtiny svého života.
Než bouře se blížila víc a více, lodník sotva již stačí veslovati,
lodička každé chvíle se může potopiti. V největším nebezpečí
zazní zoufalý hlas lodníkův: Pane, umíte plovati. Neumím, od
povídá tento. Pak jste ztratil celý život.
Stejně podobně, drazí, povede se i vám, pakli se nenaučíte
v životě svém zachrániti duši svou! Zachráníte ji, spasíte, zcela
jistě, budete—li každého večera konati revisi a sanaci života, jak
jsem vám dnes ukázal. Revisi diagnosou duše obecní a zvláštní,
sanaci lítostí dokonalou a opravdovým předsevzetím. Jedna minuta
stačí na obojí. Žádám to mnoho od vás? Mohu žádati méně?
Té jedné minuty by nemohl věnovati někdo z vás na spásu duše ?Což
nepraví vám Pán: Co je platno člověku, byt celý svět ziskal, ale
na své duši škodu trpěl? A této škodě na duši zabráníte revisí
a sanací života, vychováte si povahu šlechetnou a nashromáždíte
si pokladů nebeských. A nejen to ! Večerním zpytováním svědomí
a lítostí dokonalou budete kráčeti blíž a blíže ke Kristu a najdete
jistě Boha i spásufduše své. Vždyťnechce Bůh smrti bezbožného,
nýbrž aby se obrátil a živ byl. Nechce Bůh, moji drazí, smrti
nikoho z vás, nýbrž abyste se obrátili. O moji milí, obraťte se
lÁBohu
men. již dnes, v tuto chvíli, a živi budte dle jeho svaté vůle.
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Ku křesťanským cvičením.
Dle růz. pramenů upravil V. M. Váchal, O. Praem., far. v Úhonicich. — (Palm)

I. 0 B o b u.
I.

Že jest Bůh, věřili vs1chn1národové všech
veků.
1. Po seslánl Ducha sv. sešli se apoštolové a usnesli se na spo
lečném plánu při hlásání evangelia. Nejdůležitější. pravdy sv. víry
uložili v modlitbě >Věřím v Boha, jež se skládá z 12 článků,
a nazývá se apoštolským vyznáním víry, poněvadž apoštolové
pravdy ty nejen hlásali. ale iveřejně životem svým vyznávali
a za ně život obětovali. První základní pravda: jeden jest Bůh —
jest přesvědčením všech národů všech časů. Víra v Boha je spo
lečným majetkem všeho lidstva. Nebylo a není národa na světě,
který by neměl nějakého náboženství a víry v nejvyšší bytost
božskou. Zprávy o tom podávají nejstarší spisovatelé Homér,
Herodot, Plato, Aristoteles, Cicero, Plutarch, Seneka a jiní.
Cicero na př. praví, že v celém pokolení lidském není ná
roda tak nevzdělaného a divokého, který by nevěděl, že Boha
ctíti třeba, i když neví kterého. Plutarch praví: »Kdybys prošel
všemi zeměmi, našel bys město, jež nemá zdí, písmen, zákonů,
domů, statků, peněz; avšak nikdo neviděl města, jež by nemělo
chrámů, ani bohů a neužívalo modlitby, přísahy; jež by se k svému
dobru neobětovalo, a službou boží nesnažilo se zlo odvraceti.:
Podobně svědčí Seneka. a celé řady nejstarších spisovatelů Tento
souhlas všech národů jest důkazem nade vší pochybnost povzne
seným, že jest Bůh, bytost nejvyšší. Už Aristoteles, jeden z nej
starších mudrců řeckých, pravil: »Co jest v přirozenosti lidské
tak hluboce zakořeněno, nemůže býti nepravdou.: íBělina: Roz
umem ku pravdě, 10)
Ze jest Bůh, poznáváme i z památek po starých národech
a z jazykozpytu. Každý národ měl pro bytost nejvyšší zvláštní
jméno, jež svědčí, že mezi jinými bohy, jež uctívali, uznávali jed
noho nejvyššího Pána a dárce všeho dobra. Římané nazývali nej
vyšší bytost Iupiter, což znamená Bůh Otec všemohoucí, Bůh
bohů. Rekové Zeus, nejvyšší a nejmocnější; Peršané Ormuzd,
nejvyšší, vševědoucí, soudce lidí, původce dobra. Indové Dyaus
piter — král všech bohů; Číňané Šangti, neviditelný, věčný. Ba
inejzanedbanější národové afričtí: Křováci, Hereové, Bašutové,
Kaífrové. Ugandci, Ncgři, Zulové, Bedzňáni, Loangeti, Melagas
sové, Hottentoti, Bauthové a j. věří v bytost nejvyšší; podobně
ameřičtí Indiáné, Aztekové, Eskymáci, národové australští, všichni
uctívají bytost nejvyšší, ač neznámou. Casem se víra v jediného
Boha zvrhla v mnohobožství, modloslužbu. Slavný učenec —
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cestovatel, krajan náš, Dr. Musil, universitní profesor ve Vídni,
praví: »Čím blíže k počátku člověčenstva, tím jasnější jsou pojmy
o Bohu; ale naopak, čím blíže k narození Krista Pána, tím jsou
zmatenější, ba zvrhlejší názory náboženské u pohanů.: (Od stvo—
ření do potopy, 93)
Učenec T-iele ve svých dějinách náboženství praví: »Posud
se nenalezl ani jediný kmen, ani národ, který by nevěřil ve vyšší
bytost; _acestovatelé, kteří opak tvrdí, vyvrácení jsou později
od jiných, zkušenějších.: Národozpytec Oskar Peschel praví:
»Táže-li se kdo, je-li kde kmene bez" náboženství, tomu lze určitě
a jistě odpověděti, že není.< (Volkerkunde 273.)
Píše-li někdo, že náboženství u některého kmene nenalezl,
má-to svou příčinu. Mnohý cestovatel se zdržel jen několik dní
mezi divochy, aneb nebyl dosti mocen jejich jazyka, nemohl
ihned poznati duševní stav obyvatel. Mnohý přišel sem už 5 před
sudkem, rád by se pohlubil učenému světu, že o náboženství tu
ani stopy nenalezl.
Tázal se snad několika jednotlivců a dle neurčitých výpovědí
soudil, že nevědí o Bohu. Zapomněl, že obyvatelé pobanští ne
mohou se určitě vyjádřiti o svém náboženství jako my, neučíce
se ve školách; a jsou k cizincům naplnění zvláštní nedůvěrou
a přisvědčují na vše, nač se jich kdo vyptává, jen aby se ho
zbavili. — Víra v Boha jest požadavkem rozumu, Bůh vám ji
vštípil v srdce lidské a ozývá se ustavičně hlasem svědomí; každý
i nejnižší člověk má tolik soudnosti a schopnosti, že poznává
Boha z věcí stvořených. (Srov. Kadeřávek: Obrana zákl. víry
katol. I. 192.)
2. Nalezneme-li přece nevěru u jednotlivce, který nevěří
v Boha, dá se to z různých příčin vysvětliti. Nevěra vychází ze
zaslepenosti rozumu a zatvrzelosti vůle, a zkušenosti srdce; z pýchy
života, žádosti těla a žádosti očí. Slavný učenec francouzský
Cuvier, pravil: jen blázen a' podvodník může být neznabohem.<
Blázen, který nemyslí; podvodník, který podvádí sebe a jiné.
0 nevěře budeme ještě obšírněji jednati později.
A právě nevěrci, kteří v ry v Boha pozbyli, rádi by světu
namluvili, že jsou také celí národové, kteří v Boha nevěří; a vy
nášejí různé námitky proti všeobecné víře národů
ledna taková námitka jest, že prý náboženství. víru v Boha
vynašli kněží aneb králové, aby mohli nad lidem panovat.
Na to jest snadná odpověď. Adam, Noe, Abrahám, a patri
archové nebyli 'kněží ani králové, věřili v Boha se svými potomky
a obětovali Bohu. V každé rodině byl otec takořka „knězem, konal
obřady náboženské jménem celé rodiny. Víra v Boha roznesla
se z ráje mezi potomstvo prarodičů našich a dle okolností pak
byla různými názory pozměněna a s pohanstvím smíšena. Když
lidé neměli času ani schopností, ustanovovali si kněze, kteří
jménem jich oběti přinášeli. U národa Israelského byli kněží.
ustanoveni od Boha samého, a u křesťanů od ]ežíše Krista,
Spasitele našeho, aby jeho jménem evangelium hlásali, svátosti
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rozdávali, oběť mše sv. přinášeli. — jiná námitka, že prý nábo
ženství, vira v Boha, povstala ze strachu; lidé prý viděli hrozné
zjevy přírodní, blesky, bouře, vichřice, povodně, a ze strachu
uctívali bohy, kteří prý to způsobili. Na to jest jednoduchá od
pověd. Vědomost o Bohu měli již v srdci; ze strachu stane se
spíše člověk nevěrcem, aby bázeň před bohy utlumil. Hlas svě
domí mluvil v nich, že jest ještě někdo vyšší a mocnější.
Vědomí o Bohu může býti na čas sice zatemněno, ale nikdy
potlačeno. Slyšíme-li mluviti: >Neni Boha, nic neveřime,< třeba
dobře uvážiti, proč to kdo říká, a co ho k tomu svádí. Sv. Augustin
už dávno řekl: »Nikdo nepopírá Boha, leč ten, komu by bylo
milejší, kdyby žádného Boha nebylo.<
_
Pán ježíš to vysvětlil slovy: »Světlo přišlo na svět, a milovali
lidé více tmu nežli světlo; nebo skutkové jejich byh zlí. Každý
zajisté, kdo zlé činí, nenávidí světla a nejde k světlu, aby nebyli
trestáni skutkové jeho.: (jan 3. 19.) >Oči mají a nevidi, uši mají
a neslyší. jejich zbožné přání jest: Kéž by nebylo Bohal Kéž
by nebylo soudu na věčnostilc
3. Ptáme-li se, kdo sprostředkoval lidstvu poznání Boha, od
povídá na to krásné sv. apoštol Pavel: »Od stvořeni světa jest
neviditelný Bůh viditelným v jeho díle, takže žádné výmluvy ne
mají, kteří v něho nevěří Zatmino je srdce nevěřících, a pravíce
se býti moudrými, učinění jsou blázny.: (Řím. 1, 20.) Boha ne
upírali ani nejsmělejší rouhači, poněvadž rozum tomu bráni.
Rousseau sám napsal: »Všichni národové světa vědí o :Bohu
a klanéji se mu, ačkoli poznávají ho každý po svém způsobu,
přece jest to vždy Bůh. Představa božství jest vryta v srdce naše.
Je to vnitrný hlas, který mluvi ke všem a dává poznati původce
našeho bytí. Tento hlas stále odporuje všem, kdo v Boha nevěří;
jest ustavičným protestem proti výstřednímu rozumářstvi.: (Letre
& M. 1769) (Mergl—Bottau: Víra katol. 9.)
R. 1783 anglický kapitán navštívil vodopád Niagary v Americe
s mladým náčelníkem pohanského kmene. Sotva s výšiny spatřil
náčelník vodopád, velebil Boha a hlasitě se modlil. Když přišli
k vodopádu, vzal náčelník dýmku a hodil..ji do řeky, a hned na
to hodil tam sáček od tabáku a skvostný řetěz. jež kolem krku
nosil a konečně i náušnice. Co měl nejlepšího, daroval nejvyššímu
Bohu. (Cernohouz, Příklady, 379.)
jak zahanbuje tento pohan, který měl o nejvyšší bytosti
božské velmi nepatrného ponětí, mnohého křesťana, který
sice slyšel, kdo je to Bůh, jak nás miluje, co vše pro nás
učinil. a který od Boha už tolik dobra zakusnl, a přece modlitby
roztržitě odbývá, službám božím se často vyhýbá, pro Boha
žádných obětí nepřináší, ve hříchu zůstává, svátostí nepřijímá.
jak velice bude povýšen pohan nad vlažným křesťanem jednou
na věčnosti, který měl Boha stále na mysli, jemu se klaněl,
z lásky k němu zřikal se věcí i nejmilejších, jen aby si přízně
boží udržel! Nestačí jen volati: »Věřím v Boha, Otce všemohou—
cího, stvořitele nebe i země,c ale třeba také Boha! milovati, jeho'
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vůli plniti a hříchu se varovati Krásně vybízí nás všecky žalmista
Páně ku společné chvále a oslavě Pána Boha: »Chvalte Hospo
dina všichni národové. chvalte ho všichni lidé. Oslavujte Hospo
dina, nebot jest dobrý a na věky trvá milosrdenství jeho.: (116 1;
117. l.) Čím více budeme oslavovati nejen slovy, ale i celým ži
votem svého nejdobrotivějšího Boha. tím více bude nám žehnati
na světě a tím větší bude naše sláva jednou na věčnosti.

u.

Že jest Bůh. hlásá pořádek v přírodě.
.Když bratří Makkabejští umírali za víru v jednoho Boha,
napomínala matka nejmladšího syna, bojíc se, aby nezapřel Boha:
>Prosím tě, synu, abys pohleděl na nebe i na zemi a na všecky
věci. kteréž v nich jsou, a poznal, že z ničehož Bůh učinil je
i lidské pokolení.: (2. Makab. 7, 28.) — Napomenutí to týká se
všech nás. Směle máme kráčeti svetem očima otevřenýma, nele
kati se žádného protivenství; všudy kolem nás jest Bůh, vpřírodě
vidíme jeho velikost a velebnost, jeho všemohoucnost a mou
drost. Příroda jest otevřenou knihou, v níž velikými písmeny
psáno jest o vznešenosti a slávě boží.
1. Pozorujrne jen podivuhodné zařízení sluneční soustavy. Ve
škole slyšeli jste, že slunce stojí a země naše otáčí se kolem
něho. a sice koná při tom země dvojí pohyb; kolem své vlastní
osy otáčí se ve 24 hodinách a zároveň běží s nesmírnou rychlostí
kolem slunce. Toto dvojí otáčení přináší nám dvojí výhodu.
Kdyby se země kol své osy neotáčela, byl by na jedné polovici
zeměkouli k slunci obrácené ustavičný den, všecko by bylo spá
leno žárem slunečním; a na druhé straně zeměkoule od slunce
odvrácené byla by věčná noc a mrazivý chlad, takže by tam nic
živo býti nemohlo. Kdo učinil to střídání dne a noci?
»Den a noc jsou jako bratr a sestra, praví Tbeodoret z Cyru.
.K dobru lidstva vypůjčují si vzájemně čas svůj a zase vděčně
vracejí. Jde li zima ke konci a jaro se blíží, kdy lidé větší práci
mají, kdy země rolníka k větší píli pobízí, tehdy vypůjčuje si den
od noci času, aby lidé déle pracovati mohli. My říkáme: dne
přibývá a noci ubývá. Po minutách vypůjčuje si den času, aby
najednou dluh nebyl příliš veliký, a nebyl příčnou, že by se
lidé přepracovali. Proto roste den poznenáhlu' Když pak léto zpola
již uplynulo, nevypůjčuje si den více času, ale splácí ho zase
pomalu noci, a my říkáme. že noci přibývá.: (O božské prozře—
telnosti. Dr. Siebert: Christenlehren, I. 7.)
2. jako otáčení země kol vlastní osy přivádí střídání dne
a noci, tak povstává otáčením země kolem slunce—rok se svými
čtyřmi ročními časy. Země potřebuje pro svůj běh kol slunce
celý rok, t. -j. '365 dní, 5 hodin, 45 vteřin. A jak povstávají jed'
notlivé roční časy,“ jaro, leto, podzim, zima?
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Země naše neotáčí se kol slunce kolmo, ale šikmo naklo
něna ve sklonu asi 23 a půl stupně. Kdyby se pohybovala kolmo
na své dráze, byl by na severním a jižním polu ustavičný sou
mrak, na všech ostatních mistech země byly by noci a dni stále
stejně dlouhé, a každá polovice zeměkoule měla by stále totéž
roční počasí. Na rovníku bylo by pořád nejteplejší leto, a na
obou pólech ustavičná hrozná zima. ]estliže však země v šikmé
poloze kolem slunce putuje, povstává tím střídání dlouhych
a krátkých dnů, teplejších a chladnějších počasí ročních, dle
toho, jak poloviny zeměkoule severni neb jižní více k slunci
jsou obráceny. Tak mají na začátku jara severní a jižní pól zcela
stejné postavení ke slunci, takže zeměk0ule jest od pólu osvětlo
vána. a den a noc následkem toho jsou stejně dlouhé.
Zatím co země nyní od východu k západu dále běží, obrací
k slunci více severní polovinu, a 21. června jest severní pó'l ne;
více k slunci obrácen, takže na severu máme nejdelší den, začátek
léta. Až do 23. září má země opět totéž postavení k slunci jako
v březnu, a tím nastává počátek podzimu. Dne 31. prosmce však
je severní polovma země od slunce odvrácena, a tím nastává za
čátek zimy.
Odkud má země tento svůj pravidelný běh? Kdo jí dal na
kloněné posravení ku vlastní ose? Zalmista Páně volá s úžasem:
»jak velicí jsou, 6 Bože, skutkové tv0ji, všecky věci 5 moudrostí
jsi učinil.: (203, 24.)
A nyní uvažme, jak se roční počasí pro nás nanejvýš užitečně
navzájem střídají. Stvořitel nejvýš m0udrý nerozdělil běh země
na dvě části, aby byla jen Zima a léto; ale postavil mezi obě
počasí střední, jaro a podzim. Tak následuje na mokrou a stu
denou zimu nikoli hned suché a horké léto, ale jaro, které majíc
něco od Zimy a něco od léta, obě — zimu a leto — sobě od
poruncí co nejvhodněji spojí. A právě .tak má se to spodzimkem.
(Theodoret, Už.)
\
3. Avšak dílo boží jest ještě podivuhodnější, uvážíme-li, že
vedle slunce, země a měsíce nalézají se v prostoru oblakovém
ještě nesčetné hvězdy Kdo má dobré očí, může prý na ce'é
obloze, t. j. na sthrní a jižní polokouli za rok viděti nejvýš jen
351 6000 hvězd; má-li však po ruce obyčejné polní kukátko či
dalekohled, spatří jich více; a čím lepší jest dalekohled. tím více
hvězd možno spatřiti až i 12 milionů. A jako pozemské říše roz
děleny jsou na kraje a okresy, na obce a města, v nichž každý
dům má své jméno, podobně tomu iviíši hvězdné. I ta jest roz
dělena na kraje, jimž se říká souhvězdí, a je jicn asi 131. Ně
které viděti lze jen v zimě, jiné jen v letě, jiné pak zůstávají na
obloze celý rok.
1 mezi hvězdami nalézáme rozdíly jako mezi lidmi, jedny mění
stále své místo a putují přesně vymezenou cestou \; jiné zdají se
nehybně státi na témž místě; těm říkáme stálice, oněm pak oběž
nice či planety. Kromě' těch jsou ibludné hvězdy, nemající zdán
Rádce duchovní.

8

— '11'4 —

livě určitého

cíle,

vlasatice či komety,

létavice "čipovětroně

meteory.
Stálice jsou ohromné koule žhavé právě jako naše slunce;
mnohé ještě větší; a všecka ta slunce, jichž září na obloze počet
takřka nekonečný, letí světovým prostorem se závratnou rychlostí
asi 300 km. za vteřinu, každá drahou přesně vyměřenou.
Vše na obloze jest v ustavičném víru; tvar souhvězdí se stále
mění, jednotlivé hvězdy se k sobě blíží aneb se rozestupují, ale
to vše děje se pro nás tak pomalu, že i po tisíci letech člověk
těžko pozná změnu. Proto se nám zdá býti hvězdná obloha obra
zem nevýslovného klidu, a pohled na hvězdy naplňuje duši sta
rostmi života znavenou posvátným mírem a klidem. Vše to svědčí
o nesmírné moci a nekonečné velebnosti a nevyst'blé moudrosti
bozí.
ím jest naše země mezi miliony hvězd, ne-li než zrnkem,
písku, ba pouhým práškem! A v celém vesmíru vládne jeden
=zákon, jedna a táž hmota, jediný pán. K tomu ještě kolem stálic
obíhají různé oběžnice čili planety. Kolem našeho slunce ku př.
obíhá 5, jež pouhým okem vidíme: Merkus (Dobropán), Venuše
(KraSOpaní), Mars (Smrtonoš), jupiter (Králomoc) a Saturn
(Hladolet); ale všech známých planet jest přes 500; 8 velkých
a na 500 malých. (j-rák Fr. »Přirodopisná čítanka o hvězdáchc.)
Kromě naší soustavy sluneční jsou ještě miliony jiných Snu
stav slunečních. které jsou mnohem větší nežli naše; neboť na
-30 milionů stálic jsou samá slunce, kolem nichž krouží opět jiné
oběžnice a ty kolem sebe ještě různé měsíce!
Jak ohromná prostora nebeská jest nad námi, jak nekonečný
Bůh a nejvýš moudrý, který vše uspořádal, vše řídí a spravujeí
Abychom měli ponětí o vzdálenosti hvězd mezi sebou. p0zo
rujme jen vzdálenost naší země od slunce. Hvězdáři vypočítali, že
země jest od slunce 21 milionů mil vzdálena. Dělová koule, která
za vteřinu uletí 700 metrů, potřebovala by při stejné původní
rychlosti 7 roků, aby tu cestu vykonala. Světlo, které v jedné
vteřině urazí 42.000 mil, potřebuje 8 let. nežli přijde ze slunce na
naši zem. Jsou však také hvězdy, odkudž světlo potřebuje k nám
cesty celá století. (Spigaro, Sbírka příkl. 78.)
Newton, slavný hvězdář, kdykoli pozoroval pohyb hvězd a stu
doval soustavu sluneční, pokaždé plesalo srdce jeho zvzáštní roz
koši, velebil v duchu Boha, skláněl kolena před Nejvyšším, obdi
vUje se leho všemohoucnosti, moudrosti a dobrotivosti. Smekal
klobouk pokaždé. kdykoli slyšel vysloviti slovo Bůh.
Francouzský hvězdář Leverier měl v Paříži hvězdárnu, pozo
rovací stanici, a v ní veliký kříž. Když v pozdní večer pozoroval
běh hvězd nebeských, pokaždé kdy byl unaven studiemi, klekával
před křížem, VCleil všemohoucnost, dobrotivost a moudrost boží.
Voltaire,-' nevěrec, v 81; roce života svého poprvé vážně se
zadíval jednou na východ slunce za jarní doby. Cervánky ozářily
vrcholky hor a najednou vystoupilo slunce jako ohnivá koule.
MoCně'dojat sejmul nevěrec klobouk, padl“ na'kolena a složil pí;
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se'i'i, již ukončil slovy: 5"1»Mocny'Bože, věřím v tebe;

nikdy více

nechci již upírati jsoucnost tvou.: (Veith; Cernohouz, Příkl. 57*.)
' A nyní si představte 1ubohého nevěrce, jak jest politování
hodný, upírá li Boha a ohání se frásí, že vše povstalo náhodou,
aneb že vše jest od věčnosti. Hvězdář Lalaude hledal prý Boha
dalekohledem vprostorách nebeských; a když ho nikde nespatřil,
volal, že není Boha. Hledal hodináře v hodinkách.
Slavný hvězdář Athanáš Kirchner měl přítele, který popíral
Boha, říkaje, že tělesa nebeská povstala sama ze sebe. Když tento
přítel jednou hvězdáře navštívil, spatřil v jednom koutě světnice
umělecky zpracovanou zeměkouli. Ptal se hned, kdo to zhotovil.
Kirchner odpověděl. »Mů; drahý, ta povstala sama ze sebe.: —
A když přítel se zlobil, že si žerty s ním tropí. pravil Kirchner;
»Jsou-li veziké koule na nebi samy ze sebe, proč by nemohla býti
itato malářc Nevěrec se zamyslil, zastyděl a od té doby rozumněji
pohlížel na dílo boží. jak pravdivá jsou slovažalmisty Páně: >Ne-.
besa vypravují slávu boží-, a dílo rukou jeho zvěstuje oblohaíc (18.)
Pohíížeime "častějik nebesům; poznáme, jak jsme malí a nepatrni,
a jak veliký a mocný jest Bůh, stvořitel nebe i země, jak moudrý
a dobrotivý!

Ill.

Že jest Bůh, hlásá účelnost v přírodě.
Minule obdivovali jsme se velikosti a velebnosti boží, pokud
se jeví na vehkolepé obloze. Dnes budeme si všímati, jak Bůh
nejvýš dobrotivý a moudrý všecko tak účelně a /užitečně uspo—
řádal.

'

1. Všecky řeky z celé pevniny naší země tekou do moře;
některé řeky jsou více než hodinu cesty široké. Všecky odvádějí
spousty vod do moře po celá léta, ba celá století, a přece moře
ještě nepřeteklo. Oikud to, že tolik vody stále přitéká, žádná
neodtéká. a přece moře nepretéká? jak účelně to moudrost
božská zařídila. Z moře vystupují ustavičně páry; vypařuje se
pravidelně tolzk vody, kolik ]Í přibylo. Z páry udělají se mračna,
jež vítr roznáší 've výši nad námi, odkud padají k zemi jako
rosa aneb jako mlha, aneb jako déšť a sníh. Vlhkost. z nich
shromažďuje se pak v zemi, zvláště“ v lesích, vychází ven opět
v pramenech, tvoří potoky, řeky a dravé proudy, teče' zase zpět
do moře. Tímto ustavičným oběhem vody zabrání se přetékáni
moře. prameny nevysýchají, řeky se nevysušují.
" Kdo to tak moudře pořídil, neživá příroda sama, aneb ná
hod-'a, č'i nejvyšší božská

bytost

živá?

_. ," -. '

'

' A ještě něco. Stojatá'voda časem hnije. Odkud to," že mořská
voda'kse nekazí, ač nemáš žádného odtoku & na- "všech stranách
jest užavře'naf'pevnino'u“zemskou? Příčinou toho jest pří-liva-odliv.
Dvakrát denně doráží voda na pevninu a vali se zase zpět,-takže“

.
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celé moře jest v ustavičném pohybu. Nový důkaz nekonečné
moudrosti boží.
2. Všechen život na zemi udržován jest vzduchem. Bez
vzduchu zahynuli by všichni lidé, všecka zvířata na suchu i ve
vodě, ba ani rostliny by se nemohly udi'žeti. A jak podivuhodné
jest ústrojí dýchací. Lidé mají plíce, tak i zvířata; ryby mají
žábry, hmyz zvláštní jemné ústrojí, listí stromů a bylin zvláštní
vzdušné otvory. Všichni tvorové dýchají celá tisíciletí a čerpají
vzduch a vzduchu přece neubývá. I pro čištění vzduchu od
prachu a škodných výparů postarala se moudrost božská, sesílajíc
časem déšť, větry a bouře.

'

Vzduch má však ještě jiný úkol, přináší nám světlo sluneční,
mírní svou vlhkostí a chladem žhavé paprsky slunce a tak pů—
sóbí, že beze škody přijímáme od slunce světlo a teplo.
Celá příroda podobá se stroji nejvýš moudře zařízenému,
v němž jedno kolečko zasahá do druhého, každé má SVůlvýznam
a svou úlohu. Proto volá s nadšením žalmista Páně: »Jak velicí
jSou skutkové tvoji, Hospodine; všecky věci 5 moudrostí jsi
učinil.:

(Z. 103, 24.)

,

'

3. A jaký vliv má teplo a zima v přírodě na život všeho
tvorstva? Voda se teplem roztahuje, řídne a nabývá objemu;
ZImOU houstne a smršťuje se. Avšak od tohoto všeobecného
zákona jest u vody velmi účelná jedna výjimka. Při 4“ tepla
ochlazujíc se až k bodu mrazu nehoustne voda, ale řídne a při
bývá na objemu, takže, jakmile zmrzne v pevný led. jest obsahu
většího, a lehčí než voda tekutá. Proto led plave nahoře. Kdyby
nebylo tohoto moudrého zařízení, promrzla by řeka až ke dnu;
led by klesl na dno, a žádný tvor ve vodě by zimy nepřežil.
Pod kůrou však ledovou v hloubce má voda v největší zimě
40 teploty, a_proto živočichové pod pokryvkou ledovou mohou
přezimovati. (Smejkalz »Křesť.názor svět.: 1.68.) (Srv. Dr. Siebert:

Christenlehren.)
4. Moudrost božskou vidíme dále v říši živočišstva a ro
stlinstva.

_

a) Pozczorujme na př. stěhování ptactva před zimou.
Kdo oznámí nerozumným tvorům, že je čas ku stěhování?
Kdo, jim ukáže cestu do dalekých krajin jižních? Kdo je přivede
zase zpět na jaře do starých hnízd, jež opustily?
Pozorujme pořádek v úlu včel, jak vše tu mistrovsky zaří
zeno. Mají svou královnu; rozdělenu práci; vylétají střídavě
a v přesném pořádku, sbírají z květin pel a med; z vosku stavějí
buňky, cely šestihranné bez kružítka, bez jakékoli míry neb uhlo
měru a využitkuií tak největšího prostoru.
Medem naplňují buňky a příklopem šestihranným uzavírají.
Kdo naučil včely, jichž život trvá nejvýše 8 měsíců, tomu podivu
hodnému stavitelství? Švýcarský jeden učenec dokázal, že jiný
pokrm připravují včely pro královnu, jiný pro trubce, jiný pro
pracovnice, dělnice při krmení larv; čím vyšší hodnost, tím lépe
jest pokrm připraven.

—117——

Stát včel je tedy ustavičným chvalozpěvem moudrosti boží.
Pohledme na pavouka. Živí se komáry a mouchami. Nemá.
křídel, nemůže, se honiti za nimi; upravuje si síť, pavučinu způ
sobem tak podivuhodným. Nejdříve napne silnou nití, kterou ze
sebe souká, rám, okraj své sítě, a středem protne kolmou nit
a od středu začíná přístí nitky jako paprsky kola na všecky
strany Tyto nitky spojuje opět spirální nitkou od středu až ku
okraji rámu sítě. Když jest hotov s prací, skryje se do koutka
' pavučiny a číhá, až hmyz v síti uvázne. ]e-li kořist veliká, že
není s to, aby jí požil, uloží si ji, otočí pavučinou.
Kdo naučil pavouka této chytrosti? Sotvaže se narodí, už
pracme jako mistr dobře vyškolený.
im více pozorujeme jednotlivé tvory v přírodě, tím více se
musíme obdivovati moudrosti a dobrotivosti boží.
jak podivuhodné sestaveno jest ptačí'péro. Brk je dutý, po
obou stranách větvičkami opatřený, a ty zase mají jemné řasy,
které spolu spojeny jsou malými háčky. Dr. Bernard Altum,
'. s'avný přírodovědec pravil: »Není možno sestrojiti jiného útvaru,
který by při stejné lehkosti vynikal takovou pevností a zdatnosti,
jako jest péro ptačí.:
Každý živočich jest obdařen šatem, který mu nejlépe vyho
vuje; brouk krunýřem, ryba šupinami, pták peřím, ssavec srstí.
Oděv ten řídí se potřebou počasí, v zimě jest hustší, v letě lehčí.
Oděv zvlřecí, zvláště zvířat pronásledovaných, leá barvu okolí,
ve kterém zvíře to se pohybuje. Ku své obraně maji zvířata různé
nástroje uměle sestrojené, jež po upotřebení samy si brousí, opra
vují, aneb jim dorůstají.
Dnešní doba hrda jest na vynález aeroplánu, avšak co jsou
všecky nedokonalé aeroplány proti peruti rychlé vlaštovky!
Dlouho trvalo, než člověk dovedl upotřehiti elektřiny ku své
potřebě A zatím úhoř „americký má od jakživa přístroj k vyvi
nování elektrické síly ve švém těle, a ranami elektrickými brání
se proti nepříteli. Naše parolodě jsou napodobeniny rybího těla
jenom s tím velikým rozdílem, že dosud větší ryby mořské rychleji
dovedou plovati než nejrychlejší parolod.
Dnes patří člověk s pýchou na parní stroje, na telegrafy
a telefony, ale co jsou ty stroje proti organismu těla živočišného,
jež je stroj daleko umělejší, opatřený nerstvem, než jest umělý
telegr-nf a telrfon Odkud. mají zvířata moudrost a dovednost,
jake anu člolěk nemá? Nenaučila se jí, každé zvíře provádí vše
bez učení 5 vrozenou lehkostí. Bůh nejvýš moudrý postaral se
o své lVUl'y,aby nevědomky hlásaly moc a slávu boží. (Šmejkal, 72.)
Slavný přírodozpytec francouzský. Cuvier, řekl jednou k jaké
musi nevěrcn, který popíral Boha: >Přineste mi křídlo mouchy.
a já vám dokáži, že jest Bůh, a to Bůh nejvýš mocný a nejvýš

moudrý.: jestliže na křídle mouchy nalézáme tolik umění a moci
božské, což teprve na člověku samém, na jeho těle, oku, rukou
a nohou, na jeho srdci, mozku, každé té nejmenší části tělal
A což teprve, pozorujeme-li duševní činnost člověkal

Když slovutný lékař Galenus psal knihu o těle lidském,
zvolal: »Popisuje tělo lidské píši hymnu ku oslavě tvé, ó Bože,
který jsi nás stvořil; objevuje krásu tvého díla více tě uctívám
a oslavují, než kdybych zapaloval 'tobě nejvzácnější kadidloía
A Galenus byl pohan, neznal Boha, jako známe my, křesťané;
z přírody, z tvorstva poznával velikost a moudrost božskou. Týž
lékař řekl jednou k Epikurovi. který Boha popíral: »Pohled jen
na tělo lidské, a řekni pak, zdali ještě o jsoucnosti boží pochy
buješ. Sto let ti dám ku přemýšlení, nalezneš-li jedinou chybu
na těle lidském, aneb budeš-li moci říci, že bys lépe tělo lidské
a účelněji upravil, nežli to učinil nejmoudřejši mistr, Bůh sám.:
( ernohouz, Příkl.)
b) Podobně nalézáme moudrost a všemohoucnost boží v říši
rostlinstva. jak dovedně utvořeno jen stéblo obilní! Průměr jeho
je sotva 1/2 cm, výška dosahuje až 11/, m. Žádný stavitel nedo
vedl by ty rozměry napodobiti; musel by vystavěti budovu 1 m
šířky do výše 450 metrů. Siéblo je duté a proto pevnější, než
kdyby bylo plné. Zláme-li se zelené stéblo, ihned se ve zlome
'nině zakolínkuje, aby květ a plod nepřišel na zmar.
,
Jak krásně bývá chráněn květ proti nehodám, dešti, zimě,
škodlivému hmyzu! Některé květy při dešti se zavrou, jiné se
skloní, jiné se skrývají. Některé rostliny v bažinatých krajinách,
kde nenalézají dostatek dusičných látek, lapají uměle lepkavými
listy hmyz, z něhož vyssávají potravu dusičnatou. Mnol'é rostliny
jsou opatřeny chmýřím, perutěmi, háčky, aby snáze větrem neb
živočichy k užitku lidstva byly rozneseny a rozmnoženy.
Slavný přírodozpytec Linné, když kdosi popíral Boha, položil
ruku ná trávník a řekl: »Z tohoto kousku země dokáži vám, že
jest Bůh, a to Bůh nejmocnější a nejmoudřejší.:
Týž učenec napsal na začátku vědeckého spisu: »Poznal
jsem Boha věčného, nesmírného, všemocného v tvorstvu světa._
Viděl jsem jeho stopy v přírodě; i při nejmenších věcech stvo
řených, jež zdají se býti ničím, vychází na jevo nekonečná moc
boží, moudrost a dokonalostc (Dr. Kadeřávek, Obrana l. 148.)
Celá příroda hlásá všemohoucnost, moudrost a dobrotivost
boží. »Zeptej se hovad a naučí tebe,< čteme v Písmě sv.; ptactva
nebeského a oznámí tobě. Mluv zemi, a odpoví tobě: »Kdož neví,
že všecko to ruka Hospodinova učinilařc (job. 12. 7.).
Tři mládenci judští v babylonském zajetí veřejně vyznali
Boha a nebáli se, že budou za to vhozeni do ohnivé pece.
A když je anděl zachránil před spálením, velebili Boha a svolá
vali celou přírodu, všecky tvory, aby oslavovaly nejvyššího Pána.
.Dobrořečte slunce a měsíc Pánu, dobrořečte mu hvězdy nebeské,
dobrořečte mu všecky rostliny, všichni ptáci nebeští a vše, co se
hýbe ve vodách; dobrořečte všecka zvířata, dobrořečte všichni
synové lidští: chvalte a vyvyšujte Boha na věky c (Dan. B.)
Kéž bychom všichni měli tak pevnou, stálou víru v Boha,
v jeho všemohoucnost, dobrotivost a moudrost, jako tito mladíci,
kteří i život obětovali za víru svou! Co dobrodiní by se nám.
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dostalo s hůry, co ochrany proti zlobě lidské, proti ďáblu, proti
vlastnímu tělu, kdykoli chtějí nás o víru připraviti, rozum zasle
piti, srdce zkaziti a duši Bohu odciziti a na věky zničiti. »Veliký
jest Hospodin, a chvályhodný příliš,: volá žalmista Páně, a »veli—
kosti jeho není konce Proto na každý denv budu dobrořečiti
Bohu a chváliti jméno jeho na věky věkův- (Z. 144.)
jestliže v Starém zákoně už tolik oslavovali Boha, tím více
jsme povinni oslavovati svého Boba my, křesťané, Boha, který
jest naším otcem nejdobrotivějším; který vše k našemu blahu
a spáse duše naší stvořil a uspořádal, který stále otvírá ruku
svou a naplňuje všeliký živočich požehnáním. Dobrořečme za to
denně Bohu, cbvalme a vyvyšujme ho na věky; Bůh bude nám
žehnati a vyvýší nás jednou ke trůnu své slávy na nebi.
IV.

Že jest Bůh, hlásá naše svědomí.
1. Německý filosof Kant napsal: »Dvě věci vzbuzují můj
největší obdiv: hvězdnaté nebe nade mnou, a hlas svědomí ve
mně:. Bůh se zjevuje nejen ve viditelné přírodě, velikolepém díle
svém, ale Bůh mluví k nám neustále hlasem svědomí; přirozeným
zákonem, který váže krále jako chudasa, který nedá se zrušiti,
omeziti žádným jiným zákonem, ale sám jest základem všech
ostatních zákonů; zákonem, kterému se neučíme z kněh, ale který
jest vštípen v naše srdce, který jest nám vrozen, kterým dove—
deme rozeznávati, co jest dobré a co není dobré, co jest spra
vedlivé a co nespravedlivé. Zákon ten ukazuje nutně na zákono
dárce. Kdo je to, který zákon vepsal do srdce panovníkům
i poddaným, polodivým lidem i nejučenějším, národům staro
věkým i nynějším? Zákonodárce ten, Bůh, ohlašuje se sám hlasem
našeho svědomí. Cařihradský císař Konstans dal svého bratra
"Theodosia odstraniti vraždou. Jakmile byl krvavý zločin vykonán,
neměl císař žádného pokoje ani ve dne, ani za noci: stále viděl
_zavražděného bratra před sebou. aa mu podává číši naplněnou
krví a volá: »Napij se, bratřelc Císař utekl do Italie a do Sicilie,
aby tam našel pokoje, ale nadarmo. — Theodorik, král Gotů,
krvavě se provinil na šlechetném Symmachovi. Neměl od té doby
žádného pokoje. Když jednou přinesli mu na stůl k večeři rybí
hlavu neobyčejné velikosti, vykřikl a zděšen utekl od stolu a
volal: »Vidím hlavu Symmacha, jeho jiskřící oči, jeho zuby, které
mne chtějí rozdrtiti. pryč odtud.: Dlouho pobíhal po sále. až
unaven klesl na lůžku a po třech dnech mocný král byl mrtvolou.
Odkud se vzala hrozná událost u těchto dvou královských ne
štastníkůř Žádný soudce na světě nevolal jich k zodpovědnosti,
žádný kat jich neohrožoval; nevinně zavražděni nemohli jim ško
diti, sami už byli v říši mrtvých. Ale vrahové věděli, a každý
zločinec a hříšník ví, že na nebi jest soudce, k jehož trůnu _volá
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nevinně prolitá krev 0 pomstu, a jehož trestající ruce nikdo ne—
unikne. >Proto přicháaí soužení a úzkost na každou duši člověka
činlcího zlé,: praví sv. Pavel, apoštol národů in. 2. 9.). Neboť
neviditelný soudce ten usadí se v srdci hříšníka, nedá se podplatit!
zlatem ani oklamati lží, ani ukonejšiti lichocením; a temno noční
jest jasným před ním jako den. Tento neviditelný soudce je'st
Bůh, věčný odplatitel dobra i zla, který už zde na světě každé
přestoupení'zákona do srdce vepsaného trestá kárajícím' hlasem
svědomí. Clověk nemohl si sám takového soudce nepříjemného
dáti, který by ho usvědčoval, soužil, trýznil, pronásledoval a
každouhříšnou radost ztrpčoval. Bůh jest to, svědomí to doka
zuje, bytosť nejvýš svatá, Spravedlivá, vševědoucí, neviditelná, jež
srdce naše stvořila, zákon přirozený do něho vložila a v něm
zřídila soudní stolici svědomí nepodplatitelnou. před níž se třese
i největší nevěrec a nejspustlejší zločinec. Hrozný hlas svědomí
pronásledoval prarodiče naše po hříchu v ráu, bratrovraha Kaina,
bratry ]osefovy, Jidáše, a j. ze Starého a Nového zákona. Po
dobně v dějinách jednotlivců všech věků.
Řecký dějepisec Plutarch vypravuje o jakémsi muži, BČŠSOVÍI
který svého otce zavraždil. Nikdo o tom nevěděl. Ale svědomí
nedalo vrahu pokoje a hrozně ho trápilo. jednou šel s přáteli na
procházku a nad nimi krákoralo několik krkavců
Ulekl se Bessus a zvolal zoufale: »Musíte mi pořád před
hazovati, že jsem otce zavraždilřc , Zaraženi hleděli naň přátelé,
zavedli ho před soudce, kde se vyznal z hrozného zločinu.
R. 1760 zabil jakýsi Gubáček v Uhrách svou manželku.
Utekl do Polska, kde byla tehdy revoluce, dal se odvéSti a po
staviti do největší vřavy, aby smrt učinila konec vyčltkám svě
domí. Ale když neporušen vyvázl, utekl do Ameriky, kde opět
ve válce v Mexiku hledal smrt, ale zase marně. D.)mníval se, že
snad v daleké cizině nalezne pokoje svědomí; ale v srdci měl
stále peklo. Kdykoli viděl, že se naň někdo dívá. myelil, že už je
prozrazen, že ho zatykačem stíhají, že už jest vyzrazen a poznán;
v noci každý šustot ho poděsil. Chřadl stá'e až se rozhodnul, že
se do Uher vrátí a u soudu vše na sebe vypoví.
Vrátil se do Pešti, byl odsouzen k smrti provazem. Ale nej
vyšší zemský soud změnil trest smrti v těžký 14letý žalář.
Cítil sice úlevu, ale pokoje ještě nenalezl, až konečně vyznal
se zpovědníku ze všeho, který mu uložil zvláštní pokání a udělil
rozhřešení. Teprve nyní utišilo se svědomí, když byl poučen, že
Bůh odpustil a po časném trestu žalářním bude přijat úplně na
milost. —
Už pohanský mudrc Seneka pravil: »Blízko jest u tebe Bůh;
jest s tebou, v tobě; Bůh zůstává v nás, srážce dobra, mstitel
zla.: (Deharbez Erklár. d. Katechismus, [ 2l2)
jinde opět napsal Seneka: »Před lidmi a dravými šelmami
můžeš utéci, před sebou však nikoli: (Cernohouz, Příkl. 1285).
Písmo sv. praví: »Bezbožným není pokOje.< (lsai 48. 22.).
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>Utíká bezbožný, an ho žádný nehoní; ale spravedlivý jako
lev smělý beze strachu budex (Přísl. 28). »Červ zlých nikdy ne
umírá, praví Pán ležíš, a oheň neuhasne.: (Mar. 9).
Dionysius, samovládce Syrakuský, maje zlé svědomí, žil
v ustavičné bázní. Nikomu nedůvěřoval, každého se obával, že ho
chce sprovoditi se světa. Proto dal se holiti od vlastních dcer,
ale i těm nevěřil, a užíval ku holení kaménku. Lože měl upra
vené jako tvrz, a když se odebral do ložnice, vytáhl za sebou
most. Ale i tu neměl pokoje, každý šustot ho děsil a činil ne
šťastným.
Svetonius vypravuje, že vladař Kaligula pro své nepravosti
neměl žádného pokoje, v noci spával sotva tři hodiny, a když hřmělo,
ukrýval se pod svou postelí. Tak i Nero, který matku dal usmrtiti
a mnohých zločinů měl na svědomí, naříkal, že furie ho hrozně
pronásledují a mučí. Hrozné výčitky svědomí mučin nevěrce
Voltaira před smrtí, volal zoufale, že jest od Boha opuštěn.
2. Dává—lise Bůh poznati svým nepřátelům, v hříších se na
lezajícím, hlasem svědomí, tím více dává se poznati svým mi
láčkům, jako odplatitel každého dobrého skutku, byt sebe ne
patrnějšlhm Každý z vás jste už zakusil [útěchy po vykonanérn
dobrém skutku. Podal-li kdo hladovému občerstvení, a ubožák
děkoval za to a prosil Boha, aby to odplatil: pocítil dárcev duši
zvláštní radost. Bůh už splatit 5 části dobrý skutek. Spravedlivi
lidé právě proto, že Bůh se hlásí. a radostí naplňuje jejich srdce,
konají rádi dobré skutky, byť se dočkali i nevděku za to a hru
bosti Oni cítí Boha ve svém srdci. jak šťastné, hodné dítko po
slušné rodičů.
Písmo sv. praví: »Dobré svědomí jsou ustavičně hody.<
(Přísl. 15)
Sv. Hilaria přepadli loupežníci a řekli: »Co bys řekl, kdyby
tě přepadli vrahovéřc Sv. Hilarius odpověděl: »Kdo nemá ničeho,
nemusí se vrahů lekatic. >Ale my tě můžeme zavražditi,c pravili
loupežníci. »Ale, kdo má dobré svědomí,: pravil sv. Hilarius, >ten
se ani smrti nezaleknec. Překvapení neohrožeností světce, od
prosilia pravili: »Ode dneška nebudeme více loupi3i; pochopujeme,
že dobré svědomí jest největší poklad na světě.: (Cernohouz. 1282).
3. Bůh vštípil každému do srdce hlas svědomí, hlas božský.
Jak to přijde, táže se mnohý, že jsou mnozí lidé bez svědomí?
Bez svědomí není nikdo, ale u každého není hlas svědomí stejně
mocný. Na svět přinesli jsme si zárodek svědomí jako i zárodek
rozumu. Záleží na vychování a vypěstění svědomí.
Kdo byl v mládí přísně vychován, má lepší, citelnější svě—
domí, nežli kdo ve výchově byl zanedbán. Kdo od malička slyšel:
>nesmíš lháti, nesmíš krástic, toho svědomí bude živější, nežli
toho, který toho neslyšel, nic dobrého neviděl, ke hříchu byl na
váděn. Svědomí jeho jest ututláno, duše mrtva pro nebe.
A jako mrtvé tělo necítí, kdybychom ho bodali a pálili, ne
cítí ani duše zanedbaná výčitek svědomí.

Ale svědomí se nedá dlouho potlačiti. Hlas boží ozve se
ještě jednou v srdci člověka. Zlí lidé dovedou různými prostředky
svědomí utlumiti, ale když se nejméně nadějí, ozve se tu hro
movým hlasem
Když malé dítě pláče, že není slova rozuměti, dává mu chůva
do úst něco lahodného, aby nekřičelo. Tak i lidé dělají, když
svědomí činí ostré výčitky, napájejí je sladkou výmluvou, aby
pokoje nabyli. Kdo' přijde do mlýna, bývá mu hluk zde velice
odporným; přijde-lisem častěji, zvykne i největšímu hluku, a
vede si, jakoby hluku nebylo. Tak zvykne i mnohý na zlé vý
čitky svědomí, počíná si vesele, jakoby jich neslyšel. Ale běda,
až bude svědomí bouř.ti a Bůh žádati počet z vladařství, a člověk
nebude míti příležitosti více, aby svědomí pokáním upokojil.
Preco ustanovil Pán ]ežís sv. zpověď, abychom v ní pokoj
duše nalezli, jestli hříchem svědomí bylo pobouřeno.
Chceme-l. si Boha ve svém srdci udržeti a trpkých výčitek
sIědomí se uchranati, zpytujme každodenně před Spaním svědomí;
jakmile duše jest poskvrněna hříchem těžkým, a svědomí pobou
řeno, spěchejme k soudní stolici, do zpovědnice, aby pokoj svě
domí byl vrácen a Bůh do srdce se vrátil; konejme pak horlivě
své povinnosti, mějme zalíbení v konání dobrých skutků, snášení
protivenství, a Bůh bude s námi, bude nám žehnati, naplní duši
pokojem a útěchou, jaké svět dáti nemůze. »Pokoj hojný jest
těm,4 praví žalmista Páně, »kteří milují přikázání Páně.: (118.
165.). Když se narodil Spasitel náš, zpívali andělé nad Betlemem:
»Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.:
(Luk. 2. 14).
Budeme-li oslavovati Boha způsobem křesťanským, dá nám
Bůh pokoie nejen na zemí, ale pokoje věčného po smrti v ne
beském království.

We?

CAST PASTORACNÍ.
O biologické důležitosti mateřské laktace.
(Pokračování)

2. Mateřské mléko samo a jeho bezprostřední požívání má
tedypro dítě takovou důležitost, že ho nelze ničím nahraditi.
Avšak i podávání mléka, fysiologická funkceíkojení, jest prová
zena blahodárnými účinky. Vedle špatné výživy není pro novo
rozeně v nejdůležitější době jeho rozvoje nic tak nebezpečno, jako
nedostatek obětavé péče. Zkušenost potvrzuje, že vytrvalé kojení
vzbuzuje a posiluje coinejdokonaleji a nejpřirozeněji mateřskou
pečlivost. Matka, která dítě své rok kojí, má a osvědčuje docela
jinou obětavost, než ta, která své dítě svěřuje cizím rukám, a sama
jde bud bez potřeby po práci, neb dokonce po zábavě. Dr. Hauser
vypočítává celou řadu zdravotních nebezpečí, která ohrožují nejen
tělesnou soustavu, ale i duševní síly dítěte a jimž nejlépe lze se
ubrániti svědomitou péčí mateřskou. Veliká úmrtnost nemanžel
ských dětí (která již v prvním roce jest nejméně dvakrát taková
jako u dět. manželských), jest nezvratným důkazem tvrzení výše
uvedeného. Schází dětem nemanželským milující matka, její prs -—
odtud tolik úmrtí.
Ovšem se může státi, že trpká bída odhání milující matku
od dítěte. Avšak to jest neštěstím, jež musí býti mírněno zavá
děním takových zařízení, která by matku mohla-aspoň částečně
nahraditi, a jež musí zůstati vždycky .výminkou. Matka a dítě
náležejí biologicky k sobě, tak tomu chce příroda, a kdyby
ochranná nahradní opatření byla sebe lepší, přece mateřského
prsu-a milujícího srdce mateřského nahraditi nemohou.
Zanedbávání povinnosti kojení má špatný vliv na pozdější
vzrůst dítěte, jeho velikost, tělesnou váhu, klid nervů, pevnost
kostí a sice nejen proto, poněvadž dítěti nedostává se nutných
výživných látek a solí v mateřském mléce obsažených, ale i proto,
že se mu ujímá mateřská péče.
K tomu přistupuje i vliv, který kojení má na pořad porodů
a tudíž také na míru výživy a míru péče, již přiřkla sama pří-'
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roda každému dítěti. Je zvláštní tajemná souvislost mezi mateř
skými orgány, jež dítě živí, a mezi těmi, jež mu život dávají.
Zatím co dítě v životě mateřském spočívá a roste, připravují se
současně i vyživovací orgány rychlým rozmnožováním buněk
žlázových pro funkci kojení.
'
Dokud dítě je v životě mateřském, nenastává oddělování
mléka; jakmile však se narodilo, mléka se tolik odděluje, jako
kdyby příroda všecku svou činnost jen na tvoření mléka obrá
tila. Tak tomu je vskutku. Dokud matka kojí, odpočívají tvořivé
síly jejího lůna, aby v jiné formě sloužily výživě dítěte, jaký
prospěch plyne každému dítěti z tohoto podivuhodného přesunu
sil, je zřejmo. Neboť kdyby v čase kojení zároveň jiné dítě v lůně
mateřském žíti počalo, nebylo by přetížené matce možno oběma
poskytnouti dostatečnou výživu a péči. Počet porodů bude sice
menší, ale úmrtnost ko enců se též zmenší, a šťastný důsledek
bude ten, že vyroste silné pokolení.
3. Vše, co výše řečeno, potvrzuje moderní věda, statistika.
Několik příkladů budiž uvedeno. V Essenu zemřelo během 4 let
(r. 1906-1909) průměrně 5krát tolik dětí, jež byly živy na láhev,
co dětí, jež požívaly prsu mateřského. Bavory vykazují po Rusku
(dle průměru za r. 1906-1908: 22'1_procent) největší úmrtnost
kojenců v evropských Státech. je však zajímavo stopovati, jak
v různých krajinách bavorských zkušenost potvrzuje výše uvedená
theoretická tvrzení. V Dolních Bavořích, u Dunaje, v t. zv. obilní
komoře bavorské, kde je velký blahobyt, jest největší úmrtnost
kojenců, obnáší 30—40 procent. Proti tomu v severněji polože
ných horních a dolních Frankách, kde pracující ženy nemohou
dětem dáti takovou péči, vzdušný byt, vybrané umělé živiny,
jaké lidé zámožní svým dětem poskytují, je úmrtnost kojenců
nejmenší, obnášít pouze 10—20 proc., což se vysvětluje mateřskou
péčí a přirozenou výživou mateřským mlékem. Hraběnka Anna
Spreti, která se otázkou úmrtnosti kojenců v Bavořích zabývala,
dospěla k závěru: Kdyby v roce 1914 téměř výhradně katolické
matky v Dolních Bavořích své novorozence s takou láskou a svě—
domitostí pěstovaly a kojily, jak téměř bez výminky protestantské
matky ve Svédsku a Norvéžsku činí, byly by toho roku neze—
mřely 7043 (276 proc.) děti v prvním roce svého věku, nýbrž
pouze 2542 (10 proc.).
.
P. Muckermann uvádí i líné statistické údaje a výroky lékař
ských celebrit, které potvrzují to, co uvedeno, a které se doža
dují ochrany kojících matek co největší.
Než kojení není jen požehnáním pro dítě, nýbrž i
II.

pro matku samu.
]. Především předejde se kojením dítěte vnitřním zánětům
v šestinedělí, poněvadž jemné zbytky tkaniva, jež po porodu
v lůně matky zbyly, bývají mízovým a krevním systémem pře
jaty a jako cenný materiál mléčným žlázám dodány.
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Dalším přirozeným důsledkem jest omezení počtu dětí. Jest
liže matka dítě kojiti nechce, vysychají přirozené prameny výživy
pro ně. za to však vcházejí v činnost nově tvůrčí funkce lůna
mateřského a nutí k ukvapené stavbě nového dítěte, jež následkem
toho již dříve než v jednom roce na svět přichází. Nehledě ani
k zvýšené úmrtnosti dětí, jež rychle po sobě následují, je též
matka přetížena, a nezřídka ipodléhá bídě, kterou sama zavinila.
ač-li zlo ještě sama nezhoršuje, podnikajíc, ustrašená, nedovolené
pokusy o zničení zárodku lidského.
Statistika dokázala, že za dobu jednoho a tří čtvrtí roku
musí počítati 70 matek ze sta na nový porod, jestliže své předešlé
dítě vůbec nekojily, neb jen nedostatečně tak činily. Jestliže však
dítě bylo kojeno aspoň 39 týdnů, musí očekávati další porod
během jednoho a tří čtvrtí roku pouze 38 matek ze sta, a kojily-li
dítě celý rok, pouze 20 matek ze sta. Prodlužuje-li se doba kojení
na dva roky, následují porody za sebou ve lhůtách tříletých
i delších. Dr Friedenthal, professor v Berlíně, míní, že příroda
přiřkla člověku několikaleté kolení. Soudí tak z toho, že člověk
dostává trvalý chrup pozdě, a že organismus ženy je na dlouho
leté kojení zařízen. U černochů afr ckých není žádnou zvláštností,
že báby kojí svá vnoučata; matky podávají tam prs dítěti po
několik let a rodí zpravidla 've lhůtách čtyřletých. Z toho lze
usuzovati, že aspoň 1 rok by měla každá matka dítě kojiti.
Kojí—limatka dítě, dochází i zvláštního klidu nervů, tělesná
krása její se rozvíjí a září : ní zvláštní důstojnost. ] slabé matky
zkvétají při kojení. Matka, která měla 14 dětí, ač byla malá
a nepatrná, všechny děti odkojila; děti jsou vesměs silné, zdravé,
ušlechtilých forem, žádné nezemřelo. Kdo matku tu spatří a neví,
že měla 14 dětí, táže se, je-li to možno. ]istá šlechtična, jež svých
13 dětí sama odkojila, jest všeobecně obdivována jako krásná
paní. Tak odměňuje příroda, zachovávají-li se její zákony.
2. I duševní dary, které kojení s sebou přináší, jsou četné.
Především je to radost ze života; i odvaha matky vzrůstá. ]en
zřídka kdy matka, která kojí své děti, spáchá sebevraždu, a je
zjištěno, že postupně ubývá sebevražd u žen, čím více mají děti.
jež samy kojily. A jako tělo předčasně stárne, zanedbává-li se
přirozená povinnost kojení, stárne iduch.
=Děti činí člověka
mladýmc platí nejen pro otce, ale i pro matku. Matka bývá od
nicot společenského života odvrácená, stává se jednodušší a za
miluje si svůj domov, jako královna svou říši. Kojení sice žádá
oběti, avšak zároveň přináší i vnitřní spokojenost, radost 2 pro
spívání dítěte, neboť v obětavé a nezištně mateřské lásce dochází
vroucí touha přírody svého splnění a nenechává obětavé matky
bez odměny..
3. Avšak kojení má i vliv na celou rodinu. ba i na celý
národ. Otec je úžeji a pevněji spojen se svou chotí i se svým
dítětem. Národ pak má prospěch dvojí: předně porodů je sice
při kojení méně, ale za to je podstatně menší úmrtnost dětí, za
druhé pak jest jakost odkojených dětí docela jiná než dětí umě
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lých. Generální štábní lékař Dr. v. Vogl tvrdí výslovně, že branná
zdatnost, t. j. míra síly a zdraví mladého muže. schopného ke

službě vojenské,—jestpodstatně určována

výživou jeho,-když

byl kojencem. '
Sluší připomenouti. že iobtíže porodu kojením se mír'ní.
Medicinální rada Dr. Grassl po třicetileté porodnicképraxi zjistil,
že nutnost umělé pomoci při porodech místně kolísá. V bavor
Ském lese je nižší než v Lindavě. Vysvětlu e tento zjev tím, žeq
v-bavorském lese 'děti jsou kojeny, a tím odolávají rhacn'itis
(anglické nemoci), kdežto v Lindavě jsou děti více živy na-láhev,
a proto jsou přístupnější této nemoci. Rhachitis má pak zhoubný
vliv na stavbu kostí a zaviňuje zúženjny. Indiánky v severní Ame
rice, jež kojí samy své děti, jsou tak otužilé, že Konají-li na př.
cestuv na koni. nemusí k vůli porodu cestu přerušiti.
/
Ze má kojení veliký vliv i na biologické plemeno (raci), je
zcela pochopitelno, a zajímavým dokladem je svědectví Tacitovo.
jenž píše, že ímané obdivovali se urostlým Germánům, udávaje
i příčinu: -[n omni domo nudí ac sordidi in bos artus, in haec

corpora, quae miramur, excrescunt. Sua quemque mater
uberibus
alit, nec ancillis aut nutricibus delegantur.: (De
Germania, ZO.)

4 ještě je třeba dotknouti se otázky: Není příčinou toho.,
že matky málo děti své kojí a na láhev je odkaZUjí, fysická ne
schopnost? Zajímavé jsou zkušenosti lékařů. jisto je, že děti noto
rických pijanů jsou téměř 2 90 proc. neschopny kojiti. Avšak
nelze tvrditi, že by nemožnost kojiti byla dědičná. Lékařka
Dr. Agnes Blumová zjistila 3 matky, jež nemohly kojiti a měly
dohromady 30 dětí; ale ze 6 jejich vdaných dcer nebyla ani
jedna neschopna ko ení. Dr. Schlossmann nazývá tvrzení, že ne
schopnosti kojiti přibývá, úplně neoprávněným pessimismem.
S fysického stanoviska jsou všecky ženy schopny, množství mléka
k výživě dítěte potřebné produkovati. Jest jen nutno, aby se matky
neštítily 'té oběti. 'l matka, která má prsa málo vywnutá, může
dítě ukojiti, ne-li docela, aspoň z části, naooak stává se někdy,
že matka s=prsy náramně vyvinutými nevydá tolik mléka, kolik

jiná slabších forem. Jest jen na tom státi, aby každá matka se
pokusila 'a navykla si kojiti.
Nelze tedy připustiti tvrzení, že by íysické neschopnosti
kojiti přibývalo dědičně. Proti tomu však nutno přiznati, že sub
jektivní činitelé, jako nedostatek rozhledu a dobré vůle, zlý-'pří
klad, 'poše'tilé rady porodních babiček a někdy i lékařů jsou—pří
činou, že kojení ubývá k veliké škodě matek: dětí i národa. Jest
jist'o,' že'zlepšením sociálních poměrů a vzrůstajícím blahobytem
ubývá v rodinách jak kojení, tak i jednoduchého, zdravého způ
sobu života. Jak velikou zodpovědnost mají matky v té' příčině!
jestliže“ tento přirozený pramen výživy . dítěe vyschneii—L co lze
očekávati jiného, než že též zanikne sílaaašpokojenost národa?
To.-bybylo-vnejhorší vyhlado'vění; tiché vraždění, jakého není na
žád'ném'fbojištiu- Jistě 'a rychle klesá':se' své] výše kulturní národ,

který opomíjí tuto důležitou povinnost, který nedbá přirozeného
zákona. Národy, ježvsvé děti dávaly kojiti otrokyněmí, zanikly.
Za dob císařského Rimavodvykly si římské matky samy děti
kojiti — a kde jsou dnes Rímané? V zápětí jde úpadek, nedbá-li
národ této povinnosti.
(Dokončení)

Uřední rozhodnutí.
Sděluje prof. Dr. Josef Čihák.
1. Prominutí povinnosti odsloužiti mše sv. přijaté.

Pasv. sboru koncilu byla podána jistým biskupem žádost o prominutí
persoluce mší sv., pro něž kněz přijal stipendium i utratil a na to zemřel.
Nenechal dědictví ani dědiců, kteří by za něho dali mše sv. odsloužiti, líně
kněze nelze uctíti k populaci těchto mši; tudíž žádal biskup o kondonacr
těchto mší a doolnění z duchovního pokladu církve. Posv. sbor vydal rej
skript ze dne 20. listopadu 1915, kde na radu konsultora dává sice žadateli
plnou moc pro kondonaci neodsloužených mši sv., avšak spolu mu ukládá,
aby se postaralo to, aby za 'povinnost přejatou zemřelým knězem byla
sloužena aspoň jedna mše sv., ostatní apoštolská stolice supplet z duchov
ního pokladu církve.
(A. A. S. 1917, 17. a násl.)
2. Získání odpustků věřícími východních obřadů.
Apoštolská Poenitenciarie, sekce odpustková, prohlásila dne 7. července
1917, že věřící východních obřadů mohou získati všechny odpustky, povo
lené sv. Otcem všeobecným dekretem.
(A. A. S. 1917, 399-3
3. Proces beatifikační nových blahoslavených.
U posv. sboru obřadů byla t. r. (S./VIII. 1917) podána žádost za prohlá
šení blahoslavenými a svatými těchto osobzia) sluhy božího P. F. Ludvíka
Marie Calco, kněze řádu kazatelského (nar. 26./12. 1669 v Miláně, zemřel
v Troji v Neapolsku dne 20. srpna 1709); &) služebnice boží Marie od sv.
]oSeía de Paz y Figueroa (nar. r. 1730 v městečku 3. Jacopo de l' Estero
\! republice Argentinské, zemřela 6. března 1799); c) služebnice boží Anny
ab Angelis Monteagudo, řeholnice řádu sv. Dominika (nar. r. 1602, zemř.
10. ledna 1686).

4. Díspens & jejunio eucharistico

(A. A. S. 1917, 432 a násl.)
při blnaci.

_Na žádost kardinála-arcibiskupa kolínského udělil sv. Otec pro kolínskou
arcrdiecési dispens a iejunio při binací mešní za jistých podmínek. Cteme
o tom v Kirchlícher Anzeiger fůr die Erzdiózese Cóln 1917, 43. toto pro
hlášení: »Coloniae. die 14. Martíi 1917. Sanctísimus Dominus Noster Bene
dictus PP. XV. ab Emo ac Rmo Domino nostro Archiepiscopo rogatus pa
ratum se declaravít, cum sakerdotíbus mala valetudine afíestis, qui duo

sacra eodem die celebrare tenentur, super lege jejunii eucharistici díspensare.
dummodo celebratio aecundae missae necessaria sit, ut fideles praeceptum
audiendí sacrum adimplere possínt, nec alius sacerdos adsít, qui absque
tali dispensatione secundam mišsam litare valeat — et casu, quo secunda
missa celebranda sit magna.
_Velint igitur RR. DD. sacerdotes, qui hanc dispensationem desíderant,
nobis p_orrígqre litteras supplices exponendo supra díctas circumstantias,
m_speCie numerum fidelium, qui absque secunda missa praecepto ecclesia
stlco satisfacere nequeunt, additoque testimonio medicí.
\
Vicarius Archiepiscopi Generalis
Prospěšnost takové dispense objeví se jistě i u nás, až nedostatek kněží
a přepracovanost dostoupí vrcholu.
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Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti Dra. Čihákaf)
A) Homz'letz'ckáliteratura.
První číslo časopisu homiletickěho v Čechách »Kazatelnyc vyšlo 5 pe
strým obsahem. Obsahuje v čele stat Bělohlávkovuo Okružním listu sv. Otce
Benedikta XV. o hlásání slova božího, řečí pro advent od Pospíšila a Bělo
hlávka, pro Hod boží vánoční. Následuje odstavec pro literaturu (řízenýprof
Dr. Tauberem), a oddíl plo příklady, obrazy a citáty. »Kazatelnac vyhovuje
praktické potřebě kazatelů a tak nejlépe se doporučule. — Nový list »Věstník
společností sv. Cyrilla a Methodějec, vychází v Olomouci, věnuje homiletice
(str. 30.) tyto řádky: »Kdo asi napíše nám dějiny českého kazatelství? Ne
pracuje někdo v tomto oboru Pc iní se zmínka o kazatelně, o jiných listech
a homiletických snahách se zatím mlčí. — Meyenberg A. vydal v Luzernu
brožuru: Wie kann Gott dem Weltkneg zuschauen? Autor, uznaný odborník
homiletický, snesl zde vše, co podle zpráv evangelií řekl Kristus 0 budou—
cích válkách. Brzo se dočkal spisek 3. vydání a jest dobře doporučován. —
Farář Emil Kain vydal v Rottenburku 2. svazek kázání: Alles wird geheiligt
durch Gottes Wort. Fastenpredigteh. Sbírka obsahuje 4 cykly jednaní o ká
zání ]onášově, o předobrazech trpícího Spasitele, o apoštolu Pavlovi.
o životě prvních křesťanů. Rečí lze užíti i mimo dobu postní, jsou zdařilé
a možno je nejlépe doporučiti. — »Das Schwert des Geistes< jest nazvána
sbírka řečí pro vojíny, pořízená Faulhaberem a vydaná u Herdera. Promluvy
jsou krátké a plné hlubokých myšlenek, hodí se velmi dobře polním kurátům.
Cena 6'60 M.

B) Pastora'lnz' literatura.
Pastoračním otázkám věnuje se u nás pramalá pozornost, za to v Ně
mecku pastorační snahy stojí v popředí. Uvedeme některé nové publikace.

V Trevnru vydal Karel Kammer brožurku >Die Kartothek im Dienste seelsor
gerlichen und sonstigen amtlichen Verwaltung.: ——Populační otázkou
z hlediska pastorace se zabývá farář A. Keller ve spise: Geburtenrůckgang
und katholische Seelsorge in Brautunterricht, Berchstuhl, Predigt und pri

vater priesterlicher Tátgkeit. Vydáno u Schóningha v Paderbornu jako
26. svazek sbírky »Seelsorger-Praxuu. Cena výborného tohoto spisu pasto
rálně-theologickěho pro kněze jest 2 M. Podobnou otázkou se zabývá Kóbne
ve článku »Die Stellung des Geistlichen zum Geburtenrůckgangc v časopise
»Theologie u. G.aubec, 1917. — Bruno Grabinski napsal »Weltkrieg und Sitt
lichkeitc. Uvažuje, kterak nemravnost se zmohla za valky nejen v Německu,
nýbrž ve všech válčícnch státech. Shromáždil hojný materiál, na jehož zá
kladě podává smutný obraz o mravnosti před válkou a za války. Spis vyšel
v Hildesheimu a staň 2 M. — Kasuisticky píše o téže věci P. Leitner v li
neckém čtvrtletníku (1917 str. 759—612)pode jménem: Belůrchtungeu bei
Eingehnng einer Ehe wegen der zunehmenden Unsittlichkeit, wie kónneu
sie beseiugt werden? -—Prof. jan Haring píše v kathpl. Kirchenzeitung
1916, str. 193 0 »Die militárgeistliche jurisdiktion in Osterreich-Ungarnc
a soudí na základě Breve Klementa Xl. z 28. června 1720, že jurisdikce
biskupa diecesanniho a biskupa vojenského jest cumulativní, zejména se
zřetelem na assistování manželským sňatkům.
*; Spisy k posouzení buďtež zasílány přímo Dru. Cihákovi, profesoru gym
nasia v Praze 11., ječná 3.

LISTY HOMlLETlGKÉ.
Neděle devítník.
Veřejný život Páně — život lásky!
Kostra.

Úvod. Veřejný život Páně — život lásky.

I. Lásku cítil ——
soustrast:

381etý nemocný,

vdova Naimská,

lid na

poušti, Lazarus, lerusalem.
,
Il. Lásku učil — všeobecnou, smířlivou, srdečnou, milosrdnou, trpělivou.
Ill. Lásku konal — nedal se při tom zastrašiti nevděkem, zlobou, po
směchem, ošklivostí zla, dlouhou cestou, hladem, žízní,'únavou; jeho láska
jest obecná, upřímná a nezištná.
Závěr.

»Chcdil dobře činěx

\

(Skut. ap. 10, 38.)

Nejhorlivějším, nejpožehnanějšlm dělníkem na vinici Otce ne
beského byl beze vší pochybnosti ten, který podobenství 0 děl
níclch na vinici přednesl, Ježíš Kristus sám, který se před všemi
ostatními tak vyznamenal, že se mu nikdo vyrovnati nemůže. Ač
koli jest Pánem vinice, chtěl býti vní také dělníkem, aby vymítil
z ní nepořádek, který rukou nepřátelskou mezi vinnými kmeny byl
způsoben. Neúnavně pracoval o spasení lidstva, po 30 let v skrytém
životě, aby potom veřejně a'před očima všech vystoupil. Dobře
připraven a nadzemským posvěcením nadán počal své denní dílo
po tři leta, aby je bez oddechu s námahou konal až do posled
'níbo dechu. Kdo nám řekne, jak často nesl břímě dne i horka.
co všecko učinil, kolik požehnání přinesl každým krokem vinici
Páně, kterou konečně ještě zalil a oplodnil drabocennou krví
svou. Když sv. Lukáš ve »Skutcích apoštolskýchr celý jeho ve
řejný život jako nepřetržité dobřečinění líčí slovy: »Chodil dobře
činěr, mohl se odvolávati na zprávy čtyř evangelistů, kteří uka
zují všechny cesty Páně plny zázraků a požehnáhí. A přece to
ještě ani zdaleka není všechno, jak sv. Jan doznává, který svou
evangelní zprávu končí slovy: »Jestit pak i ímnoho jiných věcí,
které učinilJežíš; kteréž, kdyby měly každá obzvláštně psány býci,
mám za to, že by ani svět nemohl obsáhnout těch knih, kteréž
by měly psány býti.: (Jan—21, 25.) Když byl veřejný život Páně
tak obsáhlý, jak možno jej krátce vylíčitiř Učiním tak ve dvou
Rádce duchovní.

9
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kázáních; ukáží vám: Veřejnýň život Páně — jest život lásky
a modlitby. Dnes budeme se zabývati jen první částí:
Veřejný život Páně jest život lásky, nebot Kristus Pán:
I. lásku cítil, II. lásce učil, III. lásku konal.
1. Kdyby bylo možno pohleděti do srdcí lidských, viděli
bychom je zmítaná rozličnými pocity, jak jsou brzy rozčilená.
brzy opět stísněná. A jaké jsou to pocity, které bychom viděli!
Abych nemluvil o myšlenkách a žádostech, které, kdyby u ve
řejnosti známy byly, mnohého hlubokým ruměncem stydlivosti
by polily, poněvadž jsou hříšné a hanebné, jak často bychom tu
viděli chlad, odpor, závist, křivé podezřívání, škodolibost a celý
zástup jrných nelaskavých myšlenek proti bližnímu, na které ná
sledují ihned zástupy podobných nebo ještě horších pocitůl
Kdežto nezřídka zevnějšek člověka se ukazuje velice přívětivý
a přátelský a_láskyplné chování na veřejnost dává, kdežto ústa
pochlebnóu chválu udělují a o nejvřelejším učastenství na cizí ra
dosti a žalosti mluví, jest srdce naproti tomu jen semeništěm ne
přátelských a lstivých myšlenek, jest plno tajné závisti jako
škodolibosti. Pozorujte naproti tomu Srdce božského Spasitele,
vstupte otevřenou ranou do něho, abyste viděli city, kterými

bylo nadchnutoi
Nejsvětější Srdce Páně má jen jeden úder, má jen jeden
pocit, a ten je láska. Prosto samolásky, která vždy a všude jen
sebe hledá a nerada vidí, když někdo jiný má více předností
neb statků, chtělo Srdce Páně jen dobro pro všechny lidi a sta
ralo se o tělesné/i duševní blaho všech lidí. Proto ukazovalo tak
často a tak rychle nejvřelejší soustrast, jakmile některý ubožák,

některý trpící přišel Pánu před oči. Zdaž není tato soustrast nej—
pádnějším důkazem lásky, kterou Kristus cítil? Vizte, tu přichází
k bravnému rybníku u ]erusalema a spatřuje ubobého nemoc
ného, který již osmatřicet let trpí, stále doufaje, že vejde první
po hnutí do vody rybníka a uzdraven bude. Ale sám tam ne
může vstoupiti, a nemá člověka, který by ho vpustií do rybníka,
když se voda kormoutí, vždy ho jiný předejde, a tak ve svém
ubohém stavu sténá a upi. Než buď utěšen, ubožáku, nyní jest
pomocník ti po boku! Když ostatní nedbali tebe, již první pohled
na tebe vzbudil soustrast v Srdci Páně. Když ho uzřel ježíš tu
ležícího, laskavě řekl k němu: »Chceš býti zdrávřc — a ihned
ho uzdravuje, nedbaje na fariseje, kteří se horšili, že v sobotu
uzdravuje.
Tam provází v městě Naim opuštěná vdova jediného syna
ke hrobu; kdo vylíčí její bol, jeji zármutek! Kristus potkává
pohřební průvod; Sotva spatřil plačící vdovu, ihned ho pojala
vřelá soustrast. Víte také, jak _ji potěšil, když jí vzkřísil syna a jí
ho odevzdal.
_Jindy opět obklopuje ho pozorný zástup, pln žádostivosti po
tři dni ho poslouchá, aniž by myslel na pokrm. Než nač zástupy
„nemyslí, to má Pán ]ežíš na mysli, a pomýšleje na hlad, který
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by měli po cestě, praví: »Lítost mám nad zástupem,c a rozmno
žuje chleby tak zázračně, že se všichni nasytí.
Ano, tak hluboce jde soustrast do jeho Srdce, tak vřelou
lásku má, že i pláče, že se ve své lásce za slzy nestydí. Přistup;e_
blíže ke hrobu Lazarovu'! Sestry Maria & -Marta nemohou slz
zadržeti. Když Pán Ježíš 'slyší' vzlykqt jejich, když mrtvolu Laza
rovu v dí. pojala ho taková soustrast, že pláče, takže kolemstojící
praví: »Vizte, jak ho miloval.:
Jindy kráčí k ]erusalemu. Vidí město ve vší kráse. Toto
Bohem tak vyznamenané město za krátký čas Spasitele svého
ukřižuje, a proto bude potrestáno. Spasitel vidí v duchu bližiti se
-ímany, jak město obkličují a ničí, vidí všechno soužení, které
na město přijde. krev, která tam bude prolita. Při pohledu na
všechno toto soužení, při myšlence na hrozný trest, na ohavnost
spuštění, má soustrast s ubohým městem, pláče nad ním. Ačkoli
zná všechno příkoří, které mu toto město připraví, všechny bo
lesti, které mu způsobí, ačkoli ví, že na kříž ho přibijí, přece ne
vzniká v srdci jeho žádný pocit nevole, nenávisti proti nim. nýbrž
pláče nad hrozným trestem. který město stihne. Kdo nevidí, jak
Srdce jeho bylo plné lásky, jak se ke všemu obrací? Nebylo
nemocného, truchlícího, nešťastnika, ubožáka, pro něhož by bý
valo Srdce jeho chladné.. Každá nouze je takořka jeho nouze,
každou bolest cítí zároveň, každý zármutek dojímá i srdce jeho,
ano má soustrast i s těmi, kteříltoho nejsou hodni, protože ne
budou ani s ním soustrasti míti, když uplván ulicemi kráčeti, když
opuštěn na kříži viseti bude.

_

Kdežto Srdce Páně ukazuje se tak měkké, tak účastné, tak
ochotné k pomoci, zkrátka tak láskyplné, jak dlouho trvá, než
srdce naše íse obměkčí a k cizí bolesti se obracíl Kolik nářku
můžeme kolem sebe slyšeti, aniž by srdce naše spolu cítilo\
a účastenství bližnímu prokázalo! Ano, neděje se často, že ná
silně proti bližnímu vystupujeme,_chladně jej potlačuje—me?Když
však mu sami bolest působíme, jak mu budeme prokazovati
soustrast, když utrpěl škodu skrze jiné lidi nebo skrze živly?
A přece by tak mnohým, které po pravici-a levici sténati sly
šíme, kteří tak tvrdé kameny na srdci mají, již naše slabá so'u
strast, jediné slovo vřelého účastenství velikou útěchu a úlevu
připravilo. Jak mohou býti srdce tak zatvrzelá a tvrdostí svou
ubožákům osud jejichještě'bolestnějším činiti? Kéž bychom měli
jen jiskru lásky,_kterou Srdce Páně stále cítilo!
II. Když však bylo Srdce Páně tak láskyplné — jak mohlo
bý:i jináče, než že také láska z úst jeho vycházela? Bez ustání
mluví slova lásky, a řeč jeho je tak potěšující a povznášející, tak
srdečná, tak vřelá, že mocně srdce všech povznáší & blahodárně
zní dále po všechna stoleti. Cas nemohl jn seslabiti, nýbrž čerstvě
se nese až ke konci časů. Jak často, jak mile, jak vlídně opakuje
přívětivá slova: »Buď potěšen, synu můj, dcero má.c Řeč jeho
není jen láska, nýbrž také lásku učí. jednoduše a v podobenstvích,
na veřejných místech a v kruhu svých učedníků všem rozkazuje:
.
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\ »Milujtež se vespolek, jakož jsem já miloval vás.< Jak krásný
příklad lásky, když sám o sobe mohl říci: »Nikdo nemá větší
lásky než tu, když dá život za přátely svén Naznačuje všechny
vlastnosti, jaké láska míti má. Má býti všeobecná, od nikoho se
nemá odvraceti, ať je hříšník nebo spravedlivý, tuzemec nebo
cizozemec, ano má i nepřáteiy v sebe pojímati. 'Milujte nepřátely
„své i: praví výslovně. »Dobře čiňte těm, kteří vás pronásledují.<
Tato láska je tak nutná, že bez ní nemůžeme očekávati odpuštění
hříchů svých. Proto nás i učil modliti se: »Odpust nám naše
viny, jakož i my odpouštírne našim vinníkům,<< a napomíná nás:
»Odpovštějte, a bude vám odpuštěnolc
Požaduje smířlivou náladu: »Přinášíš-li dar svůj na oltář
a tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco proti tobě: nechej tu
daru svého před Oltářem, a jdi prvé, smiř se 's bratrem svým,
a potom přijda obětovati budeš dar svůj.:
Požaduje srdečnou lásku, která i každé nelaskavé posuzování
vylučuje: »Nesuďte, a nebudete souzenilc Vyžaduje trpělivou

lásku, která odpouští nejen .sedmkrátc, nýbrž sedmdesátkrát
sedmkrát. Vyžaduje milosrdnou lásku: »Chci milosrdenství a ni
koliv oběti.- »Blahoslavení milosrdní, neboť milosrdenství dojdou.<
Vždy mluví o smířlivosti, pokoji, svornosti, laskavosti, lásce,
a lásku označuje za znamení, po němž 'se poznají učedníci jeho:
»Po tom všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li míti
lásku jedni k druhým.: K dobrému hledí všechny povzbuzovati
slibem veliké odměny a od nenávisti odvrátiti vyhrožováním
těžkých trestů: »Touž měrou, kterouž měřiti budete, bude vám
zase odměřeno.:

I

_

_

Když konečně nadešla hod.na utrpení jeho, když v kruhu
svých učedníků z plna srdce k nim mluvil, nikoli již jako jejich
mistr, nýbrž jako přítel: »Nenazývám vás již služebníky, nýbrž
přátely,c když jim nejen nohy umyl, nýbrž i'tělo a krev svou ta
jemně k požívání dal, neměl nic důtklivějšího na srdce jim klásti
než: »Zůstaňte v milování svém . . . jakož i já zůstávám v milo
vání Otce svého.: A když se od stolu zdvihá a vznešenou, vele—
kněžskou modlitbu k Otci vysílá, prosí s celou vřelostí duše své,
aby učedníci jeho jedno byli, jako Otec a On jedno jsou, a nejen
oni, nýbrž i všichni, kteří skrze jeho slovo uvěří v Krista, aby
všichni jedno byli. Tak jest láska takměř jeho první a jeho po
slední slovo.
Ovšem neschází tu napodobitelů Ježíše Krista, a zvláště za
dnešních dob se tak mnoho mluví a píše, tak krásně se káže
všude o humanitě, o lásce, bratrství, že bychom mysleli, že celý
svět tone v moři lásky; Bohužel, jsou to jen planá slova, která
nevycházejí ze srdce láskyplného, ani skutky lásky nekonají.
Právě ti, kteří příliš sladce a dojemně o humanitě, o lásce k bliž
nímu mluví, často nejméně vědí, v čem láska záleží. Na žádný
způsob nesmíme však od nich důkazy požadovati, neboť jinak
bychom přišli v nebezpečí, že celá jejich bumanita, laskavost,
láska k bližnímu promění se v obyčejné sprostáctví.
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Il. Než o lásce mluviti není tak-těžko, to dovede každý; ale
ne každý chce lásku konati. „I v tom dal Pán ježíšňnekrásnější
příklad. Či skutečně vždy nepomáhalř Ukázal někdy, že nemyslí
vážně své požvání: >Putďte ke mně všichni, kteří pracujete a ob—
tíženi jste, a já vás občerstvítnřt Ovšem zdánlivě někdy pomoc
_svou neposkytl, totiž, když ho otec prosil za uzdravení syna,
a kanancjská žena.za dceru svou, ale stalo se to proto, aby je
k víře přivedl, nebo je v ní zkoušel. Nejen vyhověl prosbě jejich,
nýbrž pomohl jim i k víře a dal jim ještě vnce, než požadovali.
Ani jediný případ nhlze uvésti, že by některý ubožák odešel od
něho bez pomoci. Nic ho nemohlo zadržeti, aby lásku „nekonal.
Nezastrašil ho nevděk, nebot činil dobře, aniž by byl slova díků
slyšel. Z desíti malomocných. které očistil, jen jediný přichází
se poděkovati. Věděl to napřed, a přece je očistil. Nezastrašila
ho zloba fariseů. Ačkoli ví, že každý krok jrho stopují aby ho
mohli obžalovati, uzdraVOval -i v sobotu. Nezastrašuje ho ani
jejich posměch. Vymítá ďábly. ačkoli mu předhazují, že tak činí
pomocí Belzebuba; nechává hříšníci Magdalenu u svých nohou,
ačkoli Zná posměšné myšlenky fariseů. Nezastr-ašuje ho ošklivost
zla, které má odstraniti. Co si horšího můžeme mýsliti, nrž.malo
mocenství. posedlost zlým duchem? Každý se jim vyhýbal, aby
se od nich nenakazil nebo škodu neutrpěl. Ale Kristus Pán ni
komu se nevyhýbá neštítí se ubožáků. Nezastrašuje ho daleká
cesta, aby nepřišel Lazarovi na pomoc. Nezastrašuje ho ani .hlad '
a žízeň, nýbrž když poslal učedníky do města pro pokrm. čeká
u studnice. jakubovy, až přijde Samaritánka, kterou obrátitimusí.
Nezastrašuje ho únava, neboť jest ochoten pomoci i pozdě na
večer a předpouští idítky, které matky k němu nesly, které
apoštolé od něho odháněli, bere je do náručí a žehná jim.
Tak vidíme lásku jeho stále pomáhati, to, čemu po tři léta
cítil a učil, také všude konal. A tato láska má všechny vlast
nosti pravé lásky. jest obecná, obrací se ke všem bez rozdílu,
bez ohledu na stáří, pohlaví. smýšlení, zem. Zidé i Samaritáné,
přátelé i nepřátelé mají nárok na jeho lásku. jest upřímná, neboť
nikdy neukazuje pokrytectví, nýbrž mluvía jedná podle srdce
svého. Kdo chvály zasluhuje, toho chválí, jako kára ty,-kteří po
kárání zasluhují. Nikdy nepochlebuje, nikdy nejedná z bázně
lidské, nýbrž co každému ke spasení jest, to mluví a také činí.
jest nezštná, nebot nikde nehledá chválu, čest a zisk; naopak
vakazuje mnohým, kterým pomohl, aby to dále neříkali Ano
i utíká. když ho chtějí udělati králem. A tak jest jeho veřejný
život skutečně život lásky, kterému se dáti může nadpis: »Cbodil
dobře čině.<

Kéž by slova ta o nás všech platila! Ale jak často by se
mohlo říci: Chodí zlé číně. Nemluvím tu o množství hříchů proti
Bohu, jichž se dopouštíme, nýbrž jen o zlém, které vůči svému
bližnímu činíš, když “ho zlobíš, podvádíš,_obelháváš. Mnohý chodí
a_nezná nic lepšího, než jak by život jiných ztrpčoval všelikou
zlobou, která by ho nenapadla, kdyby od rána do večera stále
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na to nemyslil. Jak mnozí chodí a činí zlé, jiné pomlouvají, na
cti jim utrhají, donášejí co o nich kde slyšeli. Tyto jazyky raní,
kam zasahují, jen nepřátelství vzbuzují a nepřátelství klepy ještě
živí, kteří se žádné pomluvy neštítí, nic si z toho nedělají, když
způsobili veliké zlo; kdyby bylo lze je odstraniti .— jaké dobro
diní by to bylo pro světl O polovici klidnější by byl živOt, a dále
by se rozšiřovala říše lásky, kterou ]ežíš založil. Kéž bychom
aspoň my samisna sebe bedlivější pozor dávali, kéž bychom
aSp(-ň my řídili se láskyplným životem Páně, kéž bychom dobře“
činili, dokud na zemi žijeme, aby mohli dáti na hrob náš nápis:
Chodil dobře číně. Amen.

_7an Ne;). ?ar. Holý, O. Praem.

Ranní promluva na neděli devítnikovou.
Píše L. G.

\:Co tu stojíte, celý den zahálejíce,c tak zní výtka hospodáře
k dělníkům. Než za nynějšího času, křesťané drazí, málo bychom
nalezli pracovníků, jimž by platila výčitka taková. Kamkoliv po
hlédneme, všude vidíme ruch, shon a chvat. Dělník lopotí se od
rána do večera, aby si vydělal na _svou slzývu chleba; řemeslník
den ode dne přičiňuje se, aby prací rukou svých domohl se'ji
stého postavení. A rolník po celý rok zda neplahočí se ve stálém
boji s živly, aby urval zemi trochu Božího daru? Ba lidem za
nynějších dnů nestačí ani den, proměňují proto noc v den, by
po celé noci rozžhaveny byly výhně, hučely stroje a při nich aby
nejenom muži, nýbrž i ženy a děti ve stálé lopotě vyčerpávali
své síly a podkOpávali své. zdraví.
A přece, přátelé, slovoz »Co tu stojíte, celý den zahálejícec,
platí o mnohých, přemnohých křestanech za našich dnů, ba snad
i o některých z nás. Neboť činnost nynějšího světa je obrácena,
bohužel, příliš na věci časné — na věci věčné myslí málo kdo;
o tuto zemi stará se člověk, na nebe zapomíná; pečuje o vinici
této země a vinici své duše zanedbává Nicméně naší povinností
nejpřednější je pracovati a dbáti o to, aby především vinice naší
duše byla vzdělávána a hojného přinášela ovoce.
Uvažme tudíž dnes o důležité pravdě, že starost o spásu duše
naší je pro každého 1. starostí nutnou, 2. starostí vznešenou,
3. starosti oblažující.
I. Mnohé starosti lidé v tomto životě pozemském" nazývají
starostmi nutnými, nezbytnými. Za takové pokládají péči 0 po
travu a zdraví, 0 výdělek a postavení, starost o_ty, již jsou s nimi
spojeni svazkem krve a příbuzenství. A mají pravdu. — Než,
křesťané, co jsou všechny tyto starosti proti péči o vlastní naši
dušnl Vždyť tyto starosti zabývají se jenom pomíjejícími věcmi,
které dnes jsou, a zítra se rozplynou. — jenom starost o naši
duši obírá se nepomíjející věčností.—Tělo toto, o něž často tolik
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se strachujeme a jež tak pečlivě opatrujeme, rozpadne se za ně
kolik let v prach a popel. jmění a rozkoše této země _jsou jen
b'ýskavým prachem, jejž vánek věčnosti rozpráší do všech úhlů
světa. Přátelé a příbuzní jsou jako hosté, kteří u nás na krátko_
si pobudou a po krátkém hovoru od nás odcházejí. »Viděl jsem,:
dí moudrý Šalomoun, >vše, co je pod sluncem, — a hle, vše je
marnost & trápení ducha.- (Kaz. I., 2.)
Avšak duše naše, drazí křesťané, nezahyne nikdy. její věčnost,
její věčné štěstí nebo neštěstí spočívá v rukou užších Dle toho,
budeme-li o ni dbáti nebo ji zanedbávati, bude věčně blaženou
nebo věčně nešťastnou. Oč bychom měli tedy pečovati více, než
o duši svou?
Mnohé ztráty a škody utrpěné na tomto světě dají se zase
nahraditi. Ztracené jmění dá se často zase získati prací a přičínli
vostí; podlomené zdraví dá se zase sesíliti moudrou péčí a při
měřenými léky; noví přátelé nahradí nám ty, jichž jsme pozbyli
úmrtím. Ale je-li duše ztracena, pak vše je ztraceno, ztraceno
na věky.

_

'

Ký div, že Písmo sv. neušĚvá nám připomínati tuto naši po—
vinnost, vzdělávati ustavičně vinici duše své pro Boha. »Marto,
Marto, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech. Jednoho je

potřebí: (Luk.10, 41.), tak napomíná Spasitel Martu, která slou
žila sice Pánu, ale pohroužena jsouc ve věci časné. na nebe za
pomínala. A jinde dí: »Co platno, kdyby člověk celý svět získal,
ale na duši své škodu utrpěl?< (Mat. 16, 26.) — Kdybychom tedy
v jedné ruce své měli poklady celého světa a ve druhé svou duši,
raději máme všechny poklady od sebe odhoditi, vším pohrdnouti,
aby duše naše neutrpěla újmy. »Pakliže tě oko tvé pohoršuje, vylup
je a vrz od sebe. lépe jest ti jednookému vejíti do života, než obě
oči majícímu uvrženu býti do pekelného ohně : (Mat. 5, 29.)
A nyní, křesťané drazí, tažme se, kde jsou ti, kteří pečují
o duši svou tak, jak Pán tomu chce? Kde jsou ti, kteří často
k němu volají: »Mistřé dobrý. co dobrého budu činiti, abych
měl život věčnýPc (Mat. 19, 16.) Mnozí, přemnozí cení si pozlátka
a lesknavého prachu\této země více než vlastní své duše. Život
svůj zabíjí tisícerými starostmi o tento život, nemyslíce na to, co
jest nejdůležitějšího -— na svou vlastní duši. Se svatou opravdo
vostí, v_Kristu shromáždění, bděmež tedy _na příště nad tímto
svým nejdražším pokladem. Nelíčenou zbožností, modlitbou, ná-,
vštěvou mše svaté, přijímáním sv. svátostí, věrným plněním po
vinností stavu svého, úzkosthvým varováním se hříchu, chceme
kypřiti půdu svého srdce, by v ní pučelo, kvetlo a dozrávalo
ovoce života věčného.
II. Starost o spásu duše naší je nejenom povinností naší
nejdůležitější, nýbrž i povinností naší vznešenou.
Jak, v Kristu shromáždění, cení si duše lidské svět? Před
světem člověk neplatí mnoho. Vojevůdci ženou na tisíce vojáků
před sebou do bitvy, a jedna dělová koule sráží celé řady vojínů
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k zemi. A na sta lidí i ve dnech svátečních pracuje,; myslí jen
na své ubohé tělo, jakoby neměli duše, která touží po světle slova
Božího, po rose milosti Božích, nám nabízených ve mši sv., ve
sv. svátostech; nepřicházejí do chrámu, byť i chrám byl vyzdoben
jako drahý skvost, jako je chrám tento, v němž vše mocně po
zvedá mysl naši k výsostem, zkrátka činí, iakoby tělo unich bylo
věcí hlavní, duše pak věcí nejposlednější. Co tedy platí duše před
Světem? Svět pokládá ji za věc bezcennou a tak ničemnou, že
přemnozi dle j,ibfistek svých zohavují ji kalem hříchu a blátem
nepravosti. Ba kolik lidí 'zaprodává duši svou, buď Bohu žalováno,
tělu, světu a ďáblu za ničemný lesk kovu, za mi'zký požitek
jednoho okamžiku.
Jak cení si však duše lidské Bůh? Před Bohem duše každého
z vás je ceny takové, že nemáme slov. abychom vypověděli, jak
cennou je duše před nebesy a svatou Trojicí. Duše lidská, duše
vaše, je nejkrásnějším dilem Boha Otce, je vyvolenou snoubenkou
Boha Syna, je drahocenným chrámem Ducha sv., chrámem chrá
něným a opatrovaným anděly.
Již ode dnů věčnosti, jak : Bůh ustanovil se na tom, že
"stvořítento_viditelný svět, duše li s á byla nejmilejším předmětem
jeho myšlenek, střediskem jeho neobsáhlých tužeb. Pro ni Bůh
Otec stvořil tento svět, uváděje do něho duši lidskou jako ně
jakou královnu do nádherného paláce. Pro ni Bůh dává vancuti
vánkům, prýštiti se vodám,-pro ni kvetou byliny, keře i stromy.
"Kolem ní točí se jaksi celý viditelný svět. »Vše pro vyvolené
Božíc (2. Tim. 2, 10), voiá SV. Pavel, a v knize Moudrosti 'Bůh
dává si čestný název Boha milujícího duše. »Pane, jenž miluješ
duše.: (Moudr. 11, 27)
_
Za duši lidskou '— považte dále — Syn Boží opustil slávu
otce Svého a přijal na se život plný bolestí. Pro vaši duši vycedil
svou krev, aby ji obmyl od poskvrny hříchu a přip'outal ji k sobě
svazkem pevné a nehynoucí lásky. Pro ni ustanovil svou církev,
pro ni dlí V'NEjSV.Svátosti Oltářní, aby živil ji svým tělem a svou
krví a za ni se denně obětoval na oltářích. Duše vaše je jeho vy
volenou nevěstou,- o kterou' se uchází se vší horoucnOstí svého
božského srdce.
9
Za duši lidskou Duch sv. sestoupil s nebes posvěcuje ji za.
chrám Boží, vyzdobuje ji všemi poklady svých milostí a oboha
cuje ii svými sedmerými dary. '
'
'
Za duši lidskou, za duši vaši, blažlení duchové sestupují s nebes
výšin provázet a ochraňovat jí- na její pozemské pouti. Za ní svatí
patronové na křtu sv. a při sv. biřmování nám daní orodují
u trůnu božího.
O Bože můj, zda mohls učiniti "více, abys nám ukázal, jak
_Cennou je duše naše v očích Tvých?
'
Proto nejenom se sv. opravdovostí, nýbrž i se sv. .nadšením
uchovejme si svou duši čistou; vypěstujmež v ní hojné ovoce
dobrých skutkův. Spojme úsilí své s úsilím nebes, nedejme se za
hanbiti anděly. Pěstujme v'sobě ctnosti Bohu tak- drahé, víry,
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naděje a lásky, _dejme vykvésti v srdci svém i ctnostem pokory,
\štědrosti, čns'oty, příznivosti, střídmosti, mírnosti, horlivosti
v dobrém, by duše naše podobala se drabému jakémusi klenotu,
jenž září, třpytí a leskne se ve svitu dubových barev, vybroušen,
vyleštěn a zušlechtěn jsa přičinlivou rukou lidskou. I duše naše
necht skvěje se podobně v lesku ctnosti před Bohem. anděly
.a Svatými našimi patrony.
'
llI Staráme se o věci, je-li starost tato nutná, ušlechtující,
činíme však tak i s radostí a ochotou, vidíme-li v tom své štěstí.
A taknvtiu péčí je starost o naši duši. Starost tato je jedinou _sta—
rosti. která dovede učiniti nás vpravdě štastnými zde i na věčnosti.
Nfboť vězte, drazí křesťané, pravá blaženost, pravé štěstí ne
spočívá ve statcích pozemských, v rOZkošech tohoto světa. Nejsou
vpravdě blaženými boháči a mocní této země — neboť z ústjejich za—
znívají často nářky,_lkání a úpění právě taková, jako z úst nejposled
nějš ch Chl'ďisů.'Cl snad, myslíte, činí šťastným užívání smyslných
radostí? O ubohý člověče, který v tom hledáš své blabol Čím
více těch radostí užíváš, tím chudší je tvé srdce, čím více piješ
z poháru smyslnosti, tím více žízníš; a vytrázdníš-li pohár ten, pak
vše se ti zoškliví. a sladký jed mění se ti v žltjč'a v hořkost.
Nikoliv — štěstí pravé naleznete v péči o vinici duše své,
naleznete je u toho, jenž vás k sobě zve slovy: >Pojd'tež ke mně
všichni. kteří pracujete a obtzženi jste, a já vás občestvím. ]ho mé
je sladké a břímě lehké; zaclmvávejte má přikázání, učtež se ode
mne býti tichými a pokornými

srdcem<

(Mt. 1.1, 28;

2, 9.) ——

a proudy blaha, kteréhož svět dáti nemůže, naplní vaše nitro,
a slunko nejčistšího štěstí ozáří stezky vašeho života. Vás samy,
jak jste zde shromážděni, volám za svědky pro tuto pravdu: Je
dině v čisrém svědomi a ve vědomí, že jsme dítkami božími, a že
milost boží přebývá v nás, spočívá pravý pokoj duše a pravé
štěstí, pokud nám pozemčanům dopřáno býti na světě štastnými.
A ke všemu tomu Pán zaslíbil nám za naši práci o duši
ještě odměnu života věčného. »Kdo vytrvá do konce, spasen
bodec (Mat 10,22) Těm, kteří byli dobrými dělníky na vinici
Páně, bude řečeno: »Pojd'tež, požehnaní Otce mého, vládněte
královstvím vám připraveným od ustanovení světa,: (Mat. 25, 34)
Kdo, přátelé, dovede si představiti odměnu vyšší, větší? Nestojí
tedy sama tato nesmírná mzda za to, abychom byli dobrými děl
níky na vinici Páně? Práce tato je krátká, odměna zani věčná;
práce je snadná, odměna je neskonalá.
Pamatujte na to, že Bůh v přislíbeních svých ještě nikoho
nezklamal, nezklame tedy ani vás. Moře pohltilo již mnoho na
dějných životů, zničilo mnoho lidských tužeb. Na dně jeho jsou
pohtbeny trosky mnohých pyšných korábů, mnohých nadějných
životů. Tak i širý ocean lidského života pochoval již mnohé na
děje a zničil mnoho lidských srdcí. Bůh však neoklamal ještě ni
koho. Naděje v něho kladené nesklamaly ještě nikdy.
*

*

*
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O, buďme dobrými pracovníky! Hle, Pán povolal nás všechny
na vinici svou, a práce tato je ze všech nejnutnější, neboť duši-li
ztratíš, vše ztratíš; nebuďme dělníky lenivými, nedbalými. vždyt
úkol náš je vznešený, je blaživý. A byHi kdo zvás doposud děl
nikem váhavým, nedokonalým, ať učiní tak jako patriarcha jakub,
který, když byl dlouhý čas věrně sloužil Láhanu, svému tchánu,
konečně předstoupil před něj řka- »Ty víš. jak sloužil jsem tobě;
čas je, abycb' opatřil dům svůj.: (Gan 30 29.) Tak at váhavý
dělník si řekne: >Dlouhý čas sloužil jsem světu a tělu. nyní je
čas, abych opatřil duši svou; je čas, abych se chapil úlohy, jež
je pro mne úlohou nejnutnější, nejvznešenější, anblažÍVějŠl,ť
Posilni vás Pán, abyste všichni byli dělníky dobrými na vinici
Páně, požehnej práci vaší, aby byla dokonalá. abyste všichni na
večer života svého, až vás zavolá Pán, obdrželi odměnu věčnou.
Amen.

Očišťováni Panny Marie.
Domácnost Panny Marie, vznešený vzor domácnosti kře
st'anské.
Máme slavnostOčištování Panny Marie. Pojdte dnes také
v duchu se mnou v průvodu sv. Josefa a navštivte Matku Páně
v jejím domově. Dnes jste ji viděli Obětovati oběť chudých v ko
Stele z poslušnosti sv. a pro příklad nám. Pojďme dnes do jejího
domova, ke krbu sv. rodiny, a vizme, jak bydlí, jak pracuje a se
modlí, jak klidna ve všech svých příhodách i nehodách. Tam jest
škola pro všechny, nebot tam všichni mohou viděti svůj vzor.
eny matku vzornou, panny své zrcadlo nevinnosti, muži na
sv.'josefu příklad mužnosti, práce a věrnosti. I vy buďtež sv. ro
dině ke cti, buďtež i vaše rodiny vzory rodin křesťanských podle
vzoru nejsvětější rodiny Páně.

Pojednání.
Učedníci Páně první přišli k Němusotázkou: »Mistře, pověz
nám, kde bydlíš,c 3. On jim řekl: >Pojdte a vizte.: Také ctitel
Panny Marie rád slyší, jak ona bydlila, a dím mu: polď a VIZ.
Dodnes stojí ony zdi nepatrného domku Panny Marie, po—
divným, nevysvětlitelným způsobem ze země sv. přenešcny do
Lorety, města italského u moře. Z Nazareta domek amizel, v Lo
retě se objevil. V Nazaretě zůstal základ, v Loretě Stěny. Nad
chudým domkem stojí krásná svatyně Panny Marie Loretanské
a nad svatyní nápis latinský: »Oxrešlek zemský nemá světějšího 
místa, ani prostory nebes a okruhy hvězd.: Tak právem napsáno
nad domkem Panny Marie loretánské Neboť zde to největší ta
jemství vtělení Syna božího, jeho mládí, léta práce mužné se dala
po 30 let. Zde 30letým životem posvěceny jsou zdi nepatrného
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domku. Tím se vyznačoval malý domek v Nazaretě. jeho okrasu,
jeho bohatství by člověk lehce spočetl, ale ctnosti jeho nevy
stihne. jak vypadá-sv. domek Panny Marie? Člověk jest zvědavý.
Nic zvláštního na domku není. Ctyři 'drsné zdi z kamene,. jaký
se blízko Nazaretu dobývá. Na místě střechy jest ještě několik
příčných trámů z dřeva cedrového. Na místě jedněch dveří má
svatý domek nyní troje dveře a okno v západní straně mřížkou
opatřené. Uprostřed stojí oltář, který sv. Petr sám posvětil, a za
oltářem jest krb, na němž Matka boží pokrm připravovala; poblíž
krbu jest výklenek ve zdi, v němž uchována mistička hlíněná,
zadělaná nyní do kovu, mistička to, ze které sv. rodina chudý
pokrm v neobyčejném štěstí a spokojenosti požívala. Tot dům
sv. rodiny ve skutečnosti, jak do dnes zachován.
V Čechách povstalo mnoho Loret, které byly napodobeninou
sv. domku. Rodiny vaše budtež podobny rodině svaté.
Nic neobyčejného na domku, vše.velmi chudé, malé, pro
stinké. Chrám však nad tím místem se zdvihající jest krásný, bo
hatý, umělý. Kolem zdí hrubých jsou zdi z hlazeného mramoru
Střecha chrámu jest krytba ze železa; na místě kahánků hoří
dnem inocí 94 lamp stříbrných 21 zlatých. Do této svatyně
k oltáři putuje ročně na 300.000 poutníků. Zde u oltáře v Lo
retě slouží se ročně 3000 mší sv. od kněží, kteří tam putují. Zde
u této svatyně sluhové boží odhodlali se k největším skutkům lásky
z lásky k Bohu. Zde sv. František Xav. nastupoval svou nebez—
pečnou cestu do Indie a ]apanu, zde sv. Stanislav Kostka
a Aloys obnovovali mládenecký svůj slib, sem putoval pěšky
sv. František Saleský, zde Pius IX. jako mladý chlapec putoval
a zde pozbyl padoucí nemoc,_ kterou byl stižen, sem tisícové
zbožných mužů a žen putovalo. Sem v duchu putujte také vy
dnes a učte se, že rodina vaše jest kaple boží, a učte se činiti
z domu vašeho dům boží, kapli Marie Panny, Naše domácnOSt
jest kostelem, a sv. kříž oltářem, před kterým všechno podnikáte
z lásky k Bohu. Co učinilo domek Naznretský tak vznešeným.
tak milovaným, že 'zulíbány jsou stěny jeho a mistička, z níž
jídali? Byla to tajemství sv. víry, jež se zde udála, a byly to
sv. ctnosti, které udělaly domek loretánský chrámem velko—
lepým. "Byla to sv. víra. která učinila milý příbytek Pána ]ežíše.
»Blahoslavená jsi, že jsi ,uvěřila,t "dí osvícená Duchem svatým
_sv. Alžběta. jak štastný domov. chaloupka i statek, kde sv. víra
má domov svůj. Od toho domu jsou v pořádku cesty do nebe.
Ta ctnost pronikla sv. Pannu, ale sv. víra naplňovala i sv. ]0
sefa. Tak, jak mu zjeveno, tak činil, tak věřil. jak pevně důvě
řuje, když utíká, tak neztrácí mysli, když se vše mu staví na
odpor. Jak na všem béře podíl 5 odevzdaností naprostou ! Cesta
očišťování jest cestou též Iosetovou. Takovým domovem má bý;i
každý křesťanský dům, aby v něm byla též sv. láska.
To jest
pak dům zlatý,“ který má v sobě více štěstí, než dům vpravdě
zlatý bez lásky boží. V domě, nazaretském nebylo kři ku. an
hádky — byl tichý dům, kde byl jen jeden hospodář. a to Bůh
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Matka Páně při práci své střídá zaměstnání své zbožným zpěvem,
tvář její není nikdy zasmušilá, ruce její při práci, srdce u Boha.
Nejmilejší místemjejím jest krb, na němž chudý pokrm koře—
něný láskou chystala. Venku ji málo viděti, za to vždy při práci
pro Boha.

_



V žádném domě nebylo více lásky pohromadě jako ve
svatém domě nazaretském. Zde byla nejněžnější láska k Bohu,
o čemž pochybovati nelze; zde byla nejvěrnější láska k manželce
spolu s největší čistotou, zde byla největší láska k bližnímu spolu
s největší obětavostí. Stěstím a pokladem jejich byl svěřený Pán
náš. Domek tesařův v Nazaretě byl nejšťastnějším domem na
světě. V něm bylo. víceápokladů, než u nejbohatšího krále.
Ty duše křesťanská, musíš učiniti dům svůj podobným domu
Marie Panny v Nazaretě. V chudobě se mu mnohé domy podo
bají, ale nepodobají se mu v poslušnosti k Bohu a ve sv. lásce,
proto jim schází největší poklad, sv. pokoj v Bohu. U krbu ro
diny má se každému nejlépe lbiíi a doma má nacházeti nejmi
lejší sxůj útulek, kam s radostí má spěchat po práci-i v zármutku.
Dům nazaretský nás učí, že štěstí lze_nalézti i v nej
chatrnější chaloupce, kde'jest Bůh pokladem všech. Koho doma
nic netěší, toho—něco tíží v srdci — anebo někde něco vázne.

Rodina jest domov, místo našeho povolání jest místem nejmilejším
všem dobrým lidem. Domov,—ttť naše království, naše nebe na
zemi. V té chudobné chaloupce matky boží nebylo ozdoby krom
čistoty, nebylo bohatství krom ježíše. nebylo zármutku krom
lítosti nad urážkami božími. Byl to dům Svatý — zlatý. Stěstí
rodinné nezáleží na tom, čím otecjest, ale jaký jest, nezáleží, kdo
jest matkou, ale jakou jest matkou. Svaté štěstí rodiny nezáleží
na tom, kolik otec domů nese, ale jak se toho užívá. Otec
svatý — otec z'atý. Sv. josef v chudobě se svou obětavostí
a láskou způsobil více radostí čistých, než Herodes se svým
zlatem bez dobrého svědomí —- Maria Panna ve svém jednání
a počínání neukazovala nic/zvláštního na sobě. krom toho, že
všecko dělala neobyčejně důkladně z lásky k Bohu. To denní
zaměstnání bylo jí ——
branou nebeskou, domov byl jejím rájem.
Milujte stěny vaší světničky, buďaež požehnány vašecha
loupky a statky! Milujte krov, pod-nimž bydlíte, toť naše do
mácí kaple, váš ráj — ano jest vaší branou nebeskou. Rodzna
jest drahokam národa. Z ní jde síla národa. ]e-li však rodina.
nemocna v národě, jest celý národ churavý, nevázána-li rodina,
k'esá národ, a ten pokles nezadrží žádný pokrok řemesel a prů
myslu a obchodu. Nebudou-li naše rodiny viděti své vzory ve
svatém domečku v Nazaretě, veta bude po národě.
Očistte rodiny své ode všeho, co odpírá vzoru sv. rodiny,
a pečujte, aby rodiny vaše zachovaly si trojí požehnání dle slov
sv. Augustina: požehnání dítek zdárných, požehnání věrné lásky
v dobách zlých i dobrých a požehnání svatého manželství. Máme
'mnobo očisťovati rodiny křesťanské, do nichž se vplížilo mnoho
bludů pohanských, jako o požehnání dítek, tak o čistotě rodiny,
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tak o svatosti její nerozlučitelné. Stůjte pevně v nebezpečné době
přítomné! Jak obstone v této rodině v _té povinnosti, tak ob
stojíme v bráně nebes. Budiž vám vaše rodina na přímluvu Marie
Panny branou nebeskou. Amen.
Fr. Vaněček.

Neděle první po devitniku.
Napsal lan Havelka, kaplan v Čáslavi.

Troji semeno v srdci lidském Kristem Pánem vsazené.

(Ranní promluva)
Božský Spasitel Kristus ježíš, chtěje všecky přivést do svého
království, vynaložil ——abych po lidsku mluvil — veškero svoje
umění, by nás poučil, povzbudil.

Dnešní sv. evangelium toho dokladem. Vypravuje Pán Ježíš:
Podobno jest království nebeské člověku, který nasel dobrého
semene na poli svém. 'Ale když lidé spali, nepřítel jeho přišel
a nasel koukole mezi pšenici a odešel. Když pak vyrostla bylina.
a vydala plod, ukázal se ikoukol. I přistoupili služebníci hospo
dářovi a řekli jemu: »Pane, zda nenasil jsi dobrého semene na
poli“svém. Odkud tedy má koukol Pa On pak řekl: '»Čověk ne
přítel to učinil.< I řekli mu služebníci: »Chceš-li, abychom šli
a vytrhali jech A on pravil :. »Ne, abyste snad, trhajíce koukol,
vytrhali s ním i pšenici. Nechte, at spolu roste oboje až do žní
a v čas žní řeknu žencům: Seberte nejprve koukol a svažte jej
ve snopky ku spálení. Pšenici však shromažděte do stodoly mélc
Moji drazí! Pečlivým hospodářem, který dobrým semenem
osil roli svou, jest náš božský Spasitel, Kristus Pán sám. Srdce
lidské jest kyprým záhonem, výbornou půdou, poněvadž upravena
rukou samého Tvůrce. A semeno dobré? Učení ]ežíše Kristal
Ano, Syn člověka hlásal vznešené učení, dával dobrý příklad,
přijímal všecky lidi dobré vůle do své říše — církve svaté —
a dal jim dar Ducha sv., aby mohli konati dobré skutky. Na
křtu sv. daroval nám všem tři božské ctnosti jakožto semena nej
,krásnější a v životě nejplodnější.
Ano, posluchači drahý, víra, naděje a láska, toť semena, jež
sám Kristus Pán vštípil v záhon tvého srdce, ale nejen vštípil,
nýbrž milostí svou jakoby rosou zavlažoval a dechem Své lásky
vzrůstati jim dával v mohutný strom, v jehož stínu klidného bys
nalezl odpočinku.
'
A jak zasadil ti v srdce tato semena božský hospodář?
Semeno víry zasadil ti Pán Ježíš svým krásným učením. On
poukázal ti na Otce, jenž v nebi jest, a který tebe stvořil, on
vštípil ti v srdce, že sám jest jeho jednorozený Syn, v něhož
věřit máš, chcešcli dosáhnout život věčný. A tuto víru ve'své
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božství vtobě božský Pán nejen živil, ale i utvrzoval. >Nevěříte-li
mým slovům, věřte mým skutkůmlc volal a volá i dnes božský
Mistr náš. A-abys nucen byl símě víry ve své srdce přijmout,
dal íi Kristus — Bůh mocnou touhu poznat svět, sama sebe,
příčinuvšehomíra —a když duch tvůj znaven klesal vnevědomky,
pak Kristus sám děl duši tvé: já jsem cesta, pravda a život, kdo
věříve mne, nezhyne na věky! A tys nucen přijmout víru v božství
a víra ta v tobě rostla, roste a vydat má ovoce! A jakétjsou
plody víry tvé? Věře v Boha, drahý příteli, v Boha odplatitele
a věčného soudce, jistě žiješ tak, že budeš mocí. zvolat s apo
štolem národů: Dobrý boj jsem bojoval, víru jsem si zachoval,
'za to uložena je mi koruna spravedlnosti, již připravil mi Pán.
Ano, ovoce víry tvé lje spořádaný, bohabojný život zde na
zemi a nebeská odplata na věčnosti.
.
Jak to símě, skryté v roli upravené,
tajnou mocí klíčí, roste, na klas žene,
tak pravda boží, daná duši prosté,
ujavši se v duši, k výši roste!
Neroste však jenom v člověčí síle
na klas bohumilý ctnosti ušlechtilé,
ale tajnou mocí, z boží lásky jdoucí,
jižto neviditelný duch všemohoucí
rozlévá svou milost v duši ve svobodné!
A tak zúrodněno pravdy blahoplodné
símě láskou boží zraje v klasech ctnosti
na žeň při úmrtí k věčné blaženosti!
Tak pak duše, v níž dozrály ctnosti klasy,
ve stodole nebes dojde věčné spásy!
(Štulc Václav.)

A druhým semenem, drazí moji, jež hluboko zaseto ve vaše
srdce, jest naděje. Co je to za semeno? Je to ona touha, již
Tvůrce sám v duši lidskou VIOžll,touha věčně žít a věčně blažen
býti! A tuto touhu Kristus učením svým v tobě zúrodnil a slíbil
ti, budeš-li jako maličký, že vejdeš do království božího jako
maličký! To je, budeš-li tak pevným ve víře jako dítě, tak silný
v naději, že ti dá, co slíbil, jako maličký, jest údělem tvým opět
nebe.
Ovšem., to jest až po smrti a což na světě nevzejde naděje
v mohutný strom, jenž ovoce chutné ti přinese? 0 ano, duše
moje, vždyt naděje oblaží tě již na zemi! Krásně napsal básník:
Naděje, vy krásné květy
v tajném sadě, v srdci mém,
z vás padá lesk na mé světy,
na mé nebe, na mou zem!

Naděje, milý příteli, chránit tě bude hrubých poklesků; jako.
kotva upevněná v zemi, lcď drží, aby větrům odolala, tak i na
děje pojí tě pevně s Bohem, bys ve zkoušce a strastech, života
nezhynull
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Naděje v šťastný, blažený život posmrtný bude ti pobídkou
k trpělivosti a odevzdanosti do vůle boží! Ona zhojí boly tvé
docela!

'

,

Naděje, ty tajné v srdci rány hojíš,
bolu každému dáš balsám mírnici!
jako mlékem matka. tak ty kcjiš
slovem svým hruď svadlou, hořce trpící!

A_třetím semenem, jež Spasitel zasadilvduši naši, jest láska.
Z lásky k lidem přišel Pán ježíš na svět a co chtěl, než aby
lásku roznítil v srdcích, ježtmocným hořela by plamenem. Zasel
Kristus Pán lásku k Bohu svým přikázáním: »Milovati budeš
Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své, z celé
mysli své nade všecko.: Vstípil božský Mistr v duši tvou lásku
k bližnímu. když rozkázal: »Milovati budeš bližního svého jako
sebe saméhoíc Ano, Kristus chtěl, abychom se milovali navzájem!
Miláčkové moji, milujte se navzájem a pak poznají, že jste moji
nčedníci.
A jaká bude žeň iásky tvé k Bohu a bližnímu? Praví Kristus
Pán: »Nebudete-li míti lásku jeden ke druhému, nevejdete do
království božíholc Tedy nebe jest odměnou lásky tvél Nuže,
drazí moji, opatrujte toto semeno lásky v srdci svém, by vzešlo
z něho vám věčné a radostné nebe !
Pravil jsem, milí posluchači, že tři semena vložil Kristus Pán
v srdce lidské, totiž víru, naději a lásku! Ale nejen vložil, on je
zaléval a jim vzrůst dával milosuí svou. A kdo byl onou rosou
z nebe, jez kypřila srdce tvé. jež vzrůst dala semenům víry, na
děje a lásky? Byl to, drazí mo i, Kristus Pán sám v nejsvětější
svátosti oltářní! Ach ano, tehdy při sv. přijímání vznítil vzrůst
víry, naděje, lásky, takže rostla, ale—ach! Pohledni dnes vsrdce'
své, zda místo nich trud a bodláčí a koukol nenaplnilo zahradu*
duše tvé. Snad ano a kde toho příčina? Spal jsi, příteli, spal
duševním spánkem a nepřítel tvůj ——duch zlý — anebo špatný
čidvěk či špatný tisk musel v srdce semena nevěry, pochybovač
nosti, zoufalství a zášti! A dnes nebeský hospodář StOjí uvchodu
zahrady srdce tvého a nemůže do vnitř, by se trním & bodláčím
nezranil. Stojí smutně a čeká ——
,a ty-co učiníš?
Světe'c jeden dlouhý čas života svého prodlel v jeskyních.
A mnohdy s perem v ruce a hlavou nad Písmem sv. skloněnou
protrávil celou noc za hlubokého přemýšlení. A jednou v tako
vémto pohroužení zdálo se mu, jakoby Ježíš „Kristus ve věku dě.
tinském stanul před ním, chvěje se zimou. Septal světec: Pane
Ježíši, chvěješ se tak ospasení mé? Im odměním se ti za starost
tvou? A Ježíš odpovídá: Nežádám ničeho, jedině slávu Bohu na
výsoste'ch! — A přece, dítě mé, rád bych ti něco 'dall-— pravil
světec a odpověděl Ježíšek: Níčeho nepotřebuji; nebesa'i země
jsou mým majetkem! — Což jsem tak chudým, že ničeho ne
mohu ti dáti, Vykupiteli můj?—A tu pravil Pán: Dej mi koukol
duše tvé? — A co s ním počnešř- tázal se světec & Kristus Pán
odpovídá: Vezmu si ten koukol, svážu jej, dám si jej na ramena,
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ponesu na Kalvarii a přibiji na kříž. — Tu jsem zaplakal — píše
onen světec — a vrhl se- na kolena před Ukřižovaného, jehož
obraz visel mi nad hlavou a zvolal jsem:
vezmi, ježiši m lý,
vezmi jen, co mého iest a dej mi, co tvého — nebot tak mi
pomůžeš k životu věčnémul
Co ty učiníš, příteli můj? Hled. ve svatostánku čeká tě
božský hospodář duše tvé. O dej mu nahlédnout v role své duše
a pros, by pomohl zničit zárodky nevěry, zoufalství a zášti,
a pros a volej k němu:
Bože můj, rozmnož víru mou, posilň
naději mou, ó Bože, roznět lásku moulAmen.

Neděle první po devitníku.
Půda dobrá pro slovo boží.
»Vyšel rozsévač, aby rozsíval símč
své.<

.

(Luk. 8, 5.)

Na jezeře Genesaretském seděl Spasitel a mluvil k zástupům,
již tísnili se na břehu. V tom kázání na jezeře bylo také podo
benství o rozsévači. Rozsévačem byl Bůh—člověk, ]ežíš Kristus
sám, pokud na zemi v těle žil; teď jsou jimi služebníci jeho,
kněží. Semenem jest slovo boží, náboženská pravda. Půdou, do
níž se slovo boží zasé'vá, jest lidské srdce Má li símě slova bo
žího v srdci lidském zdárně klíčiti, vzchá cti a užitek přinášeti,
musí půda ta býti dobře připravena. Proto podobenství o rozsé
vači kazateli zrovna vnucuje napomenutí k věřícím: Připravte
slovu božímu dobrou půdu v srdcích svýchl

Pojednání.
]. Pluk pokory.
Má—lisímě zaseté dobře vzklíčiti, pevně se zakořeniti a řádně

růsti, musí být půda dobře připravena: hluboko zorána, hrudy
rozmělněny, pole hladce uvláčeno.
Půda srdce lidského musí býti pro símě slova božího zor'a'na
a zpracována pluhem pokory. Pokorně má křesťan slovo boží ve
vlastní srdce přijímati a ne ho o jiných vykládati. Jsou křesťané,
kteří sice slovo boží horlivě slyší, ale nic si z neho nenechají,
všecko druhým rozdají. Už za kázání si myslí: »To je pro sou
seda, to by měla slyšet moje jedovatá tchýně, a to je zrovna ulité
na toho a toho < A tak rozdávají i cestou z kostela a doma Ne
rozdávejte slova božího, myslete vždy pokorně: »Všecko je pro
mne, vše se týká mne.: jsou-li kárány chyby, kterých sami ne
máte, děkujte v srdci Bohu, že vás jich milostí svou ochránil.
Jsou-li vám vytýkány vaše vlastní hříchy, nebuďte netrpělivi, ani
zlomyslni, pokládejte slovo knězovo za hlas 'a napomenutí boží,
hříchů litujte a slibte Bohu nápravu a polepšení. Bohužel přihá
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zívá se často pravý opak. Nic není člověku tak protivné jako '
pravda do očí, a odtud pochází kritisování, posuzování a odsu
zování slova božího.
'
Trochu hrubě, ale případně odbyl prostý muž z lidu tako
vého kritika kázání. Ve venkovském kostele vážně kázal farář.
Mluvil o povinnostech rodičův, a mluvil mnohému do srdce.
Upozorňoval na nebezpečí, do kterých se vrhají mnozí otcové
rodin, zanedbávají-li svých povinností a jsou více v h05podě nežli
v kruhu rodinném, ženy a dětí svých nechávají a jenom se honí
po vlastní zábavě. Posluchači sledovali pozorně vývody kazate
lovy; ale muži se tu a tam mračili. Cestou z kostela živě se kri
tisovalo, a zvláště jednoho otce rodiny bylo slyšet vylévat si zlost
na faráři; cítil se kázáním uražen. Druhý den v poledne seděl
s několika dělníky v hostinci u oběda. Hospoda byla plna. Ura
žený začal zase na faráře. »Kdybych byl mohl,: pravil rozčertěu,
»byl bych ho sté kazatelny shodillc — »Poslouchej, příteli,:
pravil druhý, »dovol mi také slovo. Mně to s tím farářem při
padá tak, jako když někdo do smečky psů hodí kamenem: nejvíc
vyje, který dostane. Jenom se nezloblc Celá houpoda se smála,
ale postižený teprve se zlobil, že nemlčel. (»Bl. f. K.:)
Působila-li kázání opravdu, jdou lidé z kostela mlčky & vůbec
o něm mnoho nemluví, každý si myslí svou, uchovává slovo ve vlast
ním srdci, nechává ho tam klíčiti a růsti — padlo na půdu dobrou.

]]. Vláha živé víry.
Dobrá půda musí míti také přiměřenou vláhu, aby símě v ní
pr05pívalo; v půdě vyprahlé zahyne, jako ono símě v evangeliu,
které padlo na skálu. Vláha v půdě lidského srdce jest živá víra.
Slovo boží třeba slyšeti ne ze zvědavosti, ne, aby je člověk po
suzoval a se mu posmíval, nýbrž aby ho upotřebil ke spáse duše.
Slova božího nesmíte pokládati za pouhé slovo lidské, nýbrž za
pravé slovo boží, mluvené ústy knězovými, .a kněze samého za
zástupce Kristova;
'
Proslulý americký missionář P. Fr. Xav. Weninger byl jednou
na missiích v městě Franklině. Fanatický jeden nevěrec, který se
okázale posmíval všemu, co náboženstvím sluje, přišel také do ko
stela Byl protestant, jeho žena odpadlá katolička. Měl sedm dětí.
Ale jak za kázání hleděl na kněze,' zdálo se mu pořád, jakoby
ještě někdo vedle něho na kazatelně stál. Protřel si oči, změnil
místo aspoň sedmkrát, klekl, vstal, ale pořád viděl dva. To ho
tak dojalo, že se přede vším lidem chtěl před ním vrhnouti na
kolena a prositi o přijetí do církve.- Ale neučinil tak,—a bylo to
moudré od něho, vždyt by ho lidé byli měli za blázna. Ale když
potom přišel k P. Weningerovi a všecko mu vyložil, pravil mu
tento: »Příteli, kdykoli káže katolický kněz, stojí na místě vždycky
dva, protože Kristus výslovně ujišťuje: »Kdo vás slyší, mne slyší.:
.(Luk. 10, 16.) Missionář vyučil ho potom ve víře a smířil i jeho
ženu s katolickou církví. Stal se z něho rozhodný a horlivý ka
tolík. (»Korr. der Persev. sac.< 1894, 84.)
Rádce duchovní.

10
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Nelze žádati od kněze, aby v kázání přednášel jenom samé
příjemné věci, aby mluvil, aby lebtal uši posluchačův & je pří

jemně bavil. Náboženství má také pravdy vážné, úchvatné, hrozné.
Spasitel sám často ve svých kázáních hrozil tresty božími, věčným
žalářem pekla, ohněm, který neubáší, červem zlého svědomí, který
neumírá. I kněz musí hlásati lidu pravdu celou, a lid má ji při
jímati srdcem věřícím.
Není každý kněz tak nadán, aby kázal dojímavě, úchvatně,
ale každý hlásá slovo boží, a jako slovo boží má liď přijímati
každé kázání srdcem věřícím, at je podáno prostě nebo ozdobené.
Mnohým dokonce líbí se kázání jenom tehdy, když kazatel
hodně křičí, ale zeptá-li se jich, o čem kázal, vědí málo nebo
nic. Spasitel mluvil často k tisícům, a mluvil klidně, věcně, sroz—
umitelně. I v tom ho má kazatel následovati, vždyt pravda nej—
více přesvědčuje, když podána s klidem a láskou.
*
_

'

„I'

Přijímejte vždy, drazí moji, símě slova božího do srdce, jehož
půda zorána, změlněna jest pokorou, zvlažena živou vírou; ale
nejenom je přijímejte, nýbrž dejte mu vzklíčíti a vzrůsti ve spra
vedlivý, vpravdě křesťanský život, aby i u vás přineslo užitek sto
násobný

v trpělivosti.

Amen.

1703.Ocetek.

Neděle druhá po devítníku
Učení Páně — pravda a moudrost.
K ostra.

Uvod. P. Učení Páně:

]. Pravda: Otázka Pilátová. P. ježíš hlásá pravdy:
1. nedůležitějši: o cíli člověka a o cestě k němu,
2. nejvznešenější: Trojice, naše příbuzenství s ní,
3. nejutěšenější: utěšuje chudé, truchllcí, pronásledované, obtižené,
starostlivě hříšníky;
II. moudrost: oproti světské moudrosti záleží pravá moudrost v tom:
žiti nejen dobře, nýbrž i šťastně.
»Dokoná se všecko, co psáno jest skrze
proroky.:
(Luk. 18, Bl.)

Pán ježíš předpovídá dněs své utrpení i své z mrtvých vstání.
Praví: »Dokoná se všecko, co psáno jest skrze proroky.: Těmi
slovy ukazuje, že jsou mu známa všecka proroctví starozákonní,
a předpovídá _své utrpení tak do jednotlivostí, jak se skutečně
později vše stalo. Vševědoucnosti jeho známo jest tedy vše minulé
i budoucí. Vše se naplnilo tak, jak předpověděl. Vidíme z toho,
že mluvil pravdu. Po tři leta konal svůj veřejný úřad, v dvou
posledních řečích jsme viděli, že tento veřejný život jeho jest život
lásky a modlitby. Veřejně vystoupil a konal po tři leta úřad svůj
učitelský, mluvil, hlásal pravdu a moudrost. To bude předmětem
dnešní naší řeči i pravím:
.Učení Páně jest: I. pravda a II. moudrost.
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I.

Důležitou, ohsažnou otázku položil Pilát Pánu ]ežlši, když
před něho byl předveden: Co jest pravda? Kdyby byl tento
vrtkavý muž pochopil neb alespoň tušil dosah této otázky, nebyl
by tak lehkomyslně vnejbližším okamžiku na ni zapomněl, nýbrž
byl by odpověď na ni vyčkal. Zajisté by byl také odpověď do
Stal; nebot ptal se toho, který o sobě řekl: »Já jsem cesta,
pravda a život.: A zajisté by byl Pán ježiš rád ho v tom poučil,
neboť krátce před tím prohlásil: »já jsem se k tomu narodil,
a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě.: (Ian
18, 37.) Zdaž nevydával toto svědectví pravdě na všech cestách
svých po své vlasti, vměstech i vesnicích, na horách avcbrámu?
Všude hlásal pravdu, souhrn nejdůležitějších, nesznešenějších
a nejutěšenějších pravd.
1. Pravím nejprvé: Hlásal nejdůležitější-pravdy. Co může
býti důležitějšího než věděti, k čemu jsme na světě, co jest na
š'm cílem, kterého dosáhnouti máme? _Dokud to nevím, tápu
v temnotě, tápu všude v nejistotě, mařím čas a sílu a podobám
se zbloudilému; který bez plánu, neznaje cesty lesy bloudí. V ta
kové temnotě žilo však lidstvo před Kristem, nebylo s to, aby
tuto první a nejdůležitější otázku řádně zodpovědělo. Než všechny
pochybnosti zmizely. jakmile Kristus vystoupil jako učitel, zod
pověděl ji slovy: »To jest život věčný, aby poznali tebe samého
pravého Boha a kterého jsi poslal, Ježíše Kristan (]an 17,3) Co
všechna f.losofie starého věku, co celé lidstvo a ostrovtip nej
učenějšich mužů nemohly sjistotou zodpověděti, zodpověděl Pán
ježíš, když vypravoval o nebeském Otci, který s námi království
své rozděliti chce. Nyní vím, na čem jsem, znám svůj cíl. Mám
dojíti věčného života, jsem stvořen, abych nikdy nezašel, stal
jsem se, abych vždy byl, tento pozemský život jest jen přecho
dem k životu blaženému bez konce. Tedy onebe, ověčnou radost
musím pracovati, tam musí směřovati veškeré mé jednání, tento
Cíl nesmím nikdy z očí ztratiti, nemám-li zmařiti celý účel svého
bytí. Než kterou cestou se tam dostanu, kterými prostředky
úlohu svou vykonámř Ituto otázku zodpověděl božský Spasitel,
poučil nás, že máme poznati pravého Boha _a kteréhož poslal,
ježíše Krista.
Než to samo neposta'čí, stímto poznáním Boha musíme lásku
k Bohu spojovati: »Milovati budeš Pána Boha svého.. .a A tuto
lásku máme dokazovati tím, že zachováme přikázání: »Chceš-li do
života vejíti, zachovei přikázání !: Tak tedy známe skrze Ježíše
Krista cíl svůj a cestu kněmu, jsme poučeni osvé nesmrtelnosti,
o radostech, které nás očekávají, o nejdůležitějších pravdách, je
jichž znalost má nám jíti nade všecko.
'
2. Než nad to zjevil nám nejvznešenější pravdy. »Bůb pře
bývá ve světle nepřístupném.: (l. Tim. 6, 16.) »Boba nikdy žádný
neviděl: jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, ten vypravil.<
(Jan 1, 18.) Kdežto pohanský svět kolena svá skláněl před slun—
.
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cem, měsícem, ano i modlám se klaněl, které učinily ruce lidské,
kdežto židé znali sice pravéhoaživého Boha, ale jen nedokonale,
jak jim to proroci zjevili, božský Spasitel nejen nás přivedl ku
poznání pravého Boha, nýbrž nám i jeho nejvnitřnější podstatu
objevil. Učil nás o jediném Bohu ve třech osobách a' tím nám
zjevil tajemství tak vznešené, že je žádný lidský rozum vymysliti
a proniknouti nemůže.
vznešené učení, které nám tak tajem
ného Boha zjevilo! Poučil nás o poměru, ve kterém jsou Otec,
Syn a Duch svatý, tyto tři božské osoby vjednom' božství ksobě;
poučil nás o nekonečných dokonalostech tohoto trojjediného Boha,
o jeho moci a moudrosti, o jeho dobrotivosti a spravedlnosti,
takže nyní dle jeho učení takořka Boha známe, jak jest, ačkoli
jsme ho neviděli. Jak podivuhodné jest již všechno toto, ještě
podivuhodnější jest, co nám zjevil o lásce tohoto trojjediného
Boha k nám lidem. Každá z těchto tří božských osob hledí co
možná nejvíce člověka vyznamenati, svými dobrodiními ho obsy
pati a k sobě připoutati.
'
.
>Tak Bůh miloval světr, poučuje nás Pán Ježíš, »že Syna
svého jednorozeného dal, aby každý, kdo vněho věří, nezahynul,
ale měl život věčný c A tento jednorozený Syn byl opět ochoten
krev a život za nás dáti, za bolestí nesmírných svět vykoupiti.
A co konečně na kříži dokonal, zásluhy, kterých všem vydobyl,
chce také Duch svatý všem sprostředkovati, když, seslán Synem
božím, na církev sestoupil, do srdcí všech věřících, takže jsme
vešli v posvátné příbuzenství ke třem božským osobám, jakožto
dítky Boha Otce, jakožto bratří Krista Pána, jakožto chrámové
Ducha sv. Vizte, nejsou-liž pravdy tak vznešené, že _bychom jim
nemohli uvěřiti, kdyby nebyl jich Kristus Pán zjevil? 'Zádný národ
nikdy neslyšel před tím tak vznešené pravdy, jaké nám Pán Ježíš
Zjevil.

'

3. K tomu ještě jak útěšné jsou pravdy jím hlásanél Všude
mluví slovo lásky a nabízí pomoc všem potřebným a má balsám
pro každé poraněné srdce. Potěšující jest jeho učení prď'chudé,
ukazuje jim, jakou námahu to stojí bohaté, aby do nebe přišli,
nad to ještě knim volá: »Blahoslaveníchudí duchem, nebot jejich
jest království nebeskéc Potěšující jest učení jeho pro truchlící,
jimž radost slibuje: »Blahoslavení lkající, neboť potěšeni budou :
Potěšující jest jeho učení pro pronásledované: »Blahoslavení, kteří
protivenství trpí pro spravedlnost . . . radujte se a veselte se,
nebot odplata vaše hojná jest v nebesích.: Potěšující jest učení
jeho pro obtížené: »Pojdte ke mně všichni, kteří pracujete aob—
tíženi jste,“ a já vás občerstvímx Potěšující jest jeho učení pro
starostlivě: -Patřte na kvítí polní, kterak roste, nepracuje aniž
přede . . . Pohledte na ptactvo nebeské, žet neseje aniž žne aniž,
shromažďuje do stodoly, a Otec váš nebeský živí je . . .: Nepe
čujte tedy, říkajíce: Co budeme jísti . . . Vít zajisté Otec váš,
že všeho toho potřebuje.: Potěšující jest učení jeho pro nejbíd
nější lidi, pro hříšníky. Ukazuje jim celé bohatství milosrdenství
božího a povzbuzuje i hluboko pokleslébo ještě k důvěře. Praví:
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»Zdraví nepotřebují lékaře, ovšem ale nemocní,: a opět: »Přišel
Syn člověka, aby h'edal a spravil, co bylo zahynulo.: Jde ještě
dále a vypravuje nejkrásnější podobenství o marnotratném synu,
o ztracené ovci, aby ukázal všem, kdo se Boha spustili, ochotu,
radost, se kterou je chce přijmouti, když se k němu vrací. Kde
je zármutek, kde je nouze, kde je jaké postavení, pro které by
neměl Kristus Pán potěšující slovol A všechno toto důležité,
vznešené a potěšující učení jest pravda, bylt zapřísáhlým nepřítelem
vší lŽl. Této pravdě proto musíme věřiti pevně, beze vší pochyb
nosti a dle tétopravdy máme také žíti. Pak také uvidíme a za
kusíme, že hlásal i moudrost.
II.

Vkaždé době, zvláště však v nynějsí jde světem duch, který
se vynáší nad učení Páně, prohlašuje toto učení za zastaralou
pověru, která moudrostí tohoto světa již dávno překonána jest.
Tento duch odvažuje se takořka nohama šlapati nejdůležitější,
nejvznešenější a nejutěšenější pravdy, které nám Kristus Pán
hlásal, aby místo nich nám dal několik pyšně znějících frásí,
kterými oklamáni a oslepení býti mají všichni, kteří hlouběji na
kořen věci nevidí. Naproti nejdůležitějším pravdám božského
Spasitele klade lehkomyslné zahrávání si s životem, místo nej
vznešenějších pravd Syna božího hlásá čiré požitkářství a za po
těšující pravdy křesťanské vybízí kegoismu, ziskuchtivosti. Slovem
i skutkem nabádá lidi k zbožňování sebe, k požtikářství a k hmof
tařství, a to prohlašuje za pravou moudrost, čili jak moderní
heslo praví, za pravou osvětu. Kdežto Duch boží kdysi řekl:
>Počátkem moudrosti jest bázeň boží,: převrací'tento duch světa
věc a praví: Odpor proti Pánu jest počátkem moudrosti. Ach,
politování hodná 'to moudrost, která vždy hlouběji do záhuby
spěje a konečně jako nevyléčitelná pošetilost se ukazuje! To
zakusili již tisíce lidí, kteří za mámivým obrazem této falešné
osvěty, této modní moudrosti se honili, až nepozorovaně upadli
do záhuby a odtud opakovali nářek, který již moudrý muž bez
božným do úst kladl: »My nesmyslní, měli jsme život jejich za
bláznoství a konec jejich za bezectný; aj, jak jsou počtení mezi
syny boží a mezi svatými jest los,jejich. Zbloudili jsme tedy
. z cesty pravdy, "a světlo spravedlnosti nesvítilo nám, a slunce
rozumnosti nevzešlo nám.c (Spp. 5, 4—6.) Tento příliš pozdní
a proto neplodný nářek může si ušetřiti, kdo se řídí učením Kri
stovým, které bylo nejčistší moudrostí; nebot učil všechny. nejen
dobře. nýbrž i šťastně žíti. A to jest jediná pravá moudrost.
Ci co mně prospěje, když mám všecky vědomosti, když jsem
všechny hlubiny vědy prozkoumal, a abych s apoštolem v'dnešní
epištole mluvil, když bych i jazyky andělskými mluvil, když jsem
špatný a nešťastný člověk, který jest sám sobě i jiným jest jen
na obtíž? Moudrosti a chytrosti ani dáblu se nenedostává; ale
všechna jeho chytrost přece ho nevysvobodl z pekelného trápení.
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Schází mu pravá moudrost, nechce a nemůže žíti dobře aštastně.
Ale my to můžeme, jen když chceme se říditi učením Kristovým.
Zkuste moje učení, sám nás ujišťuje, a pak poznáte, že z Boha.
jest. Ano, z Boha jest jeho učení; nebot každé jeho slovo vede
nás k svatosti a spravedlnosti. Kdo jednání své dle učení Páně
řádně zařídil, vždy ku předu se dostal, nebot Pán především vy
žaduje přemáhati sebe, ovládati sebe, přemáhati smyslné chtíče
a žádosti anad to vyžaduje pokoru, tichost, čistotu alásku. Proto
také učení jeho ve světě přivedlo celý převrat a všechny poměry
jinak zařídilo. Zvířecké poblouzení pohanství bylo jim odstraněno,
hrozné jeho neřesti zmizely, a člověk stal se opět člověkem. At
mnohé poměry v přítomnosti sebe smutněji a zoufaleji vypadají,
brzy by se změnily, kdyby se chtěl svět říditi moudrým učením
Krista Pána. Rodiny, obce, státy' by se zjinačily, kdyby konaly,
co Kristus žádá. Nejen dobrý, nýbrž i šťastný život by opět všude
zavládl: neboť jednak bychom se vyhnuli mnohým zlům, rozpi
kům, starostem, mnohému soužení, které v hříchu původ mají,
a pak bychom měli pokoj s Bohem, se kterým v lásce ve spo
není zůstáváme, kterého bychom se nemuseli báti, - od kterého
bychom mohli jen dobré očekávati; pokoj s bližním, jemuž by—
chom žádný podnět k nepřátelství nedávali a jehož vlastni zlobu
byehom tichosti a smířlivostí svou překonávali, a pokoj se sebou
samým, poněvadž by nás žádné výčitky svědomí netrápily. Za
jisté, učení Krista Pána vede ku pravé moudrosti a tisíce svatých
ze všech stavů jsou svědky toho. Majíce v učení Páně pravdu
a moudrost vedli život dobrý, šťastný, svatý a s útěchou šli
smrti vstříc.
Jak šťastni jsme proto, že i my toto učení známe, že i nám
se učení toto hlásá! Co učil Kristus Pán tehdy ve své židovské
vlasti po tři léta veřejný svůj úřad učitelský vykonávaje, to dle
rozkazu Pána Ježíše mají apoštolové a jejich nástupci, biskupové
a kněží hlásati po všechny dny až do skonání světa, řeklt jim:
»Jděte do celého světa . . .c Máme vám hlásati učení Pána ]ežíše,
pravdu a moudrost. Toto učení i vám vykládám, svobodně, volně
a otevřeně, neohlížeje se na osoby. Pravdu chci vám říci nahoru
i dclů, v každé době a způsobem, který se nejvhodněji při té
neb oné příležitosti jeví, tu mírně, tu ipřisně káraje, co pokáránl
zasluhuje. At mírně neb přísně mluvím, vždy mám jen jednu věc
na zřeteli — spasení vaše — urážeti, rozhněvati nechci nikoho,
nikdy nemluvím k jednotlivým osobám, nýbrž ke všem, a nikoli
osobu, nýbrž jen poklesek, chybu chci kárati. Kéž slova má, kéž
učení Páně — pravda a moudrost — padne též u vás všech na
dobrou půdu, kéž i vy životem dobrým a šťastným zakusíte, že
učení toto z Boha jest a k Bohu vede. Amen.
_
17cmNap. 70s. Holý, Ord. Praem.
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Neděle druhá po devitniku.
Cesta na smrt.
>A když jej zbičuji, zabijí ho.:
L uk. 18, 33.

Spasitel putoval naposledy ve svém pozemském životě na
velikonoce do ]erusalema.
el jisté smrti ,vstříc; předvídal to
určitě a pravil cestou učeníkům: »Aj, vstupujeme do Jerusalema,
a dokoná se (tam) všecko, co psáno jest skrze proroky o Synu
člověka; bude totiž vydán pohanům, a budou se mu posmívati
& ho bičovati a na něj plivati, a když jej zbičují, zabijí ho.:
(Luk. 18, 31—33.)
.
"
Ježíš jde na smrt jistou. Jak se hrozívají lidé smrtil
Dne 2. srpna r. 1906 vyjel z ]anova italský parník »Sirioc
o 5. hod. večer do Ameriky. Vezl na palubě 695 cestujících, vět
šinou vystěhovalcův a posádku 127 mužů. 5 srpna plul pqdél
španělského pobřeží mezi předhořim Palos a ostrovy Hermigas.
Narazil na úskalí, ztroskotal se a utonul za-několik minut. Když
se ukázalo, že loď je ztracena, udály se na ni hrozné výjevy. První
dal se na útěk zbabělý kapitán a vskočil do člunu volaje: »Spas
se, kdo můžešlc Proto nastal mezi cestujícími hrozný zmatek.
Důstojníci a mužstvo následovali kapitána s noži a revolvery
v ruce, postříleli a pobodali všecko, co jim bylo v cestě, a za
chránili se tak první. Podobně chovali se i mnozí cestující: noži
a sekerami zápasili silnější o záchranné čluny, ženy a děti pošla
pány, nikoho nešetřeno, kdo stál v cestě. Výjevů, které se při
té katastrofě udály, nelze ani popsati. Na jednu mladou ženu
s dítětem v náručí voláno, aby dítě pustila a sebe aspoň zachrá—
nila. Bránila se však 3. pravila, že raději umře s dítětem. Na jedno
lano klesající lodi připjalo se šest dětí, jejichž matky byly přiliš
daleko a nemohly. jich zachrániti. Výkřiky matek () pomoc roz
rývaly srdce. Děti jedno po druhém byly strženy vlnami. Několik
matek sešílelo, mezi nimi jedna, která při tom lodním neštěstí
pozbyla tří synů. Hlavně padly pohromě za oběť ženy a děti,
jakož i cestující I. a II třídy.

_

V tom hrozném zápase smrtelném bylo však také pozorovati
výjevy křesťanské a kněžské hrdinnosti. Mnich jeden na palubě
»Siriac vysílal modlitby za tonoucí -k nebi, když už loď tonula,
a vlny ho dosahovaly. A rekovný biskup ze San Pedra zůstal
s tonoucími na lodi a dával jim v posledním okamžiku rozhře
šení. Tato láska a sebezapření uprostřed rozpoutaných divých
vášní byla světlem v černé noci,
Záhuba »Siriac byla zaviněna neopatrnóstí kapitánovou. On
sám se sice zachránil, ale vědom jsa sobě viny, spáchal potom
sebevraždu. 385 osob bylo po neštěstí pohřešováno, našli tedy
smrt .ve vlnách. (»Vaterlandc, 8 srpna 1906)
Strach a hrůza naplňují člověka před smrtí. Ježíš byl nejen
Bůh, nýbrž ičlověk, i on měl city lidské, .i on se smrti bál. Když
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v Getsemanech viděl před sebou krvavou smrt kříže, potil se krví
v úzkosti smrtelné a želal k nebi: »Otče, jeli možno, odejmi
ode mne kalich tento; ale ne má, nýbrž tvá vůle se staňlc I na
poslední pouti jerusalemské viděl smrt jasně před sebou, a přece
jí šel vstříc, protože byla nezbytna k našemu spasení: silnější

nežli smrt byla'láska jeho.
]ežíš jde na smrt za nás; i my pojdrne na smrt za Ježíše!
Nežádá od nás láska Iežíšova smrti krvavé, jeho láska byla ne—
skonale větší nežli láska naše, od nás žádá Iežíš jen, abychom
umřeli hříchu. A to přece není žádná 'těžká, trpká smrt, vždyt
hřích nikoho neblaží. Pravého šťastného života zjednává člověku
jen klidné svědomí, pokoj s Bohem, život dítek Božích v milosti
jeho. Nastávající čas postní jest ona doba milosti, kdy umříti
máme hř chu a povstati k životu .synů božích. Tak odplatme
Kristu Pánu jeho lásku, s kterouž on za nás na smrt jde, po—
vstáním z-hrobu hříchu a pravým křesťanským životem! Amen.
705. Ocelot.

Ku křesťanským cvičením.
Dle růz. pramenů upravil V. M. Váchal, 'O. Praem., far. v Úhonicich. — (Point.)

v.

Bůh jest, neboť se sám zjevil.
Dosud jsme uvažovali, že Boha možno poznati, pouhým roz—
umem z přírody, otevřené to knihy, z pořádku ve_světě a účel
ného zařízení a spořádání všeho tvorstva. Kdo v přírodě Boha ne
vidí, nemůže býti při zdravých smyslech. Krásně praví sv. Bona
ventura: »Kdo tak velikým jasem tvorstva není osvícen, je slepý;
kdo tak mocným hlasem tvorstva není probuzen, je hluchý; kdo
pro taková díla Boha nechválí, je němý; kdo z takových známek
nepostřehá první příčinu všeho, Boha Tvůrce, je bez rozumu..
(P. Fr. Zák, S. ]. »Soust. katol. věř. I. 406). Písmo sv. praví to
ještě stručněji: »Blázen“řekl: Není Boha.: — Tázali se arabského
jezdce, jak poznává, že jest Bůh? Odpověděl: »Jako ze šlépějí
v_písku poznávám, šel-li tu člověk nebo lev, nebo pták, tak z věcí
kolem sebe poznávám všemohoucí ruku boží.: (už). Poznali jsme
dále, že Bůh mluví k nám hlasem svědomí, nabádá k dobrému,
varuje před hříchem; chválí za dobrý skutek a kárá za skutek
zlý; a nedá se hlas utlumiti, aby se opět neozval; a neustane,
dokud Bůh není'pokáním usmířen.
_
To jest přirozená cesta ku poznání Boha. Ale Bůh se nám
zjevuje i nadpřirozeným způsobem. Jak bychom byli neštastnými,
kdybychom věděli, že jest Bůh, že jest všemohoucí, nejvýš moudrý
a' dobrotivý a spravedlivý, neznali bychom však jeho vůle, co od
nás chce, proč jsme na světě, co nás po smrti čeká. Proto Zjevil
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se Bůh ve své dobrotivosti lidem„ oznámil svou vůli, náš účel na
světě a osud na věčnosti.

'

V

1. Zjevení, jež učinil Bůh hned prvním lidem po jejich stvo
ření až do doby, kdy se potomstvo Noemových synů rozdělilo
v různé národy, nazývá se prazjevením. Obsahuje zprávu o stvo
ření světa, o stvoření a pádu andělů, o stvoření prvních lidí,
o ráji a hříchu prvotním, o zaslíbení Vykupitele, o potopě světa
jako trestu božím za hříchy lidstva. Rozptýlené lidstvo do růz
ných končin světa neslo si toto prazjevení sebou. Bylo to prvot
ním náboženstvím o jediném Bohu, Otci a Stvořiteli všeho, o jeho
vůli, dobrotivosti a spravedlnosti, o povinnostech člověka k Bohu.
U všech národů udržely se stopy původní víry v jednoho
Boha, bytost nejvyšší a -všemohoucí. Teprve během času upadli
v modloslužbu, uctívali více bohů. Dosud žijící kmeny africké
zachovaly si pojmy ojednom Bohu, vědí o bytosti nejvvšší, "stvo
řiteli všeho světa, jak novější cestovatelé dosvědčují. teme tak
ku př. v díle Dra Emila Holuba: »Sedm let v jižní Africec,
II. 347.
Tak znají i američtí Indiání velikého Ducha, stvořitele všeho;
podobně labradoršti Eskymáci a národové australští.
e před mnohobožstvím a modloslužbou starých národů po
hanských bylo náboženství vznešenější, víra v jednoho“ Boha,
svědčí nejpřednější náropozpytci, jako ku př. Grimm. Schlegel,
Max Muller a-j. — Podobně píše krajan náš, Pavel Šafařík, ve

svých Starožitnostech Slovanských o starých Slovanech: :]sou
důkazy, že S.ované ctili jednoho Boha, nejvyššího Stvořitele nebe
i země; vedle něho i jiným bůžkům jakožto prostředníkům mezi
nimi a oním Nejvyšším přinášeli oběti zvířat a plodin země.
(Černohouz, Příkl. z děj. slov. I. 44.)
Dějiny učí dále, že i názory a mravnl život býval v dobách
starších u těch národů pohanských dokonalejší než v dobách po
zdějších, kdy prosté původní mravy zvrhly se až k perversní ne
.mravnosti. Jak vznešená byla ku př mravnost starých Egypťanů,
toho nám důkazy dává kniha zemřelých, hlava 125., dle níž duše
zemřelého musí se zodpovídati na věčném soudu takto: »Nikoho
jsem nezabil ani neusoužil; lži jsem neznal; Boha nezkrátil jsem
ooběti; manželství neporušil; nekonal věcí nečistých; nezkracoval
na obilí, nezmenšoval míry ani váhy; lačným dával chleba, žíz
nivým vody, nahým oděvu; bohům přinášel obětní dary, zemře
lým oběti smírnéa (Sladomel, Vlast XII. 457; Smejkal, II. 140.)
Podobně staré nápisy náhrobní u Egypťanů, Assyrských a j.
obsahují pravá zlatá zrnkamravnosti.
Ze dnes mnozí národové pohanští tolik klesli—v mravnosti,
na tom mají hlavní vinu přistěhovalci evropští, kteří ty národy
zkazili. Národopisec Dr. Schneider píše. >Kdekoli se- Evropané
stále usadili, všudy přinesli-domorodcům bídu, nouzi, smrt a zka
ženosm (Naturvólker 119.)
e původní víra a mravnost lidstva-' byla dokonalejši,_ doka—
zuje i náš krajan, veliký znatel starých národů východních a. cesto—
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vatel po Arabii, Dr. Musil; praví ; »Čím blíže k počátku člově
čenstva, tím jasnější jsou pojmy o Bohu; ale naopak, čím blíže
k narození Krista Pána, tím zmatenější, ba zvrhlejší jsou názory

náboženské u pohanů.: (Oj stvoř. do potopy, 93)
Čím hlouběji hledíme do šeré dávnověkosti lidstva, tím více
Se počet bohů zmenšuje, až přecházíme na stopy víry. v jednoho
Boha, Otce, Stvořitele; tím více přibývá vznešených pojmů mrav
nosti, *ukazuje se světlo pravdy a mravní krásy, světlo podobné,
jaké zasvitlo světu skrze Ježíše Išrista, který řekl o sobě: »Já
jsem světlo světem (Jan 8. 12.) Círn blíže k době Pána Ježíše,
tím více mizí mezi pohanskými národy toto světlo, a tím více
zastiňují je tmy bludů a nepravostí. —
—
Z prazjevení zachovali si národové sice vznešené pojmy ná
boženské, a nápadně podobné zprávy o stvoření světa, andělů a
lidí,“o hříchu v ráji. o zaslíbení Vykupitele, o potopě světa; ale
během času zprávy ty různě zpitvořili, oděli v různé pověsti a báje,
r_oztrhali takřka původní vznešený obraz na kusy, a pak sestavo'
'vali nový z různých pověstí. (Smejkal, ll. 144.).
2. Bůh se dále zjevoval patriarchůrn a prorokům Starého
zákona, oznamoval jim vůli svou, aby ji oznamovali lidem; na
hoře Sinaj dal 10 přikázání, ustanovil bohoslužbu, svátky a různé

obřady, káral. varoval, povzbuzoval, napomínal itrestal národ
vyvolený, z něhož se měl dle těla naroditi zaslíbený Vykupitel.
Osvěcoval proroky, že předpovídali dopodrobna takřka celý život
budoucího Mesiáše. A co Bůh skrze proroky celá století napřed
předpověděl, stalo se do poslední písmeny. Jménem božím před
pověděli proroci čas, kdy se Vykupitel narodí, místo, kde se na
rodí; že bude míti předchůdce; že králové východní přijdou se
mu klanět a přinesou dary, zlato, kadidlo; že se narodí z Panny
přečisté, přijde na svět jako dítko boží; bude dělat zázraky;
bude pronásledován, zrazen, opuštěn, proboden na rukoui nohou,
o roucho bude metán los, mezi zločince počten; vstane z mrt
vých, vstoupí na nebesa a vysvobodí duše z předpeklí; seděti
bude po pravici nebeského Ozce; sešle Ducha sv.; založí králov
ství boží, jež bude trvati až do skonání světa; ustanoví nekrva
vou oběc mše sv.
Nežli' se narodil Vykupitel, poslal Bůh anděla k Zachariášovi,
že jeho syn, Jan, který se narodí, bude předchůdcem Páně;
téhož anděla, archanděla Gabriela, k Marii Panně, _žebude jeho
Matkou; k Josefovi, že bude jeho pěstounem; posílá anděly, aby
oslavovali narození Páně a oznámili pastýřům; skrze anděla va
ruje Bůh 3 mudrce východní, aby nešli k Herodovi; poroučí
JOSťfnll, aby utekl do Egypta a po smrti Herodově se vrátil.
Bůh zjevoval se různým způsobem a v různé době. Mojžíšovi
ukázal se v hořícím keři a řekl: »Já jsem, který-jsem:; v po
době ohnivého sloupu vyváděl národ Israelský z Egypta, za hro
mobití a blesku oznamoval s hory Sinaj 10 přikázání; nad archou
úm'uvy mezi dvěma cherubíny zůstával v podobě obláčku; při
křtu Pána Ježíše mluvil s nebe: »To jest Syn můj milý, v kterém
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e íše. dobře zalíbiloc; totéž i na hoře Tábor při proměně Pána
Íežmi
3. A naposledy zjevil se Bůh v druhé božské osobě, v Pánu
Ježíši samém, který jediné mohl říci: vjá a Otec jedno jsme; kdo
vidí mne, ten vidí Otce . . .c ——

»Mnohokráte a mnohými způsoby mluvil někdy Bůh otcům
skrze proroky a naposledy mluvil nám skrze Syna,: praví sv.
Pavel, apoštol národů. (Zid. 1. l.) Skrze Syna svého mluvil Bůh
k lidem a mluví k nám všem v církvi sv.
Kromě toho — Bůh zjevoval se lidstvu zázraky po všecky
doby, a církev sv., její trvání uprostřed nejůhlavnějších nepřátel,
jest neustálým zázrakem; Bůh ji chrání proti branám pekla a
zlobě lidí svedených.
Děkujme Bohu, že nás neopustil, ale. zjevil vůli svou a poslal
jednorozeného Syna svého na svět, aby, kdo věří v něho a dle
víry žije, kdo Krista následuje, nezahynul, ale život měl věčný.

vr.

Bůh se stále zjevuje svou spravedlností.
Když dal Bůh desatero přikázání, slíbil štěstí a požehnání
všem, kteří budou ho zachovávati; pohrozil však tresty všem, _
kdo přikázání božích dbáti nebudou. Dosud odměňuje Bůh 'už
na světě horlivé plnitele zákona božího a okázale trestá, kdo se
hrubě prohřešují. Uvedu několik přikladů k jednotlivým přiká
záním božím, jak Bůh dosud trestá hrubé jich porušení.
1. První přikázání velí, abychom v Boha věřili, doufali,'mi
lovali a jemu se klaněli. Za všech časů trestal Bůh nevěru.
Už první lidé vráji, že více věřili svůdci, byli ztrestáni. Lidé
před potopou za časů Noema pro nevěru a spustlost vyhlazeni
se světa; toliko osm lidí bylo zachráněno.
Když farao egyptský se zatvrdil proti Bohu dočkal se hroz
ného trestu. Když Israelité odcizili se Bohu a naklonili se modlám
pohanským,řbyli zavlečení do-zajetí assyrského a babylonského.
Když židé pohrdli Kristem a svolali na Sebe jeho krev, propadli
kletbě, ztratili svůj 'domov a rozptýleni po celém světě. A tak
dosud trestá Bůh nevěru. Německý básník Heine posmíval se
křesťanství, upíral Boha, ale když přišla nehoda, a onemocněl,
zvážněl a řekl k svému příteli: »Bůh mne navštívil, Bůh sprave
dlivý; kdybych v Boha nevěřil, vzal bych si život, abych bole
stem unikl. Jak jsme ubozí. Před Bohem kráčíme drzým čelem,
a pted lidmi se plazíme. První kroky, jež bych učinil, kdyby
mne Bůh uzdravil, směřovaly by do kostela.: — Sv. Pavel napsal :'
»Hněv boží přichází na syny nevěry.: (Kul. 30.)
2. Druhé přikázání boží zní: aNevezmeš jména božího na
darmo.: +- Hřeší, kdo jméno boží neuctivě vyslovuje, kleje,
rouhá se, 'zlořečí, křivě přísahá a sliby ruší.
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Hrozný hřích jest rouhání, mluví—ličlověk potupně o Bohu,
o svatých a posvátných osobách a věcech; a hřích nezůstává bez
trestu. Písmo sv. praví: »Kdo kamenem vzhůru hází, na hlavu
jeho spadne.: (Sir. 27) Čteme v Písmě sv., jak král babylonský
Nabuchodonosor pro rouhání pokořen, že jako dobytče po zemi
se plazil a trávu jedl. (Dan. 3. 15.) (4, BO.)

S nacherib, král assyrský, rouhal se Bohu, a za to ztratil
185000 mužů a sám od synů svých byl zavražděn. (4. Král. 19..
1331 36. 18)

Král syrský Antioch pro rouhání stížen ohavnou nemocí,
takže pro zápach nikdo nechtěl se ke králi přibíížiti. (2 Mak. 9. 9.)
Pyšný a rouhavý Nikanor byl v bitvě od Boha náhlou smrtí
potrestán. (2. Mat. 15 33.)
Cisař Julián rouhal se Kristu, kterého posměšně nazýval
..Gallilejským, synem tesaře.: Jednou ptal se zbožného křesťana,
»co dělá gallilejskýřc, a křesťan odpověděl: r—Právěvyrábí rakev
pro tebe, rouhači : A v nejblišží bitvě zasažen byl ]ulián šípem
a umírale zvolal: nZv„tězd jsi, Gallileiskýc.
_
R. 1879 roihal se Bohu ve Warnsdorfu rohožkář, Karel
Kunze, více opilý než střízlivý. V hospodě zvolal takto: »Včera
jsem se pomodlil Otče náš, aby už mne čert jednou vzal, ale on
si pro mne ještě nepřišela Sotva to dořekl, padl k zemi a více
nevstal. (Čo-moh. Příkl. 10 21)

.

_

R. 1876 nádeník Josef Hosaja v hospodě v Tlumačově na
Moravě křičel: »já o Boha nestojím, protože už ho nebudu nikdy
potřebovat.- Za chvíli ubíral se po mOStě přes řeku, neviditelnou
mocí stržen a utonul ve vlnách, ač most ohražen. Lidé pak řekli:
»Boha se zřlkal, a Bůh ho opustilc.
R. 1878 pořádali svedení dělníci v Bruselu v Belgii maškarní
průvbd. Na voze mezi jinými byla dívka přestrojena v šatech
bílých s modrou šerpou jako panna Maria Lurdská.
Po blízku přicházeli mnozí a dělali různé vtipy a rouhali se.
Dívka 19 letá náhle skónala.
Císař Maxmilián v ďábelské zášti pr0'i křesťanům ydalnapsati
knížečky. v nichž bylo hrozné rouhání proti Bohu. Děti ve škole
musely Se ťomu učit nazpamět a nahlas po ulici odříkávat na
potupu "kře=ťanů.Ale Bůh se brzy ozval. Nastal mor, lidé padali
na ulicích, mnoho domů úplně osiřelo; z křesťanů se však ani
jediný nerozstonal. Císař sám pozbyl zraku, upadl v šílenost a sám
se zavraždil.: (Četnoh. Př. 10 22.)
R. 1194 Kazimír, kníže polský, 5. května vystrojil hostinu
a sezval _mnoho panstva. Když byli rozjařeni, počal kníže rouhavě
o Bohu mluviti, zvedl pohár, aby s ostatními připil na toto rou
hání a zdraví všech. — Sotva vstal, padl na znak a byl mrtev.
Jiný hřích proti druhému přikázání jest křívá přísaha. '—
Lidé ze zkušenosti říkají, že křivopřízník nedočká se celého roku
a bývá veřejně trestán.
Rudolf, král švábský. přísahal Jindřichu IV. věrnost, již brzy
porušzl. Stalo se pak, že v bitvě u Mersenburku ztratil pravou
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ruku. Zvedl ji levicí, ukázal vojínům a zvolal: >To je ta ruka,
kterou jsem pánu svému věrnost přísahal.: (Cernoh. 943)
Vladislav, král uherský, uzavřel smlouvu s Amuratem, sul
tánem tureckým a stvrdil jí přísahou. Ale brzy chopil se zbraně
a bojoval šťastně. Tu vytáhl Amurat smlouvu a drže ji v ruce,
a dívaje se k nebi, zvolal: »Zde je, o Kriste, smlouva, kterou mi
křesťanépřísahou stvrdili; nuže, potrestej, Bože, rušitele smlouvy
a přísahy, jsi-li pravý Bůh.: A hned štěstí válečné se obrátilo,
Uhři na hlavu poraženi a Vladislav zabit. (_ttž.944)
R. 1845 žil ve Švarcenšteinu domkář, mravně sešlý a známý
po celém okolí. Byl obviněn z krádeže, a když ku přísaze nebyl
připuštěn, zvolal : »První bouře, která přijde, at mne zabije, jestliže
_jsem tu věc ukradla
Přišla brzy bouře, blesk vjel onomu do úst, usmrtil. dům
zapálil. Mrtvolu nechtěl nikdo vytáhnouti, každý se štítil rnuhače
až sám duchovní správce mrtvolu vysvobodil z plamenů. ——
(Deutel

Exemplb. III. 202.) Sv. jan Zlat. praví: »Zádná dýka tak neraní
žádný meč tak ukrutně nevraždí, jako křívá přísaha.:
3. Pomni, abys den sváteční světil. Zkušenost dokazuje, jak
Bůh hájí svého práva, žehná všem, kdo světí den Páně, a trestá
už na světě, kdo ho znesvěcují. Už ve Starém zákoně pohrozeno
trestem rušitelům dne svátečního, zvláště kamenovánítn. (4. Mejž IS.)
Před lety rolník jeden v Therville v Nizozemsku svážel bez
potřeby v neděli obilí domů. Když ho zbožní sousedé varovali,
odpověděl: »Mám. rozum, mohu dělati, co chci.<< Sotva první
snop z pole v stodole nabodnul, sklesl mrtev k zemi.:
Dva mlynáři spříbuznění sousedili vedle sebe. jednomu se
vedlo dobře, měl pořád plno obilí ve mlýně; druhému však
špatně. Když si pak tento onomu stěžoval, v čem to vezi, že je od
lidí zanedbáván, odpověděl tázauý: »Tvůj mlýn má velkou chybu.:
Překvapen szlal soused: >"Ajakou chybu, proč jsi mi to dříve
neřeklřc A tu tázaný odpověděl : »Tvůj mlýn r_neletaké v neděli,
3 to le hrozná chyba < — Už ve Starém zákoně Bůh pohrozil
Všem. kdo den svátéční znesvětí: »Navštívím vás chudoboux
(3. Mojž. 26) Co kdo vydělal v neděli, ďábel odnesl v pondělí.
Peníze v neděli vydělané nemají požehnání božího.
_
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře:
se ti vedlo na zemi. — Už ve Starém zákoně Cbám trestán za ne
uctivost k otci. Oíoi a Finees, synové Heliho, padli v bitvě pro
neposlušnost k otci. (1. Král.) Absolon bídně skončil za vzpouru
proti otci. (2. Král. 18.)
Přemysl Otokar II. král český povstal proti svému otci, králi
Václavu I. jako kdysi Absolon. Král Václav utekl z Cech, aby
ušel potupě. Manželka královna — zármutkem umřela. Václav
sebral vojsko věrné a u Žatce srazil se _svojskem Otakarovým,
byl však zajat a musel se odříci koruny. Papež ujal se Václava
a vyřkl kletbu nad Otakarem Proto nemohl vládnouti až po
smrti otce Václava. \Otokar byl tehdy nejmocnější vladař mezi
panovníky. Ale panství mělo smutný konec. Předáci říše spikli
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se proti Otokarovi, který byl v boji proti Rudolfu Habsburskému
poražen, tělo zneuctěna jako kdysi Absolona, probodáno. Naplnila
se slova otcova: »Běda ti; neboť jako já zradou umírám, tak
i ty zradou svých vlastních — zahynešh — Jak nakládají děti se
svými rodiči, tak se jim odmění jejich vlastní děti.
5. Páté přikázání: Nezabiješ! Vražda jest hřích do nebe
volající, — svolává trest na vraha. Nero, římský císař, zabil
vlastní matku, a tisíce křesťanů; a konec jeho byl hrozný, sám
se probodl.
Kain. bratrovrah, neměl pokoje a bídně zahynul. Joab, vůdce
Davidův, měl na svědomí 3 vraždy; sám byl zavražděn
Herodes dal zablti- nemluvňata Betlemská, a bídně skončil.
Boleslav II, král polský, zabil vlastní rukou biskupa, sv. Stani
slava, který ho z církve pro pohoršlivý život vyobcoval. Utekl
do Uher, kde; na honě od zvěře roztrhán.
Vrahové sv. Václava také za živa došli trestu. Česta spadl
s koně a zůstal na místě mrtev; Tuža s koněm v bahně utonul;
Tyra na honě sřítil se se skály a nepovstal více; Hněvsa dlouho
trápen malomyslností, až konečně v boji proti Maďarům_zahynul
činiv dříve pokání. (]os. Ehrenberger.)
' R. 1695 29; listopadu popraven byl v Plzni ]an Sladký,
Kozina zvaný. Hájil práva Chodů před útisky pyšného Lamingera.
Na popravišti zvolal: »Lamingere, ode dneška za rok budeme
spolu státi před soudnou stolicí boží; tam se rozhodne, kdo
z nás vinen-. Ve výroční den strojil Laminger hostinu, sezval
panstvo, na trnanovském zámku. O půlnoci zvedl pohár s vínem
a zvolal: »Kozino, špatný jsi prorok; rok minul, a já jsem tu
ještě..

*?

.

Vtom strhla se venku hrozná bouře, otevřely se dveře
a, bledá postava vešla do jídelny. Hosté ztrnuli, stáli jako sochy
,a když se vzpamatovali, ležel Laminger na zemi mrtev.
>Kdo by vylil krev lidskou, vylita bude krev jeho,: tak
Písmo sv. oznamuje. (1. Mojž. 9.) leas
krve volá ke mně ze
země:, řekl Bůh ke Kainovi. Ale větší ještě hřích jest zabíjeti
duši pohoršením. '
'
»Kdo svodí spravedlivého na cestu zlou; v zahynutí svém
padnen (Přísl. ZS.) I to trestá Bůh veřejně už nasvětě.
Vražda jest hříchem do nebe volajícím, podobně utiskování
spolublížních, zvláště chudých.
6. Šesté přikázání: »Nesesmilníš.: Je to hřích, který v Písmě
sv. nazývá se ohněm až do zahynutí sžírajícím a všecky plody vy
kořeňujícím.: (job. 31„) Tělo naše náleží Bohu, jest chrámem
Ducha sv. Bůh se hlásí ke svému právu, a trestá na světě hanbou,
nemocemi, náhlou smrtí, kdo těla svého nemravností znesvěcují.
Sodoma na věčnou výstrahu ztrestána ohněm. Tot obraz věčných
trestů. Sv. Pavel nemravné výslovně jmenuje, kteří budou vylou
čeni z království nebeského.
.
7. Sedmé. Nepokradeš! Nespravedlivý statek nemá pože
hnání božího. Giezi nechal si něco z darů Naamanových a trestán
".n
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malomocenstvím. Saul proti vůli boží nechal si kořist válečnou,
a přišel otrůn a přízeň boží. Ve Francii r. 1905 vláda nevěrců za
brala všecko jmění c—rkevní,jež pak rozebrali mezi sebe titéž
nevěrci. Slibovali dělnictvu starobní pojištění, aby pomocí jeho
hlasů cíle dosáhli. Dělnictvo nemá z toho ničeho, leč kletbu,
kterou na sebe svolalo. Tisíce chudých přišlo o všecku podporu
a výživu, kterou z jmění církevního dostávalo. — Chtěli zpro
deje vyzískati celou miliardu, a zatím stát doplácel ještě 19 milionů
na práce úřední.
8. Nepromluvlš křivého svědectví. Pomluvy, na cti utrhání,
křivé svědectví nezůstávají bez trestu už zde na světě.
Fariseové podezřívali a pomlouvali Pána Ježíše, ale sami
v hanbě zůstali; čím větší byla jejich nenávist, tím více byl rozun
jejich zatemněn a srdce ukrutnějším; až svolali na sebe kletbu,

které také propadli.
_
Ze všech příkladů jsme poznali, že Bůh nebývá posmíván,
že nedá se hrubě urážeti, ale zakročuje v čase příhodném i náhle
přísnými tresty; zjevuje svou spravedlnost.
Pravá moudrost záleží v bázni boží. Kdo se Boha bojí, praví
české přísloví, ten vždycky pevně stojí. — Sv. Vavřinec justini
niáni praví: »Bázeň boží jest posilou duše, světlem rozumu
a nadějí spasení.:
_
O

vu.

Bůh se zjevuje na svých vyvolených.
Předešle jsme poznali, jak Bůh zjevuje se nám svou sprave
dlností, jak trestá rušitele přikázání božích. Dnes uvidíme, jak se
zjevuje svým vyvoleným, jichž používá pak ku plánům své pro
zřetelnosti.
jedněm dává dar zázraků, jiným dar proroctví, jiným opět
dar vidění, skrze jiné oznamuje svou vůli, jiným opět určuje bu
doucí povolání.
\
1. Do východnílndie, kde působil kdysi sv. František Xaver.,
přišel missionář protestantský a kázal křesťanství. Ale křesťané
tamní se ho hned tázali, zdali .ho papež posílá, z čehož poznali,
je-li knězem katolickým. A když začal kazatel tupiti papežství,
předstoupil starosta obce a řekl: >De| nám důkazy jako svatý
František, a my přijmeme tvé učení.: Chtěl říci: >Dokaž zázrakem,
že tě Kristus posílá.: Vypravovali o 3 velkých zázracích svatého.
Františka, ježvtamní obci učinil. Kazatel protestantský se rychle
vytratil, a více se neukázal.
Bez zázraků nebyli by neučení apoštolé ničeho dokázali; ale
když viděli nadpřirozené divy jejich, uvěřili, že je Kristus posílá,
a učení jejich že jest pravé a božské. Když sv. Petr kráčel uli
cemi, vynášeli křesťané nemocné a mrtvé, aby aspoň stín Petrův
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přešel tyto a byli uzdravení. Zázraky konali přečetní světci, kdy—
koli Bůh uznal toho potřebu,
Vždyt má-li být někdo z vyvolených zemřelých za světce
prohlášen, musí býti dokázáno, že na jeho přímluvu dějí se zá—
zraky.
.
2. Mnohé světce oslavuje Bůh po jejich smrti zázraky.
Eliška, manželka krále českéhojana Lucemburského, v těžké
nemoci, když lékaři nedávali jí žádné naděje na uzdravení, utekla
se ke hrobu blahoslavené Anežky České, Přemyslovny, a její
přímluvou byla uzdravena.
Boleslav I, kníže český, v nemoci dal se tajně odnésti ke
hrobu sv. Václava, bratra svého, a vyvázl z těžké nemoci.
R. 1736 psal arcibiskup veronský v Italii, Vincenc Merippi,
arcibiskupu pražskému, že u sochy sv. Jana Nepom. na mostě
ve Veroně Bůh četnými zázraky potvrdil svatost věrného sluhy
svého; slepí, hluší a různě nemocní byli tu uzdravení. Prosil
o malou částku zostatků sv.jana pro kostel veronský. (Černoh.-,
Příkl. ze Slo.v děj., II. 960.)

_

Po smrti sv. Alžběty Duryňské (j—1231) stalo se na přímluvu
její 129 zázraků, z nichž i četná vzkříšení z mrtvých přísežně
stvrzeny.

Po smrti sv. Alfonse Lig. (1787) při svatořečení jeho doká
záno přes 100 zázraků.
'
.
Při svatořečení sv. Františka Xaver, apoštola Indie, 20 zá
zraků na mrtvých. Biskup z Goa v Přední Indii stvrdil přísahou,
že vjeho diecesi přes 800 zázraků se stalo na přímluvu sv. Fran
tiška Xaver. (Spirago, Beispiele z. Volkstheol. V. 1918, 27)
Co zázraků stalo se na přímluvu našich sv. patronů českých!
3. Bůh oslavuje mnohé světce, že často neporušený zůstávají
části jejich těla.

Žádný panovník na světě nemá tak nádherný náhrobek jako
sv. Antonín Paduánský, veliký divotvorce. Zemřel v 33. roce
věku r. 1231 v Padově, severní Italii, kde poslední dvě léta pů
sobil jako kazatel. Za rok posmrti prohlášen byl od papeže Ře-_
hoře IX. za 'svatého.
'
Po smrti začali stavěti kostel ku jeho poctě, který byl bě
hem 32 let dokončen Pod hlavním oltářem odpočívá tělo světce.
Když roku 1263 otevřela komise rakev, nalezli celé tělo setlelé,
jenom jazyk byl čerstvý, červený a pohyblivý. Tehdy sv. Bona
ventura, generál řádu sv. Františka, padl na kolena a zvolal:
»ó požehnaný jazyku, který jsi Boha ustavičně chválil, lidi pro
čest a slávu boží ro'zněcoval, nyní nad slunce jest jasnější,. jakých
zásluh jsi získal u Boha.: jazyk ten nalézá se dosud v klenotnici
velechrámu v Padově v monstranci drahoka'ny po sázené, jichž
cena jest 250.000 K.

.

_

Podobně oslavil Bůh našeho krajana, sv.Jana Nepomuchého,
jazykem neporušeným. Od smrti světce až do svatořečení uply
nulo na 500 let, a jazyk zůstal neporušen, ač z celého těla zbyl
jen prach a kosti. Roku 1719 a 1725 ohledány ostatky sv. Jana,
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komise z_nejpřednějších mužů národa byla účastna; a výsledek,
--'klekli a se slzami v očích vzdali poctu Bohu, že takovým způso
,bem oslavil našehlo krajana. jazyk sv. jana nalézá se v relikviáři
ozdobeném 12 démanty, a vystavuje se na svátek sv. jana a po
celou oktávu. Že nezneůžil světec jazyka ku zrazení tajemství
zpovědniho, že jazykem horlivě kázal a varoval, Bůh oslavil ho
po všecky věky.
_
Sv. Vincenc z Pauly vynikal zvláštní láskou k bližnímu, do
bročinnosti k chudým a nešťastným; Bůh jej oslavil, že srdce
jeho zůstalo dosud neporušené a nalézá se v chrámu sv. jana
Křtitele v Lyoně ve Francii (T 1660).
"
Sv. Stěpán, král uherský, vynikal zvláštní štědrosti, zakládal
kostely, biskupství, řehole, kláštery, abygco nejvíce lidí bylo zí
skáno Kristu; Bůhjo oslavil, že pravé rámě jeho zůstalo nepo—

rušeno; nalézá se vdvorní kapli sv.Zikmunda vBudíněthrách,
a každortčně dne 20. srpna noseno vprůvodu slavném. (+ 1038.)
Sv. Emma, vdova, vynikala podobně dobročinnosti, rozdala
všecko jmění pro slávu boží a blaho bližního; 40 let žila ve vdov
ském stavu; "r 1040 .,a pochována v Bremách. Jedna ruka její
dosud jest zachována neporušena, a nalézá se ve Verdenu ve
Vestfálsku.

_

Celé tělo neporušeno zůstalo po sv. Františku Xaverském,
který odpočívá v Goa v Přední Indii ('i' 1552); sv. Terezie
('l' 1582) v karmelit kostele v Albě, ve Španělsku; sv. Alžběty,
královny portugalské ('j—1336), v kostele Klarisek v Koimbře,
v Portugalsku; sv. Kateřiny Boloňské ('ř'_1463),v kostele Klarisek
v Bologni, v Italii; sv. Kateřiny Kortonské (+ 1297), v Kortoně,
v Italii; sv. Magdaleny z Pazzis (T 1607), ve Florencii;_ sv. Kláry
(1—1303). v klášterní

kapli v Montfalkone,

v Italii.

V Praze u Karmelitek na Hradčanech vkostele sv. Benedikta
odpočívá také neporušené tělo někdejší převorky, Marie Elekty,
oblečené rouchem řeholním. Zemřela roku 1663; po 3 leta le
žela ve vlkém, vodou naplněném sklípku, a tělo přece zůstalo do
dnes neporušené (Fr. Ekert, Posv. místa Prahy, I. 111..)
V Neapoli třikráte za rok možno pozorovati zvláštní zázrak
s krví sv, januaria, biskupa, který r. 305 v Puteoli byl umučen.
První neděli v květnu, památka přenesení těla světce, 19. září po
celou oktávu svátku světce. a vprosinci, památný den zachránění
Neapole, jež se stalo na přímluvu světce.
Roku 1883 spatřil zázrak ten ivěhlasný učenec, bývalý uni
versitní profesor a rektor Phdr. Eugen Kadeřávek, t. č. převor
v Zelivě, řádu Premonstrátů, a zmiňuje se ve svém ,spisu 0 na
dšení. jaké bývá, když zázrak se děje. (Obrana zákl. víry katol.
I. 137) Tělo světce nalézá se v kapli arcib. chrámu, hlava, dvě
láhvičky s krví světce v klenotnici. Krev jest tuhá, podobná škra
loupu na dně; láhvička zátkou pevně uzavřena. Zázrak záleží
v tom, že vyschlá krev v nádobě skleněné, postaví-li se naproti
lebce světce, oživne, stane se tekutou a kypí, jakoby čerstvě
byla prolita. Zázrak se děje po mnohá už století před tisíci di
Rádce duchovní.

'

11
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váků ze všech stavů a zemí. Mnozí nevěrci odcházejí z chrámu
zahanbeni; pýcha jejich sražena mocí_ nadpřirozenou; stali se
věřícími.

'

..

4. Mnohé světce oslavil Bůh viděním, že viděli do budoucna,
předpovídali neznámé věci.
.
Sv. Angelus, karmelitán, rozmlouvaje se sv. Františkem Seraf.
řekl: »Bud zdráv, vzore pokory; na těle svém poneseš rány Kri
stovy.: A sv. František odpověděl: »Blahoslavený jsi, nebot do
sáhneš v Sicilii koruny mučednické.c A obojí se naplnilo. _(Svatý
František stigmata na svém těle.) Sv. Hildegarda v 12. století
kárala knížata, i papeže, opaty z různých chyb, a celé osady,—
a předpověděla tresty, jež se vyplnily. Sv. Brigita předpověděla
papeži Klementu V. blízkou smrt; totéž sv. František z Pauly
králi francouzskému Ludvíku XI.
Sv. Benedikt předpověděl králi Totilovi budoucnost. Když
tento král Ostrogotů slyšel o zázracích světce, ohlásil svou ná
vštěvu, ale poslal za sebe vojevůdce Riggu v královském šatě.
Sv. Benedikt spatřiv ho, pravil: »Synu, slož ten šat, není to tvůj.
Rigga prozrazen se zastyděl a odešel. Přišel Totilla. Sv. Benedikt
mu řekl:v »Králi, mnoho už zlého jsi učinil; ustaň už. Zmocnlš
se ještě Ríma, přeplavíš moře a 9 let budeš ještě vládnouti. De
sátého roku zemřeš, a ukážeš se před soudnou stolicí boží, a vydáš
počet 2 vladařstvím Velice poděšen odešel Totila v_- odporučiv
se do modliteb světce. Vše se vyplnilo. Zmocnil se R(ma, přeplul
moře, zmocnil se Sicilie, Sardinie a Korsiky, a konečně — zemřel
po 9. roce roku 552.
„
Sv. Benedikt ohlásil svou vlastní smrt. Sest dní před smrtí
dal si udělati hrob, šestého dne odnésti do kostela, přijal Tělo
Páně .a skonal před oltářem. Přemnozí světci předpověděli svou
smrt.
5. Mnohé světce vyznamenal Bůh darem řeči.
Sv. Antonín Paduánský kázal křižákům roku 1227_o veliko
nocích vpetrském chrámu v Rímě. Byli tu Francouzi, Spanělové,
Němci, Portugalci, Slované, Uhři, Italové. Sv. Antonín kázal la
tinskyavšichni rozuměli jakoby v řeči mateřské. Zasli, že se děje,
jako kdysi apoštolům o velikonocích. Téhož daru řeči měli svatý
František Xaver., sv. Filip Benický, sv. ]an Kapistrán, sv. Vincenc
Fererský, sv. Bernard ze Sieny, sv. František Solánský a j.
6. Mnohé světce vyznamenal Bůh, že na těle jejich zjevily se
rány Kristovy, jako u sv. Františka Seraf., zbožné řeholnice Louisy
Lateau, Kateřině Emerichov'é a j.
“ Tato ve svém vidění popisovala život, utrpení Pána Ježíše
a Panny Marie tak věrně a zevrubně, že nelze tu popříti nadpři
rozené pomoci boží. Nevěrec, bývalý básník Klement Brentano,
napsal toto vidění a stal se věřícím horlivým křesťanem.
7. Mnohé volal Bůh různým způsobem ku polepšení života
aneb_novému povolání.
Savlu zjevil se sám Ježíš Kristus, ze Šavla stal se Pavel,
apoštol národů. Sv. Norbert žil v mládí bezstarostně hledaje jen
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zábavy a rozkoše. V 30. roce vyjel si k zábavě se sluhou na
koni; na cestě blesk srazil ho s koně, hodinu .ležel omráčen,
slyšel hlas boží, vzpamatoval se, stal se knězem a zasvětil Bohu
a bližnímu. Vykonal mnoho pro spásu duší.
_
_ '
Sv. Hubert, syn—vévody Aquitánského, byl v mládí lehko
myslný, nejraději lovil zvěř. Jednou spatřil jelena, který mezipa
rohy na hlavě měl světlý kříž, a slyšel slova: »HJberte, jak
dlouho budeš ještě čas hříšně zabíjeti? Nevíš, že jsi stvořen, abys
Boha poznal, miloval a jemu sloužilřa Změnil se úplně, stal se
světcem, biskupem.
Sv. janu z Mathy zjevil se při první mši sv. na oltáři anděl
vbílém rouše s červeným a modrým křížem na prsou; po straně
v pravo a v levo stáli dva otroci .s těžkými okovy. Poznal hned
vůli boží, stal se imissionářem pohanů, vykupoval křesťanské Za
jatce z otroctví pohanů; založil řád na vykupování otroků, stal.
se velikým světcem.
'
Nepatrných prostředků používá často Bůh, aby dosáhl svých
plánů. Co je u světa mdlé a slabé, vyvoluje si Bůh, aby zahanbil mocné
a silné. Veliký jest Bůh ve svatých svých. Tak hlásá Písmo svaté.
Vidíme Boha v přírodě, slyšíme ho ve svědomí, vidíme ho
v dějinách lidstva a církve sv.
Děkujme Bohu, že se nás ujal, své pravdy ná'm'zjevil, že
provází nás stále svou milostí, posvěcuje ve sv. svátostech a při
pravuje nám blaženost věčnou.
Kdo ještě Boha nevidí, nalézá se v hro'zném nebezpečí; a naší
povinností jest, abychom se zaň modlili a milosrdenství božímu
doporučovali.

$$$

Životní pravidla kněze
vystavena jsou v Tyrolsku vedle památníku zbudovatele chrámu ve WrNapsána
vlastní rukou na papíru, jenž svědčí, jak často o nich meditoval. Zníť:
. Žádné ráno bez srdečné modlitby.
'
."Žádná práce bez dobrého úmyslu.
. Žádná radost bez vděčného pohledu vzhůru.
Žádný bol bez Bohu odevzdané trpělivosti.
. Žádná společnost bez vzpomínky na všudepřítomnost boží.
. Žádné přetrpěné příkoří bez odpouštějící schovivavosti.
. Žádná minulá chyba bez lítosti.
. Žádné pozorované chyby bez _schovivavého posudku;
9. Žádná dobrá modlitba bez pokory.
marcel?me

10. Žádný potřebný bez milodaru.
_11._Žádný trpící bez útěchy.
" 12! Žádný večer bez zpytováni.

_
Dobrý to zajisté, klíč k četným výsledkům praci;

Carr. Pers."S. '>

ČÁST PASTORACNÍ.
O biologické důležitosti mateřské laktace.
(Dokončení)

V závěrku svého pojednání uvádí P. Muckermann návrhy,
kterými by zvýšení mateřské laktace a lepší péče o kojence
docíleno býti mohlo. Skoro jest pokušení. praví, dožad0vati se.
zákona, který by ke kojení zavazoval. To by bylo konečným
ideálním bódem péče o kojence a ideální začátek politiky
zalidňovacl; ani nucené očkování, ani nucená návštěva školy, ani
nucená povinnost vojenská nemá tolik důležitosti, jakou by mělo
nucené kojení. Avšak nehledě ani ktomu, že takové zasáhnutí
do nejintimnějšího života rodinného a do osobní svobody jedno
tlivců by přineslo zásadní obtíže, nebylo by provedení zákona
prakticky ani možno.
“
,
Prof Dr Langstein píše: »Není nikterak utopi_í,pokládám-li
snížení úmrtnosti kojenců na 7—80/() — jak jest ve Svédsku — za
cil v nedaleké budoucnosti dosažitelný. Tím by naše vlast získala
ročně asi 200.000 lidí, za 20 let to činí 4000.000.:
Jeho názor jistě není utopií, jestliže každá matka bude kojiti
a ošetřovati své dítě tak dlouho, pokud bude moci. Tento poža
davek přírcdy jest důležitější než cokoliv jiného. Vše jiné, i péče
o zdravé byty, ustupuje do pozadí.
Návrhy k provedení tohoto velikolepého programu jsou trojího
druhu.

1. Do první skupiny

spadají snahy, odstraniti hospodář

skou bldu a nedostatek. Sem nutno zařaditi ochranná opatření
matek., pracujlclch v továrnách, podpora méně zámožných v čas
mateřství a po dobu kojení, jak to žádá frankfurtská petice (a jak
již na str. 58. tohoto časopisu pověděno), péče o lepší byty.
Čteme li projevy moderních průkopníků a_zastánců těchto snah,
neubráníme se dojmu, že si je buď vědomky — neb nevědomky
vypůjčili od nezapomenutelného biskupa Kettelera. Ten již před
lety -prohlašoval všecko, zač se nyní energičtější _boj vede. Čtěrne
na př. slova Anny Schellenbergové, rázné bojovnice proti eman
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cipaci žen: »Chcete-li,c volá k zámožným paním, »chcete-li _svým
ubohým, štvaným sestrám v továrnách pomoci, neodlučujte jich
od jejich domova, nesprošťujte iich od domácích prací, nevyhá
ně,.te leh od domácího krbu. Dopouštíte, že draze musí platiti
kus chleba, musí platiti svou lidskou důstojnosti, svým ženským
štěstím, mateřskou radostí. Vraťte jim ten krásný statek člověka:
volnou chvílilc Ze slov těch jistě vanou .snahy čistě křesťansko
'sociální.
.

2. Druhá

skupina

návrhů

zabírá do sebe theoretické

a praktické poučování lidu, zejména důkladnou přípravu ženské
mládeže k budoucímu hlavnímu povolání hospodyně a matky.
Nedostižnou cenu má ovšem v první řadě vzor pečlivé
a starostlivé matky. Dále by měly býti zřízeny-poradny pro
matky, v nichž by porodní babičky, ošetřovatelky a lékaři svůj
praktický výcvik konali. Dr. 'Langstein stěžuje si do toho, že
stále ještě vycházejí z universit lékaři, kteří neznají velikých
předností přirozené výživy dítěte před umělou.
TlChá propaganda může mnoho dokázati. Dr. Michael Hainisch
vypravuje, co dokázal ve tyrsku v obci Spitale, která má
2975 obyvatelů, nejvíce polním hospodářstvím a polní prací se
živících. Pravít: »Získal jsem pro svou myšlenku obecního lékaře
a faráře. Lékař si vzal na starost 3 porodní báby v obci a za
vázal je, aby při každém porodu naléhaly se vším důrazem na
kojení a také aby založily statistiku kojících matek. Tuto stati
stiku čas od času sám přehlížel. Farář pak se nabídl při snub

ním protokolu a jinde poukazovati na povinnost
kojení jako na povinnost náboženskou. Výsledek

byl nad očekávání příznivý. Především vyšlo najevo, že 75%
matek své děti kojilo, číslo'tedy značné. Přes to se podařilo
zvýšiti je o dalších 100/0. Umrtnost klesla ze 148% na 100/0.
Avšak na té úmrtnosti největší podíl měly nemanželské děti slu
žebných, které dávaly své zrozence na vychování za laciný peníz;
úmrtnost manželských dětí v tříletém průměru obnášela pouze BO,/0..
_ Dr. Schlossmann v Důsseldoríu je otcem myšlenky kočov
ných kursů, aby jimi byly rozšířeny potřebné vědomosti o ochraně
kojenců a výchově dětí. Získána dáma, dobře připravená, jako
učitelka. Její úlohou bylo dle svědomitě vypracovaného plánu
a za pomoci vhodného vyučovacího materiálu dospívající dívky
poučovati o jejich budoucích mateřských povinnostech. Současně
byíý. konány kursy pro mladé paní a nevěsty. Schlossmann sdě
luje, že činnost byla započata 1. července 1909, za 9 měsíců
byly uspořádány 24 kursy. Duchovenstvo podporovalo tuto my
šlrnku tak, že ukázala se potřeba zjednati další učitelské síly..
Od důsseldorfikých se učili i jinde, a v Prusku chce nyní'stát
zavt'sti tyto kursy všeobecně. [ v jiných spolkových státech jsou
podobné snahy.
V Prusku však ise strany vlády jsou učiněny rozhodné
kroky, jež mají nemalou důležitost. Ministr vnitra vydal okružník
ku všem vrchním presidentůtn, v němž ukazuje, že následkem
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ztráty tisíců zdravých mužů ve válce otázka potírání úmrtnosti
kojenců nabyla velikého významu. Výchova ženské mládeže
v zásadách ochrany kojenců a péče o mládež jest nevyhnutelně
potřebna, poněvadž právě nedostatečné vědomosti mnohých
matek v příčině účelné výživy a péče zaviňují smrt tisíců děti.
jedním z prostředků k nápravě jest poučování škole odrostlých
dívek a mladých matek veřejnýmipřednáškami. Bez váhání jest
ujmouti se iniciativy vtom směru a přibrati všechny činitele,
_kteří by mohli pomoci, k ruce. jsou to zejména okresní a obecní
lékaři, lékařky dětské a ženské, duchovní, obecni starostové
apod. Doporuču1e se též rozdávání letáků a. brožur; v Němcích
maji též zvláštní »čítanku pro kojencec (Sáuglingsfibel), která
naznačeným účelům koná výtečné služby.
Podobný výnos vydal i pruský ministr pro obchod a průmysl,
který v pokračovacich školách, kursech bospodyňských a podob
ných zavedl povinné vyučování o péči o kOjCDCCa výchovu dětí.

Vydatnou pomocí mohou přispěti i spolky křesťanských
matek, mariánské kongregace paní a dívek a podobné spolky,
které vykonávají náboženskývliv na ženské pohlaví.

3. Třetí

skupina

návrhů

má za účel oživitiethické

pohnutky kojení. Biologická cena mateřského kojení ukazuje na
zákon přirozený, jímž dobrotivý stvořitel matce svoji vůli zjevuje;

povinnost kojiti zavazuje tedy ve svědomí.

K tomu překrásně poukázali němečtí biskupové ve společném
pastýřském listě, jejž ve Fuldě 20. srpna 1913 vydali. List ten
vzbudil živou pozornost a ohlas nejen v kruzích duchovenských,
ale i v odborných časopisech biologických a na jednom velkém
sjezdě pro politiku zalidňovací. Budiž tedy podstatnou částí listu

toho ukončeno:
„ »Křestanskérmatky, darujete-li v bolestech život dítěti azapo
mínáte-li po porodu dle slov Spasitelových na bolest pro radost,
že přišel na svět člověk, neodpírejte tomu dítěti potravy, které
mu příroda sama připravila a vykázala. Může-li'se zapomenouti
matka nad dítětem tvým, aby se neslitovala nad synemživota
svého? Mohla by býti tak ukrutna, že by mu odpírala potravu,
kterou s těží lze jinou nahraditi a jejíž nedostatek přináší dítěti
smrti ]en zvlášť důležitá příčina, jenom trpká bída, jenom naři
zeni svědomitého lékaře by mohly zprostiti matku povinnosti,
podávati 'dítěti mateřské mléko as ním zároveň trochu jejího
duchovního života, něco z její víry, z její naděje a její lásky..
R. S.

Zda třebajíti s duchem času i v náboženství.
(Předneseno 29. prosince 1913 na vzdělávacím kursu Omladiny v Přerově.)

Byl kdesi výroční trh. Z prken a plátna postavili prodavači
malé město stanů na velikém prostranství u chrámu, který již po
staletí týčí své věže kmodré obloze, jako jukazováčky dvou'obrov
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ských rukou. Na prostranství se tlačí lid od boudy ke stanu, pro
hlíží a naslouchá. Zde pronikavý blas vycbvaluje zázračnou mast,
která napraví pokažený žaludek i zlámanou dobu i rozbitý talíř.
Tam zase za nepatrný peníz lze dostati- zboží, jakého dosud ne
bylo na trhu, aniž kdy bude. A mnohý ze zástupu dá se přemlu
viti, vytáhne těžko vydělané mince -—aby již druhého dne poznal,
že si koupil bezcenný brak.
,
Ten trh je obrazem dnešní doby, kdy na všech rozích postavili
své krámky prodavači nového názoru na život a na svět. Překři
kuji se, aby namluvili zástupům, že je' třeba zastaralé, přežité již
křesťanství zaměnili za novou moudrost jimi nabízenou. A zase je
mnoho duší, kteří zaměňují křesťanské učení za nový, moderní
názor na život. Chtějí pokračovati s duchem času i v náboženství.
Je třeba jíti s duchem času ve věcech hospodářství, v prů-.
myslu i v jiných věcech. O tom není pochyby, a proto jste se
sešli vyslechnouti přednášku, jak třeba jíti s duchem času ve vě
cech takových. Zde však ve chrámě si povíme, zda-třeba jíti
s duchem času i ve věcech náboženských — zda máme opraviti
své křesťanské náboženství, nebo je odložiti a za jeho cenu si
koupiti nový, moderní názor náboženský. Nuže, pojďte do trhu na
náboženské názory. Vysíechneme chvály nových názorů, ale ne
koupíme hned: ]ako soudní lidé budeme napřed sami uvažovati
a dobře prohlížeti, bychom nekoupili zajícevpytli, protože by tam
mohla také býti falešná kočka.
Především si stanovíme zásadu, kterou se třeba říditi při pro
hlídce takového zboží: Máme li přijati- nový názor na život místo
svého křesťanství. žádáme, aby nám nový názor aspoň to dal, co
dalo nám křesťanství vrchovatou měrou: chceme světlo a sílu,
bychom _si dovedli poraditi ve všech okolnostech života, dobrých
i zlých. Zádáme ne uměle vysoustruhované řečnění. To jest jako
parádní kordíx — ale když ho chceme užíti v životním boji, po
známe, že jsme z pochvy tasili páví péro, jež není plat—nonic. Zá
dáme, by náhrada křesťanství nám byla účinnou zbraní, činící nás

opravdu nepřemožitelnými. Neboť život není, čím se zdá mladým
lidem: není jen jasným dnem se sluncem hřejivým, bez bouře
a-krupobití. Kdo vkročil do života, vidí, že žití znamená bíti se
— a že ten je nejlepším přítelem lidstva, kdo dá jemu sílu, by
hrdě vzpřímeno se mohlo bíti se životem.
Slyšme tedy, co nám nabízejí:
_ 1. U první boudy hlásá veliký štít, že se tu "prodává věda.
Ujišťuji nás, že věda již dávno odbyla náboženství, věda že" úplně
náboženství nahradí. Třeba tedy odříci se křesťanství a pěstovati
vědy, vrhnouti se v každé volné chvíli do kněh, místo na kolena
před Bohem.
'
Avšak — ta věc má svůj 'háčekí Hlavně prý přemohla náboé
ženství věda, zkoumající přírodu a přírodní zákony. je to ale divná
věc, že přes 90 procent největších přírodozpytců bylo věřícími
křesťany.-Třeba slavný Newton vyslovoval jméno "»Bůhc jen sob
naženou hlavou. ]im tedy nestačila pouhá věda!
' '
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A není divu. Neboť věda, vzdělanost, kultura nedovede uspo
kojiti ducha lidského, a pro srdce člověka již docela málo skytá
k utěšení jeho nejpalčivějších tužeb. Nikterak vědy nepodceňu
jeme. Vy-konala věci hodné obdivu: zvážila zeměkouli, vyměřila
její výšku a šířku. Vystoupila až k hvězdám, vypátrala jejich ce
sty, zjistila jejich složení. Sestoupila věda do hlubin zemeimoře,
provedla skoro zázračné vynálezy. Věda dovedla mnoho ——
než,
nedovede vše! Jen jednu otázku předložte nejvyšší vědě: »Odkud
je život na světě — odkud zákony, jež ty odhaluješřc A právě
té nejpřesnější vědě — chce—liopravdu zůstati vědou — třeba se
přiznati: Nevím. A dnes vědci prvního řádu již dodali : Nebudeme
věděti, neobrátime-li se k Bibli o odpověd (Vll'ChOW). Když do
podrobností poznáme záhady celého světa, tu s dvojnásobnou
silou vyvstane před naším duchem otázka: K čemu to všecko?
jaký to má všecko účel? Jaký je smysl mého života — který je
správný způsob života? ——A pak se ozve srdce se svojí touhou
po štěstí, po vykoupení! Životem uštvané a nemocné srdce volá
po léku štěstí, po úlevě, po nové síle touží; volá však po věcech,
kterých nedovedou podati veškeří učenci světa. Tak doznávají
právě největší z nich. Ve dvacátém století vědy napsal filosof
Paulsen, když vylíčil cesty a snahy vědy, a hlavně té vědy, jež
nabízela se náhradou za křesťanství: »Pocítujeme zklamání; čím
.dále jasněji jest patrno, že věda nevede k ucelenému názoru na
život a na svět, jenž by upokojil rozum i srdce. Věda objasní
tisíce zlomkovitých a nesouvislých vědomostí — z části dokonce
nejistých a nedokázaných. Ale věda Sama nenasytí hladu duše po
pravdě; žádá napjetí všech sil a odmění se jen sporými plody.
Z řad učenců se ozývají hlasy beznadějnosti.<
Tedy dle zásady naší, prohlášené na začátku: nelze nám za
měniti svůj křesťanský názor na svět za pouhou vědu. Necháme
si zatím své křesťanství. Neboť ono nám dosud dalo jasnou od
pověd—rozumu a uspokojení tužbám srdce.

2. Volá však již druhý prodavač; »Kupte si pantheistický
monismus: tot náboženství budoucnosti, netlepší náhrada za kře
sťanství! Tot náboženství pokroku, odpovídající jedině-duchu času!
Neboť jest nalezen nový Bůh; nežádá, bychom se před ním
\v prachu kořili vědomi své slabosti, nicoty. Tento nový Bůh ne
klade mezí naším tužbám ani našemu jednání, on teprve učinil
nás velikými.c — Kdo je ten nový Bůh? Není prý to bytost
v nedostižných výšinách přebývající, je to vesmír, příroda. Vše.
co vesmír tvoří: slunce i hvězdy, vzduch i země, zvíře i kámen
i člověk —- to vše dohromady jest nwým bohem. Není jedno
vzoešenější než druhý, kámen v kaluži na cestě právě tak je bo
hem, jako člověk, jenž ten kámen do kaluže odkopl. Tedy, tys,
člověče, sám bohem, neboť i tys částí vesmíru, "té jediné božské
bytosti. A nemáš povinností žádných k božství, nebot sám sobě
jsi zákonodárcem. Neputřebuješ chrámu, nepotřebuješ modlitby.
Tvoje bohoslužba bude láska k sobě, obdiv přírody.
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Otec tohoto nového náboženství, Hiickel, těší se. že křesťanství
bude nuceno monismu postoupiti své chrámy, jež pak budou takto
upraveny: místo obrazů Krista a svatých budou tam obrazy umě
lecké z nevyčerpatelných zásob krásy v životě lidstva i přírody.
Místo hlavního oltáře pak bude napodobení nebeských těles.
Především třeba si všimnouti »otcec tohoto náboženství a říci
o něm jedno slovo: Háičkel je několikanásobně usvědčený pod
vodník. Aby se zbavil Boha pravého, chtěl dokázati, že vše na
světě se vyvinulo samo ze sebe a od sebe, až z opice pOVstal
člověk. Apři tom vědomě páchal podvody, jež mu byly dokázány
a o něm pronesen úsudek, že nelze vážně bráti jeho slova.
A pak to nové >náboženství< samol Pravda — toble nábo
ženství může baviti lidi, kteří ve přepychu salonů okusili již všech
požitků a mají nudně dlouhou chvíli. Je to příjemná proměna pro
lidi, kteří neznají stinných a temných stránek“ života. Ale nikdy
nemůže býti takový monismus náboženstvím veškerého lidstva.
Proč? Protože od náboženství žádáme právem sílu, útěchu, obla
žující naději pro všecky lidi, a hlavně pro onu část lidstva, jež
sto,í v nejprudším ohni životního boje. A tu se nové to nábo
ženství vyjímá nesmírně směšně. Dlouhou křížovou cestou vleče
se člověk smrtelně zraněný; jděte k němu se slovy: Utěš se, buď
silnými Vzpomeň, žes bohem, žes částí velkého božstva —vesmíru!
Nebo horníkovi, který v černých propastech země hledá chléb
sobě i rodině, řekneš: Mysli na krásnou přírodu a dostane se ti
síly nové i povzbuzení. A-když otec či matka hasnoucím zrakem
bolestně pohlížejí na budoucíopuštěné siroty, řekněte jí: Neobávej
sel Dítky jsou částí božské bytosti, jako tys bohem. —/Nezní to
vše jako surový posměch? — Tedy ani tak nelze nám jíti s du
chem času.
3. Však nám již jiné náboženství nabízejí v dalším krámku.
Veliký a moudrý Budha, indičký mudrc. nalezl pravé náboženství,
jež duši zbaví všech bolestí a strastí. Véz totiž, v životě že není
možnou ani radost, ani dosti malé štěstí. Všecko je zlé, i ty sám
jsi zlý. Proto třeba všeho zanechati, odložiti všecky mučivé starosti
a obavy. Hlavní zákon jest: Nič Svoje tělo. třeba rozkošnickým,
životem, zbytek pak můžeš odlioditi jako vymačkaný citron . . .
Ach, jaká to ubohá moudrosti jest výslovným přiznáním
vlastní zbabělosti. Marné jsou prý všecky tvoje snahy, bys byl
silným a šťastným. Raději se máš odříci života, než bys mužně'
bojoval! — Taková moudrost nám zase nepomůže, nebot naše
duše. naše srdce, celá bytost naše chce žíti, růsti, chce si vybo
jovati svoje štěstí. Silně žíti chceme, nechceme zbaběle utíkati
před zápasy života. Proto odejdeme od budhistické moudrosti,
třeba že ji dnes i v českém rouše vydávají, by nás.jí oblažili.
4. Poslední prodavač nabízí materialistický či hmotařský názor
na život. On zvláště má čilý odbyt. Neboť evangelim hlásané jím
jest velmi snadné a pohodlné evangelium: Není života po smrti,
není Boha. není hříchu Proto si v tomto životě ničeho neodpírej,
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nedej si klásti mezí: jez a pij a užívej! To jest náboženství také
těch,. kteří si říkají »bez vyznáníc.

Takové »náboženstvíc sice ukojí žaludek a rozpoutané vášně.
Ale nikdy neupokojí hluboké touhy ušlechtilé duše. jím by se
spokojilo zvíře -— ale'nikoli člověk, jehož rozumem hýbají taju
plné záhady. Až se probere srdce zomámené rozkoše, bude dvoj
násob toužiti po štěstí lepším, klidném; jež by nezanechalo hoř.
kosti. Duch prostřed užívání světa přijde s palčivou a ledovou
otázkou: A co potom . . .? A což potom, až se uplatní ona od
věká pravda, že jako pták je stvořen k letu, tak člověka osudem
jest utrpení? Když přijdou bolestná zklamání, bídař... Není síly,
není útěchy u tak smýšlejících lidí. Zmizely požitky, jež bývaly
prý jedinou radostí, a -— nastává zoufale bídný život.
Jeden z předních hlasatelů této nauky stál nad mrtvolou své
matky, jež mu bývala nade vše drahou. O té-chvíli nesmírného
bolu řekl sám později: »Byl jsem donucen sebrati ve své duši
všecky zbytky křesťanského náboženství, bych neklesl pod balva
nem tohoto neštěstí.: — Hle, co jej potěšilo: ne víno, ne žena,
ani zpěv. Hledal útěchy v křesťanském náboženství, jež dříve pro
hlašoval Zd zbytečné a překonané!
,
.
A nyní se vraťme k obrazu, jehož jsme užili na počátku.
U kostela kolem krámů se tísní a prohlíží koupěchtivý dav. Po
jednou se zatáhne obloha černými mraky, zadi-je vichr, zažehnou
blesky oblohu, stavidla nebes se otevřela. A zástup utíká od vy
chvalovaného zboží a žene se — do chrámu. jeho věže, jeho
pevné zdi poskytnou pevné ochrany všem proti bouři a nečasu
tržiště. Stejný výjev se odehrává v mravním a duchovním životě
lidstva. Když temnoty zklamání a úzkosti zahalí obzor duše, když
sjede blesk neštěstí, když zaburácí hrom pronásledování -—-ti dří
vější »bohovéc, »u'čenci osvícení: a »silácic -— opouštějí krámky
svého vychvalovaného zboží, a nenaleznou bezpečí, dokud ne

utekou pod pevné věže chrámu'Boha našeho. Pohltdte dnes na
příklad jen do duševního života Francie! Nejlepší lidé když prošli
všemi názory na život a na svět — hledají klidu a síly v kře
sťanství. A vzpomeňte si na'našebo Zeyera, na Vrchlického!
V těžkých dobách života jest jedinou spásou heslo: »ZpětkMoj
žíšovi a k prorokům !: zpět do silných zdí křesťanského náboo
ženství. Tato zásada však nikdy nebyla“ tak základní důležitosti,
,jako v době přítomné — v době, kdy lidská společnost přinu
cena jest prož ti smutnou zkuše -ost, že srostoucí kulturou stejno
měrně roste i utrpení životní. Neboť slábneme, slábneme tím více,
_čím více chtějí zahaliti obraz boží, aby se postavili na jeho-místo;
.Tedy: vše, co si vymyslil rozum lidský náhradou za kře
sťanské náboženství, vše,to selže v nejrozhodnějším okamžiku.
Právě tehdy 'se neosvědčí, když má ukázati že dovede založiti
a vybudovati štěstía klid za všech okolnosu. Taková je zkušenost
všech, kteří tyto náhrady za křesťanství si dali vnutiti.'Ana druhé
Straně zase jewzkušenosíí tisíc 'let, že' náboženství kříže Kristova
dá, čeho nemůže poskytnouti veškeren lidský důvtip; stane se
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věží moonou před jakýmkoli nepřítelem, stane se okem nevidou
címu, stane se světlem v temnotách, oporou -.ve slabosti, září, jež
v temnotách svítí a již temnoty nepoh tí. Neboť Syn boží, Světlo
ze Světla, Bůh z Boha pravého, Ježíš Kristus všecky.bol'y světa
vzal s sebou na kříž. Posvětil je svým utrpením. Svá bedra ochotně
nabídl a do skonání světa _bude nabízeti tam, kde bratr Jeho
klesá pod křížem.
Jen pod křížem vykvetla i dále se daří květinka obětavosti,
jež- učiní člověka schopným nésti vlastní bol'. jen pod křížem roste
léčivá bylinka obětavosti, jež i na rty bolem zkřivené vykouzlí
úsměv klidu i spokojenosti — ba,.i cizí bolest naučí mírniti. _
Lež to je, že křesťanské náboženství jest naukou tupé'ode
vzdanosti a bezmyšlenkovitého sklonění se pode jhem. bolů. Toho
nejlepším důkazem jest tisíciletý boj křesťanství proti zlu všeho
' druhu — boj, který náboženství naše až do smrti předpisuje kaž—
dému z násl Lež to jest, že křesťanství je náboženstvím lenochů,
nečinně očekávajících lepší budoucnost buď na zemi. nebo v bu
doucím životě. Ne tak, ale křesťanství jest nábožens'vím síly, ná
boženstvím dokonalého napjetí všech schopností a sil je křesťanství.
Neboť prohlásil zakladatel křesťanství, že jenom „ten jest dobrým
a věrným křesťanem, kdo ze svých schopností nic nenechal ležeti
úhorem, ale všecky zdvojnásobnil prací.
'
Proto jediné křesťanské naše náboženství jest náboženstvím“
pokroku. Proto žíti s duchem času v náboženství může míti jen
jediný význam: probloubiti' svůj náboženský život křesťanský, býti
uvědomělým křesťaneml Každý jiný »pokrok s duchem času: je
zpátečnictvím, i kdyby se odívalo v nejskvělejš' roucho lesklých řečí.
A tak je snadná odpověď na otázku, zda "máme odejíti od
Krista *a koupiti si moderní zboží. Snadná odpovědí Jen blázen
půjde tam, kde jsou planá slova, a odvrátí se od slov živoucích.
Jen bláhovec se uteče do děravé, vetché boudy, když mu kynou
pevné zdi a mOhutné věže na'hlubokých základech v tak pevné
skále, že jí ani pekelné moci nezdolají.
Nejmilejší, držte se Krista, buďte věrni jeho svaté církvi!
On se odvážil vyzvati lidstvo: Pojďte ke mně všichni pracující
a pod břemeny sténající, já vás občerstvím. A dějiny lidstva
ukázaly, 'že On jediný nemluvil na planol Proto jest naše po
slední myšlenka modlitbou a slibem věrnosti:_ »Pane, k Tobě
půjdeme, od Tebe se neodloučíme! Neboť jen Ty máš slova
života!:

Amen.

P. Em. Soukup, O. P.

Bible na kazatelně.
Dr. P. Josef Miklík, C. S. S. R. — (POkračování.)

7. »Cum sanct-o sanctus

verso

p.erverter_is.<

eris . .. et cum per—

(Žalm17, 26.) chrz

nás ještě nečetl

nebo alespoň neslyšel applikovati uvedená slova na zlé společ
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nosti, které sensim sine sensu kazi dobré mravy. Výklad sám je
ovšem hodně starši... Rozhodl se proň i slepý Didymus, ač si byl
dobře vědom,' že pótom třeba .náhle zaměniti osoby. Až dosud
mluvil žalmista sám — co následuje, mluvil by Bůhf) Podobně
vykládal Rufin: »Tvým vzorem budiž ten, který je svatý svatých,
který je svatost sama a také jiné může posvětiti. Tvým vzorem
budiž. ten, který je vpravdě nevinný a beránek bez poskvrny,
který, když mu zlořečili, nezlořečil, a když trpěl, nehrozil . . .
K-němu se přidej, jeho příkladu následuj, pokládej za svůj pro
spěch přidržeti se Boha, a budeš svatý se svatým, nevinný s ne
vinným a vyv'olený s vyvoleným. Zvoliš-li však společnost pře
vrácených, i ty podobně převrácený budeš Hle! dvojí cestu jsem
ti ukázal, jednu spravedlivých a druhou zavržených; cestu spásy
a cestu záhuby; jednu, po které jdou pokorni, a bývají proto od
Boha povýšeni, druhou, po které jdou pyšní, a bývajfvza to od .
Boha poniženi.c “) Podobně opisuje smysl Euthymius: »Rekni mi,
s kým obcuješ, a já ti povím, jaký jsic; ačkoliv Euthymius znal
i výklad jiný, když pravi: »Slova možno vykládati také o Bohu.
takže smysl by byl: protože jsi Pane, spravedlivý, odpláclš kaž
dému dle jeho zásluh.c3) A tento druhý výklad pokládáme za
jedině správný, poněvadž jenom on vyhovuje souvislosti. Vcelém
žalmu mluvi jedna a táž osoba — David. A zdá se, jakoby svato
pisec sám si byl vědom nejasnosti svých slov, a proto všemožně
se namáhá, aby mu bylo správně r_oznměno. Celé misto zni:
>A odplatl mi Hospodin podle spravedlnosti mé: a podle čistoty
rukou mých před pohledem oči jeho. Se svatými Svatý budeš,
a s mužem nevinným nevinný budeš: & s vyvoleným budeš vy
Volený, a s převráceným převrácený budeš: nebo ty lid ponlžený
spasiš a oči pyšných ponižlš. Nebo ty osvěcuješ svíci mou. Hospo
dine, Bože můj, osvěťtemnosti mé < A v násl. dokazuje David pravdu
slov sám na sobě. Bůh se ho ujal, alejeho pyšné nepřátele pokořil.
Proto nás ani dost málo nepřekvapuje, že tolik exegetů StOJl
na naší straně. Vždyť již Origenes mohl říci: »Hos versus simpli
ciores de hominibus saepe accipiunt.< Sám vykládá: »Odpláclš,
Pane. lidem dle toho, jak sami k tobě se chovají. Svatým dáváš,
co sluši svatosti, a podobně jednáš i se spravedlivými. Dušlm vy
voleným a dokonalým udlllš dary dokonalé: těm však, kteří
z cesty zbloudili a kráčí po stezkách zapovězených, dáváš konec
života, jakého zasluhujln 4) Podobně Theodoretf) sv. Athanáš,“)
1) Mig. 39, 1254.

2; M.g. 21, 707: »Attende illum, qui est sanctus sanctorum,

qui in

seipsm sanctus est, et alios sanctiňcu'e potest Qui est vere innocensagnus
sine macula, qui cum malediceretur, non maledicebat; cum pateretur, non
comminabatur . .. Sociare illi: imitare illum, sit tibi bonurn adhaerere Deo,
et eris cum sancto sanctus. cum innocente innocens, cum electo electus.:
3) Mig. 128, 238. >Qualis quisque ille fuerit, cum quo tu habitas, talis
et tu efňcierisc a »Condigna tu, Domine, omnibus pro meritis rependes,
justissimus cum sis <
4; Mig. 12, 1234: »Pro mentis affectu hominibus vices rependes. 0 DO—

mine. Nam sanctis, quae sanctitatem decent, innocentibus et justis conve—
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Eusebius z Caes.,7) sv. Augustin 8) a zvláště Arnobius ml.: »Když
praví David: Se svatým svatý budeš; nemá na mysli toho, co vy
jadřujeme lidovým příslovím: Pověz mi, s kým obcuješ, a já ti
povím, jaký jsi. Přísloví samo je ovšem pravdivé, ale nelze jím
vykládati uvedených veršů. Chceš-li vystihnouti přesně smysl slov
žalmistových, poukaž na to, co řekl Bůh svému lidu ústy proro
kovými: Budete-li cboditi před obličejem mým právě, budu i já
právě s vámi cboditi; budete—ii však choditi převrácené, budu
i já s vámi převrácen.c9) Naše česká Bible praví určitě: Se
svatým, Hospodine, svatým budeš, atd.
—
Z toho patrno, jak nesprávně užívají textu naši kazatelé 0 ne
bezpečí zlých společností, na př, »Posvátná kazatelna»,10) Ry

chlovskýu) a j. Totéž platí o Lierheimerovi, který vykládá sloxa
o nedovolených známostecb.12) A tento úkaz překvapuje tím více,
když Bible Obsahuje tolik mist, ' která přímo zlé společnosti od
suzují. Uvádím pouze ]. Kor. 15 33 »Corrumpunt bonos mores
colloquia malac, nebo Eccli. 12, 13 »Si quis comitatur viro iniquo
et involutus est in peccatis eius.: Podobně Eccli. 13, 1 »Qui te
tigit picem, inquinabitur ab ea, et qui commun.cat superbo, in-_
duet superbiamc a mnohých jiných. Quid paleis ad triticumř
Končíme odstavec zajímavým případem, který vypravuje biskup
Camus o životě sv. Františka Sal. Spisovatel kázal kdysi o zlých
příležitostech a užil uvedeného verše. "Sv.“František kázání po
slouchal, a biskup vypravuje: »Hned jsem zpozoroval, že světec
není s výkladem spokojen. Když jsem se s ním sešel, tázal se
mne, proč jsem uvedené místo tak násilně překroutil, když jsem
přece jistě věděl, co slova znamenají. Omlouval jsem se, že to
byla jen jakási akkomodace. Ale světec pravil: Také jsem si to
tak vykládal — ale potom jste měl alespoň upozornit, že slovný
smysl je jiný.. 13)

v 8. »Nec est, qui se abscondat

a calore eiusc.

(Zalm 18, 7) Slunce bylo vždy pokládáno za nejkrásnější symbol
božství; hlavně proto, že jeho blahodárné účinky vztahují se na
všechno. V tom smyslu volá žalmista vděčně, že není nikoho, kdo
by se netěšil z jeho světla a tepla. — Od doby velikých schola
stiků bývalo užíváno slov o Marii Panně. Ona zvána sluncem, win
quo possuit Deus tabernaculum suum,< poněvadž nikdo, ani nej
nientia, electis et perfectis perfecla tribuis; iis autem, qui declinant a via,
et contrarium iter ambulant, congruum vitae firiem accommodas.<
6) Mig. 80, 982. —- 6) Mig 27, 115. — 7) Mig 23,155.—

B) Mig. 36, 151.

9) Mig. 53, 347: »Quod memorat; Cum sancto sanctus eris, non ad illud,
respicit, quod usitata vulgi sententia dicimus: Cum quo aliquis jungitur,
talis erit. Haec quidem eententia vera est, sed non pertinet ad interpreta—
tionem praesentium versuum; hoc enim in loco si vis planum facere sensum
canentis, illud ad memoriam revocabis, quod per prophetam Dominus dicit
ad populum: Si ambulaveritisin conspectu meo recti, et ego vobiscum rectus
incendam; si vero ambulaveritís perversi, et ego vobiscum perversus ero.c .
10) Roč. 27. str. 28.

11) Kázání nedělní, I., 111; Kázání příležitostná, I, 191.
12) Die zehn Gebote, III., 155.
13) Der Geist des hl. Franz, I. z kap. 13.
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větší hříšníci, nejsou vyloučení z její mateřské ochrany. Pouze.
v »Summa aurea: našel jsem uvedený výklad sedmkrát.< 1) Ne
tvrdíme, že applikace je nesprávná, ačkoliv jí neschvalujeme,
protože působí nelad v našem obvyklém symbolismu. V Bibli
a u sv. Otců nenazývá se Maria nikdy sluncem. Spiše bývá při
rovnávána k měsíci, který všechno své světlo dostává od slunce.
Tímto sluncem, které osvětluje každého člověka přicházejícího
na tento svět, je Kristusř) O Kristu a jeho darech užívali slov
sv. Otcové. Tak praví sv. Augustin: »Když slovo stalo se tělem
a vzalo na sebe naši smrtelnost a přebývalo mezi námi, nikdo
z.lidí nemůže se vymlouvati na stín smrti;.i sama smrt byla
prozářena jasem slova.: 3) Podobně Gerhohusf)
Světlem, které Kristus přinesl světu, nebyla pouze milost,
nýbrž i víra. O víře, vykládá uvedená slova Arnobius ml.: »V té
době nebude na světě národa, který by nevěděl o světle kře
sťanské víry. která má zákon Páně a obrací duše, která volá od
bludu-ke spravedlnosti a ode lži k pravděý) Největším darem
božského Spasitele je Duch sv., »qui. ex Patre Filioque proceditc. .
From—vykládali uvedená slova o blahodárnýCh účincích ducha
Božího. Tak Ruíín; »Jako oheň přišel Duch sv., aby strávil »sen'oc
našeho těla. zlato však roztavil a pročistil. Slova možno vyložiti
také tak: Není nikoho, kdo by se, ukryl před horkostl jeho :
kdo by neměl nějakého t_eplanebo nějaké milosti Ducha svatého.
Všichni mail a5poň rozum a poznání.< 5) Teplem "některé věci
tvrdnou, jiné se taví Podobně dle Gerhoha milost Ducha sv.
jedny posvěcuje, jiné zatvrzuje — dle toho, jak jí sami užívajíf)
Totéž možno říci o Kristu a jeho církvi. Nikdo nejde lhostejně
vedle Go goty. >Kdo není se mnou, proti mně jest.: — Velmi
dobře vystihují slova všeobecnost Boží Prozřetelnosti a nevděčnost
„hříchu, který zlem odplácí dobrodiní Otce nebeského: »Tím-liž
se odplacuješ Hospodinu, lide bláznivý a nemoudrýř Zdaliž on
není otec tvůj, kterýž vládne tebou, a učinil a stvořil tebeřc
(.Deut. 32, 6.)
1) II., 1087; III., 153; VI. 826, 1287; VIII., 273 a 35.4; IX., 698.
2; Sedláček, Žalmy [. 149.
.
,

_

3; Mig. 36. 155: »Cum autem Verbum etiam caro factum est et habitavit
in nobis, mortalitatem nustram suscipiens, non permisit ullum mortalium
excusare se de umbra mortis; et ipsam etiam penetravit Verbi ca'.or.<
4) Mig. 193, 909.

5) Mig. 53 349.: >Nulla enim gens erit in hoc saeculo, ad cuius noti
tiam non attingat calor fidei Christianae, in qua est lex Domini irreprehen
sibilis, convertens animas, invitans ab errore ad iter justum, a mendacio ad
veritatem.c .
“) Mig. 21, 7.13: »Sicut ignis venit Spiritus sanctus,

foenum carnis

consumpturus, aururn cocturus vel purgaturus. Vel sic potest intelligi: Nec
est, qui“se abscondat a calore eius, id est, qui non habeat aliquem calorem,
vel aliquam gratiam Spiritus sancti, cum omnes intellectum habeant et
.rationem.<
7) Mig. 193, 909.
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Uřednírozhodnuu.
'

Sděluje prof. Dr. Josef Čihák.
1. Zřízení r.osv. Sboru pro Východní církev.

Papež Benedikt XV. zvláštním listem »Dei providentis< ze dne
1. května 1917 zřídil novou samostatnou kongregaci pro Východní církev.
Byla sice od dob Pia IX. při kongregaci de Propaganda Fide zvláštní sekce
pro záležitosti východního obřadu, nebyla však samostatna a zdála se vý—
chodním katolíkům příliš latinisující. To připomíná list Benedikta XV.
a prohlašuje: V církvi Kristově, která není ani latinská, ani řecká, ani
slovanská. nýbrž katolická, není rozdílu mezi jejími syny a tudíž, ať Latiníci
nebo Řekové, nebo Slované aneb jiných národností, všichni mají totéž
místo u Apoštolské Stolice. Motu proprio pak ustanovuje: I. Posv. Sbor
de Propaganda Fide pro záležitosti východního obřadu přestává koncem
listopadu 1917. — 11. Od !. prosinse 1917 jest posv. Sbor pro Východní
církev (S. Congregatio pro Ecclesia Orientali), mimo posv. Sbor de Propa
ganda Fide; předsedou je sám papež. Sbor tvoří několik kardinálů, z nichž
jeden je sekretářem; jest jí přidělen assessor a více konsultorů z latinského
i východního obřadu, a přiměřený počet úředníků kněžských, znalých vý
chodních poměrů. — III. Této kongregaci přísluší rozhodovati o všech
věcech, týkajících se osob, kázně a obřadů východních církví, ikdyž se
dotýkají částečně latiníků. — IV. Tato kongregace má pro cirkve východ
ního obřadu všecka práva, jaká mají jiné kongregace pro církve obřadu
latinského, s výhradou práva kongr. Officii. — V. Táž kongregace rozho
duje ve sporech cestou disciplinární, kde však by měla za to, že je spory
rozhodnouti pořadem soudním, odkáže je tribunálu, který sama označí.
2. Papežský ústav pro studium východních věcí.
jakožto doplněk nové kongregace pro Východní církevzřídil .sv. Otec
Benedikt XV. v ímé zvláštní ústav pro odborné studium otázek východ—
ních listem >Orientis catholicic ze dne 15. října 1917. Sv. Otec ustanovuje:
|. Budiž v Římě ústav pro pěstování studií východních záležitostí, jenž jest
ve zvláštní péči a bdělosti papežově a- má,. název »papežskýc.

——
I. T_ento

ústav bude podřízen přímo Sboru pro Východní církev, a tímto papeží._—
III. Sídlo ústavu bude blíže Vatikánu, kde je tak zv. hospic pro konvertity.
— IV. V ústavu budou přednášeny tyto nauky: a) Bohověda orthodoxm,
která uzavírá v sobě různé nauky o božských věcech východních křesťanů,
se čteními o východní patrologíí, o' bohovědě historické a patriotické.
&)'Právo kanonické všech křesťanských národů Východu. c) Veškerá liturgie
východní. d) Dějiny Byzance a celého Východu jak církevní tak občanské,
k nimž se pojí přednášky o národopisném zeměpise, o archeologii kře
sťanské, o politickém a občanském zřízení těch národů. e) Řeči a literatury,
východní. V. Studium budiž vykonáno ve dvou letech. VI. Přednášky tyto
mohou navštěvovati kněží obřadu latinského, kteří mají působíti na Východě
a _také ti orthodoxní, kteří hledají hlouběji pravdy. VII. K usnadnění studia
zřizuje se při ústavu knihovna, opatřená hojně jak knihami jtak časopisy.
které se zabývají otázkami Východu.
'
.
'
3. Mše privilegovaných

oltářů.

_

Posv. Penitenciarie, sekce odpustková, odpověděla 6. července 1917
se schválením papežovým, že výsada oltáře nemůže býti přiřčena více ze—
mřelým, za které se mše sv. obětuje a že může se přijmouti trvalá povin
nost mší sv. u privilegovaného oltáře, jestliže počet mší i fundačních i na
hodilých jest takový, aby se mohlo všem vyhověti.

"
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Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti Dra. Čiháka.

A) Homileíiáa' literatura.
Homiletický náš časopis >Kazatelc, redigovaný pečlivě prof. ]iráskem
\: Nové Pace, zavádí v jubilejním ročníku XXV. novotu, že vynechává
jména autorů jednotlivých řečz. Tato novota má jisté přednosti, avšak
i námitky se najdou. Aurea media est via. Pracujme všichni podle sil, nej
lepší vybírejme, nikoho nekritisujme podle jména, Itento ročník přináší
zdařilé řeči na neděle a svátky, i biografii věnujexnáležitou pozornost. —
>Du chovní Osvěta—:, zavedená při »Kazatelněc děkanem Vaňkem, potě—

šila nás nemálo čís. 4.: Bolestné

vánoce

od ]. Š. Baara. Je to návod

k dojemné vánoční pobožnosti u jesliček, při níž střídá se pěkně zpěv vá
noční, recitace něžných básní (vánoce 1917, pomoc v soužení, pomocnice
naše, vojínova modlitba, mrtvým hrdinům, prosba o mír) a modlitba. Nei—
lepším doporučením této milé a laciné brožurky (stojí jen 25 h, odebírá-li
se 10 ex.) jest zpráva, že první vydání v 6000 ex. jest již rozebráno. —

Radostný

den spásy duší v očistci.

50 návštěvk získáníplnomoc

ných odpustků 0 dni Dušiček a několik jiných modliteb za zemřelé. Napsal
P. Leander Brejcha, kněz řádu sv. Františka. V Praze, Stýblo„ 1917. Chvalně
známý asketický spisovatel P. Brejcha podal tu zbožnému lidu našemu vzác
nou příručku ke konání pobožnosti za drahé zemřelé. V úvodu (str. 1.-3)
seznamuje stručně a jasně čtenáře s novými předpisy a podmínkami k zí
skání dušičkových plnomocných odpustků; potomuvádí Návštěvy (str. 4.-68.),
které se věřící mohou modliti při návštěvě chrámu Páně, a konečně (str. 69.—124.)
podává několik modliteb za zemřelé. Návštěvy jsou velmi případně voleny
a pěkně podány. Čtenář tu nalezne mimo jiněsedmero kajícných žalmů za
duše v očistci, český formulář tří mší sv. 0 dni dušiček, litanie za zemřelé.
Uprava modlitební knížky se velmi zamlouvá a lze tudiž knížku po každé
stránce co nejlépe doporučiti.

B) Pastora'lm' literatura.

'ŠČasopis

katol. duchovenstva:

přináší v 7. a 8. čísle r. 1917

některé důležité práce pro pastoraci. Je to především právnicky a pasto

račně důkladný článekDra KarlaKašpara: Prohlášení nezvěstných za
mrtvé a nový sňatek; pak zpráva o uložení popela spálené mrtvoly
v rodinném hrobu. Dr. jan Dvořák seznamuje tu podrobně s novým záko
níkem církevním a částečnou jeho závaznosti již od srpna 1917__.Dr. Foltý—

novský pojednává zde o zpovědi v tradici katolické církve. (.asopis tento
zasluhuje hojnějšího rozšíření. — H. O. Eitner píše v »Theologie und

Glaubec,r. 1917,článek »Aus der kirchlichen

Statistika,

kdež'uka

zuje tabelárně počet sv. přijímání v' Německu od r. 1910 do r. 1916. V prv
ních letech rostl počet přijímajících, roku 1916 klesl; příčiny tohoto poklesu
jsou vnější, odchod mnohých do války a na práce válečné.- úbytek obecen
stva. ——
0 sv. přijímáni častém a sv.'zpovědi jedná též Springer S. ].
v lineckém »Quartalschriftc (1917, 275-282) v článku >Die Andachtsbeicht
und die neue Kommunionpraxisn — Ve strasburském >Diózesanblattc (1916,
353-369) uveřejnil Clausz článek »Gottesdienst und Schuljugendc, kde mimo

jiné zdůrazňuje nutnost dohledu na mládež a zvláště pak důležitost činného
spolupůsobení mládeže při zpěvu a modlitbě.

WV

LlSTY- HOMlLETlCKÉ.
První neděle v postě.
Úzkost Páně na Hoře Olivetské: hřích 'před okem božím
& okem lidským.
I učiněn jest pot jeho jako krůpěj
krve, tekoucí na zem.
Sv. Luk. 22, 41.

Jerusalem jest znovu postaven a každé místo z utrpení Páně
jest označeno pomníky zbožnosti. Když- se přibližuje poutník
k Jerusalemu, hledá památná místa okem svým & jest mu, ' jako
by to byl domov jeho, neboť zde stál Spasitel. Na straně vý
chodní pabrbek zdobený olivami, toť Hora Olivetskája uprostřed
ní zahrada, druhdy poplužní dvůr, toť jest Getsemani, po česku
olivový lis.
Když vstoupíme v svaté“místo. bratr Františkán

nás uvede
na místo smrtelné úzkosti Páně. Opodál pod střechou lisu olejo
vého odpočinulo 8 apoštolů, o něco dále vzal své vyvolené 3 mi
láčky, sám pak odešel, co by kamenem dohodil, aby vzal na
sebe hříchy naše a je smyl. Na- tom místě víra postavila svatyni
a v ní nápis: »zde se stal pot jeho jako krůpěj krve, tekoucí
na zem.< Zde klesl Pán v onu strašnou hodinu na kolena, zřekl
se vší pomoci a útěchy, které mu božství mohlo dáti, Spasutel
propustil legie andělů kteří jeho pokynů dbali a s rozpjatýma
rukama, on nevinný vydává se na umučení. Zde klekl Pán pod
olivou a tiše bez pohnutí zápasí s nepřítelem spásy, kterýž mo
rovým dechem objal duši Páně. Kdybychom se zeptali andělů,
' řekli by nám, kdo jest, jenž na zemi klesl: Toť Syn Boží, a bere
na _sebe všechen hřích světa a časů, a tělo jeho nad hříchy krvavým
potem se potí. My budeme dnes o potu Páně krvavém rozjímati.

Umučení Páně má v sobě sladkost
pro všechnu hořkost
života, v něm jest lé k pro každý hřích, v něm jest potrava
pro každou duši. Abychom si umučení Páně rozjímali, ustanovil
nám na památku svého umučení Pán Sám oběť mše sv.. která
jest památkou jeho krvavé mše sv. Rozjímání o Umučení jest
Rádce duchovní.

12
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v každý čas příhodné, ale zejména v postě. A proto budeme vždy
některý okamžlka osobu z umučení Páně pozorovali, abychom
si osvojovali ovoce jeho Utrpení. Dnes bude naším předmětem
úzkost Páně na hoře Olivetské, kterou působí vzpomínka hříchů
lidských.

_

Uzkost Páně byla nesmírná, o tom nám' svědčí krvavý pot,
modlitba Páně, ale příčina tohoto nezměrného zármutku jest
hřích se svou ohavností, s počtem obrovským a tíhou velikou.
Ovoce tohoto rozjímání budiž: bázeň před hříchem v přítom
nosti a budoucnosti a 'lítost nad hříchy "v minulosti. '-Začněme
se tedy s Pánem Ježíšem rmoutiti, abychom se s ním také ra
dovali.
Krásný jest pohled na měsíc v úplňku, když„y noci všecko
svým stříbrným světlem zasypává., Krásná a jasná byla noc, když
ke dvorci poplužní'm'u na hoře Olivetské s apoštoly svými. Pánježíš
se ubíral a s nimi naposled hovořil adodával jim zmužilosti řka:
»Nermutiž se vaše srdce, aniž se Strachuj;'věříte v Boha i ve mne
věřte; (]. X-lV. I.) Dodával zmužilosti učedníkům, aby nepřestali
v něho věřiti, až budou viděti jej trpěti.

.

]

Krásná byla noc,. ale nekonečný byl zármutek v duši. A jak
známo vám, Kristus Pán vzal sebou do vnitř zahrady toliko tři
apoštoly, kdežto osm jich nechal ještě s jinými učeníky hned na
začátku zahrady a to proto, že věděl o velikém smrtelném zá
pasů, který mu nastává na hoře Oivetské bojovati, věděl o úz_
kosti, která na něj přijde a tu nechtěl, aby se nad ním apošto
lové a učeníci pohoršili, "a aby snad víra jejich neochabla, když
by viděli velikou jeho opuštěnost a sklíčenost. A'e vzal sebou
Petra, Jakuba a ]ana, protože tito byli svědky jeho Oslavení na
hoře Tábor, ti mohou býti i svědky jeho smrtelných úszstí a
jeho až krvavého potu, který jako krůpěj krvepadal z těla jeho
na kořeny stromů olivových, pod nimiž se modlil. Kdoz nás
může pochopiti, proč tak nesmírným „zármutkem Pán ježíš sklíčen
byl? Toť jest tajemství Božího milosrdenství a Boží Spravedl
nosti, to je důkaz, jak těžké jsou hříchy a jak nevyhnutelné jest
.dostiučinění za ně. My se divlme krvavému potu Páně, který má
.jen málo podobných příkladů v dějinách, ale my masíme se'ze
zármutku a krve Pánětaké učiti, hříchu se báti a Spasitele mi—
lovati.

'

'

Jak povstal 'tento zármutek v duši Páně?

Duše má svůj bol_ jako tělo. Kdož to neví, jak mnohdy my
š l e n k a'jediná pronásleduje člověka,. i kdyby stokrát byla zamít
nuta, 'ale vždy se vrací a znoVa bolí a trápí. Ošklivý obraz
naší fantasie, která hraje proti naší vůli, ale znovu se tlačí do
"mysíe .a otravuje. Aneb vědomí
zlého skutku, do něhož jsme
přišli 'bud vinou svou neb cizí, jak člověka pronásleduje.
_.
." O Spasiteli, zde Tebe oblétá miliony myšlének a vzpomínek.
_jako mračna 'valí se, jako mnuchy a žábyza času' Faraona. Před
Tvým 'okem bylo vše, co jsi vykoupiti chtěl a musil vykoupiti,
Všechnyhříchy žijících 'i těch, kdož zesnulí, \aneb kteří se ještě

,
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narodí, hříchy zavržených a spasených, hříchy vyvolených _a po
hanů, hříšníků a svatých, vše byly před zrakem Tvýml Hle, viz
i ty, které jsi nejvíce miloval, které jsi vyvolil a posvětil, oni též
břemeno Tvé přitěžují!

Vše, co tížilo a bolelo zde bylo, a scházelo

v š e, co m oh l o polevit.

Spali a'poštolé, andělů služeb zřekl

jsi se, jen jedna duše mohla Pána těšiti, Marie Panna, nebot ne
měla hříchu na sobě. Ona bude pod křížem státi, zde však na
místě smrtelné úzkosti," kde všechny hříchy světa a pekla oblé
taly duši Páně, zde pro ni místa nebylo, neboť duše lidská by
nemohla ten pohled hříchů snésti.
Ty, Pane, jsi _nechal některé svaté duši zírat na jediný jen
hřích, jak se jeví v oku božím. A ten pohled duševní na oškli
vost hříchy ve světle božím, jim vynutil pot a úzkost takovou,
že by jí podlehla, kdybys nevzal ten hrozný pohled hříchu s očí
duše. Proto ani Marie Panna nebyla při smrtelné úzkosti přítomna,
ježto její přesvatá duše pohledem, na mračno spojenců Satana by
nebyla pohled snesla.
_
Celé dějiny lidstva a hříchu táhnou před jeho zrakem a
v duši jeho bouří a beřou sv. klid, že volá k Otci nebeskému.
Umdlen duševním zápasem, okem spočine na zrádci a zástupu
nepřátel. A hle místo, kdež stál, tam byla krev, a šat jeho zbrocen
svatou krví jeho. Odkud toto krve prolití? Ne z-meče, ne z hřebů,
ale z úzkostí při pohledu na hříchy celého světa.
Beránek boží krvácel už napřed. Duše jeho záp'asila a tako—
vou úzkost cítila, že cévy vydaly krvavý pot, jako my zbledneme
pH.-strašné zprávě 3 jako my se potíme zármutkem Krev tak se
rozbouřila, že žíly jí nemohou držeti a krev jako rosa padá na
kořeny olivy a na vápencový kámen.
Smutná jest duše má až k smrti. Tak velký zármutek, že by
smrt způsobiti musel. O morové ráně, která zuřila před léty
v Evropě, pravilo se, že-začíná smrtí, to jest, že kde se ukáže,
tam také smrt a žádná naděje uzdravení. Tak bylo v úzkosti
Páně, že by smrt byla následovala, kdyby Pán nebyl chtěl trpěti
i smrt kříže se všemi bolestmi. My víme, jaké úzkosti a výjevy
osudné působí smutné zdrcující zprávy o ošobách a věcech nám
milých. jako Heli při zprávě o smrti synů v boji, tak dnes mnoho
umírá úzkostí o své drahé, zejména v přítomné době. Před okem '
'Páně stála všechna zloba od prahu ráje až do prahu našeho pří
bytku a tíha a počet a šerednosthříchů znásobila úzkost, úzkost
vynutila pot krve a šat a místo Hory Olivetské byly krví zbro
ceny a sv. Evangelista napsal: »l učiněn je pot jeho jako krůpěj
krve tekoucí na zeme.

Mezi těmi hříchy byly i hříchy mě tak znatelné, že stály před
okem Páně tak zřejmě, jakoby byly jen hříchem jediným, za který
by trpěti a dostiučiniti měl. Ano, kdyby nebylo hříchů jiných než
jediného, Pán Ježíš by za něj byl trpěl, aby urážce bylo zadost
učiněno.
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Co přitěžovalo

utrpení?

Utrpenía zármutkukaždý

se vyhýbá. Proto i člověčenství Páně úzkost velikou cítilo před
utrpením nastávajícím. Vyhybá-li se člověk každý utrpení, protože
jest mu těžké, jest ještě těžším utrpení, jest-li člověk, za nějž
trpíme, jest nevděčný, a vrchol utrpení jest trpěli za ty, kteří
dobré splácejí zlým. Těžké jest rodičům o dltě se starati, těžší
a trpčí jest starati se o ně a vědět, že jim bude nevděčno, ale
ještě těžší by bylo, kdyby napřed věděli, že dítě bude metlou
jejich, příčinou zármutku a nemocí. Tak bylo u Božského Spasitele.
Před sebou viděl moře hříchů a viděl i počínání duší vykoupe
ných, viděl jejich chladnost a nevděk a zatvrzelost. A to byla ta
příčina potu krvavého. Pohled na hříchy světa| Na jich velikost,
jich množství, jich nekajicnost.
Promluviljsem někdy o počtu donebevolajíclch hříchůněkterých
v roce, a jaké veliké tisíce tvořily každý rok. Což kdybychom
je měli čítati od počátku až do konče, nejen velké, ale i menší
urážky Boží ve slovech, myšlení i skutcích.
_Když jsme se dívali na počet hříchů a jich ošklivost i tíhu
v očích Páně, dívejme se též na lehkomyslnost lidskou v díle II.
II. díl. Pohled na ]ežlše Krista učí nás, co jest to hřích.
Ten statný ]ežíš Kristus,'když za veškeren hřích oběť dáti chtěl,
krvavým potem se potil. jakou ty, duše křesťanská, maš lítost,
když chceš dělati pořádek s Pánem Bohem svým? Mladý člověk
žije lehkomyslně a myslí si, že tak lehce smyje se sebe hříchy,
jako se jiný, lehce poskvrní. Obmýt hříchy! Jen v krvi Páně nám
kyne odpuštění, a z krve Páně může míti užitek jen duše kající.

jediné pokání“ může nás spasiti.

slední prostředek.

Tot náš po

A jako jest těžký pot krvavý Páně, tak těžká je opravdová
lítost. Není lítost jen tak lehounká věc, snad pověditi hříchy a
páchati je na novo, to není žádnou lítostí, to není žádným poká
ním, ale jen hlubší zapadání do hříchu.
Kdo si myslí, že nabýti odpuštění hříchů jest lehkou věcí, ať
se podívá 'na horu Olivetskou, jak Pán ]ežlš se tam rmoutí na
smrt a potem krvavým se potí při pohledu na hříchy. Rychle
a mile plynou mladíku dny jeho života, den za dnem prchá, ne
vzpomíná při lehkomyslném životě, jaký zármutek rodičům působí
svou špatností, ale každý skutek jest vepsán do věčnosti a ne
' půjde vymazat, leč opravdovým pokáním. Minou léta, ale připo—
čítávaí se. Pokání tomu lehké jest, kdo chce hříchu zanechati,-—
kdo v něm chce setrvati, ten nabírá cedníkem milost boží. „
Pokání je lhostejnému člověku—těžkéTaký se nebude rmoutiti
nad urážkou boží a v ní setrvá. Vše jej Vice do,-ímá. a zajímá než
vlastní hříchy, jejich ošklivost, tíha a zodpovědnost.
Kéž nám krvavý pot Páně otevře oko duše, aby poznala
ošklivost hříchu, v něm netrvala, z něho se vyznala a zaň hleděla
dosti učiniti.
,
Vizte v obraze, který nakreslil muž boží Esdráš v Písmě sv.,
když lerusalem boží byl v troskách. Esdráš vypráví, že našel ženu
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hlasitělkáti a když k ní přišel a po příčině nářku tázal, že šat
roztrhala ze zármutku, hlavu popelem posypala, aobličej v slzách
koupala. Ach! pravila, jak nemám naříkat, když jsem svého jedi
ného syna v den svatby jeho ztratila? Co' jí odpověděl Prorok?
NCJbláanVějŠl z žen, vidíš kolem sv. město Jerusalem v ssutinách,
chrám rozbořen, oltář ZlVéhOBoha vyvrácen, zákon boží zneuctěn,
syny israelské pohroužené v neutišite!ný zářmutek — a že syn
tvůj zemřel, který dříve neb později zemříti musil, ty bolestí
omdléváš? Kolika křesťanům by se mbhla tatáž výtka o jejich
nezměrném zármutku činiti? Nebo nad čím se obyčejně duše naše
zarmoutí a !kář Pláčeme nad věcmi malými, ale nemáme slzy pro
„největší neštěstí!

_

Což jde méně do srdce než ztratiti lásku boží! a ztratí-Ii duši
vlastní? To jest jediné, nad čím vším právem bychom měli slzu
roniti! nad čím !káti! 0 krásná duše! Ty nesmrtelná duše! šle
chetná ty duše, drahocenná perlo, živý obrázku svatosti boží, Ty
obdivuhodný chrámě Ducha Sv., Ty nevěsto Srdce ježíšova, Ty
vyznamenaná od Boha, abys byla korunou a paní tvorstva. Ty,
duše, jsi byla očistěna na sv.“křtu'a bělejší nad padlý sníh'uči
něna, ale hříchem jsi zneuctěna, zohavena, a vydána na věčnou
smrt hříchem. Tak zohavena, že naši. andělé strážní nemohou na
ni patřiti bez slz a zármutku a tisíce lidí žije bez zármutku, bez
lítosti, beze strachu o věčnost svou!
Když vám nešťastný případ“nemoci vezme krásnou pleť tváře,
která jest pomíjející jak červeň růže, vy jste zarmouceni! Hřích
vám !oupí nejkrásnější ozdobu duše, Milost boží! a činí vás po
vrhelem před tváří boží—a nad tím nepláčete ani slzičku! Když
zloděj a lupič (jak dí Abdiáš prorok K. I. v. 5) v noci půjde do
domu a něco vezme, jaký pokřik v celém domě! a jaká námaha
všech chytiti !upiče a kradenou věc zachránit! Hle smrtelný hřích,
uloupí tobě tvé ctnosti,“ tvé zásluhy pro život věčný, tvé bohat—
ství cenu Těla & krve Páně, za nás obětovanou -—-anekající duše,
ty jsi bez pohnutí!
.
Když smrt ti (dí sv. Cyprian) vyrve drahého přítele, ty
pláčeš, ty nosíš veřejný smutek. Ubohý, ty hříchem ztratíš duši
svou v!astní, a chodíš v těle jako v živém—hrobě, nepláčeš,

ne
!káš, nemáš úzkost před vlastní věčnosti! (Animam tuam, misera
perdidisti; ambulans funus tuum portare coepisti, et non acriter
plaigis, non jugiter ingemiscis! (De Lapsis 20).
Když tě změna osudu připraví o naději a právo na dědictví,
kdo tě může potěšit? Slyš, když spácháš jediný smrtelný hřích,
jest tvá naděje života věčného pryč, tvá koruna ztracena, a nebe
není pro tebe více, dokud nečiníš opravdové pokání. , "
Oko hříšníka zůstává suché, kde by mělo plakat. Ze by spíše
zpovědník se rozplakal nad nekajícností hříšníka než hříšník sám.
O jak pravdivé jest slovo sv. Augustina: »Pláčeš nad tělem, z nějž
vyše! duch, nepláčeš nad duší, od níž odstoupil — Bůh.c (Luges

eusc. a quo recessít anima, et non luges animam, a qua recessít
cDorpus3
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Vizte, jaké neštěstí jest hřích smrtelný, když nejen oko Páně,
ale tělo jeho se chví a krví potí při pouhé vzpomínce hříchů světa |
Tot jedno poučení z pohledu na krví potícího se Pána. A nyní
podívejme se ještě na jeho osamocenost. Apoštolové věrní, ano
ty nejvěrnější duše Páně rozprchají se té noci jako ovce a sv. Petr,
jakub a jan, zármutkem přemožení usnou a Spasitel ode všech
opuštěn, jen nepřátelé jeho nespí, ale svolávají svědky dohromady,
podplácí, šíří lež a hanu o ježíši Nazaretském tak, že i jeho věrní
se lekají zřejmě k Němu se hlásiti.

A jako byl Spasitel tehdy osamocen a opuštěn, podobně jest
i mezi námi. Ti, kteří jej milují, lehce umdlévají a dají se mást,
když vidí tolik lidí lehkomyslně žít. Spočtěte ty věrné duše, které
se opravdu rmoutí nad urážkami božími, jak jest jich málol Kolik-"153"
jich koná velikonoční pobožnostř Spočtěte ty osoby, které, když
se potupně o Spasiteli mluví, jsou ochotni zastati se a nedati
sebe mást a jiné ještě posilniti. V takovém stavu, jako byl Sám
Syn Boží, v takovém zůstane vždy každý věřící křesťan i církev sv.
ijejí učení, i její hlava. Pán ježíš „nám tak zaslíbil, že nebude
učeník nad mistra. Nazývali-li.lidé Samého Pána Ježíše Belzebu
bem, čím budou 'nazývati učeníky jeho? Tak vidíme uskutečňo
vati se vždycky. .Vám z evangelia i z epištol známo, jak urážení
a zneuctíváni byli-sv. apoštolové, učeníci Páně. ]e-li na světě učení,

áněř by více bylo pronásledováno od lidí špatných nad Slovo
lěteré
Rozjímali jsme o úzkosti Páně a smrtelném potu jeho k_rva
vém, a viděli jsme lehkomyslnost- lidskou bez kajícnosti a volám
se sv. Leonardem a Porto Mauririsio: Povsta'ň', duše křesťanská,
když Tě volá Pán k pokání, povstaň a neodkládej. Odlož hřích,
opusť příležitost k hříchu, naprav v pokání život svůj a tvá duše
bude míti útěchu a radost a naději života věčného. Vždy jest
otevřenoSrdce Páně pro kající. Amen.
Fr. Vaněček.

Na neděli prvou v postě.
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

Promluva úvodní k růženci b'olestnému.
1. Vkročili jsme do doby, vkteré máme dle vůle církve Páně
v pořádek uváděti svědomí svá, a připravovati se na chvíli, kdy
nám bude počet klásti nejen ze všech našich skutků a řečí, ale
už ize všech myšlení a žádostí nejtajnějších, a tak před Soudcem,
jehož oko všecko vidí, a před Nímž tedy nebude moci utajeno
býti nic, ale pranic; a před jehož spravedlností neprospějí žádné
výmluvy,'žádné obrany lichotný'ch přátel.
Abychom dílo nápravy tím spíše se vší možnou opravdivostí
začínali a konali, uváděla nás církev sv. do této doby kající dó
jemným obřadem, když kněz minulou středu požehnav popeli,

připravenému z ratolestí, naslavný vjezd Páně do Jerusalema
pamatující, kladl ho na čela naše se slóv-y: 'rP'omni, člověče,
prach že jsi a v prach se opět obrátíšlc K—tomu připo.j_Ujecírkev
naříZení i_očastějším i tužším postu, a vyzývá kuhojnějším, vrouc
nějším modlitbám i pobožnostem. V den pak dnešní dává' pře
čítati evangelium o pokušeních, 'jimiž zkoušen byl sám Syn boží,
abychom' se od něho učili proti pokušením svým bojovati, a_i pro
čest boží i pro svou vlastní spásu nad ním vítěziti.
2, I byl Spasitel pokoušen do třetice od samého ďábla, jenž

i nám podobné úklady strojí, skrze trojí ctižádost, a_sice: skrze
žádost těla, žádost oči a pýchu života.
'_
l ponoukal ďibel Spasitele předně, aby zrušil svůj půst,
a tedy hověl žádosti těla; pak vybízel ho, aby lehkomyslně spustil
se s chrámu do hlubiny, a tak vyhledával lichou slávu u lidí,
když by bez úrazu k zemi dopadl; a' konečně nabízel mu oše
metně všechny statky světa, jež mu však nenáležejí, aby probudil
v něm žádost po tom, na čem by se oči jeho pásly, čili žádost
po bohatství a statcích tohoto světa.
A podobně dráždí i nás ďábel, abychom žádostem těla ho
věli, postů nezachovávali, v ničem tělu újmy neu'kládali. Dráždívá_
i nás, abychom vyhledávali dým marné slávy u lidi, a v omá
mení tom zapomínali na slávu věčnou, kterou si máme v životě
pozemském svými skutky získati. Dráždívá "i nás, abychom po'
statcích tohoto světa, po nedovolených výdělcích, po zlatu.
stříbru, domech i polích nerozvážně se sháněli, 've snahách těch
na Boha a jeho službu zapohiínali, a tak vpravdě jen" jako otroci
ďáblu sloužili, a posléze zahynuli.

_

A podobně jako Spasitel odpudil od sebe ďábla postem,
modlitbami na poušti,_ a poukazováním na Boha, až konečně
i rázným odmítnutím ďábla od sebe zahnal, načež přišli andělé,
aby mu sloužili: tak po božském Mistru s_vém máme posty, mo
dlitbami a rozjímáním o Bohu a jeho svaté vůli odmítati nástrahy
ďábla i my; načež i on nám pošle anděly, aby nás na dalších
cestách života ostříhali, i jednou jakožto vítěze nad tělem, světem
i ďáblem šťastně do nebe k odplatě věčné uvedli.
3. Ba „vítěziti musíme nad nezřízenými žádostmi těla i duše
své, nad nástrahami a pokušeními se strany nejen ďábla, ale také
nad lákáním světa čili zlých lidí, ve světě žijících,
I jest těch nepřátel božích se strany světa v_ěruveliký počet„
a urputnýchl I_dopoušti Bůh vichry i_bouře na nás, aby vytříbil
.humno své; a vydá jednou _to, co plevou se ukázalo, ku spálení
ohněm. neuhasitelným; aje pšenici dobrou, _vytříbenou vloží do
obilnice

své v nebesích.

_

_

'

Nepřátelé boží ve světě za dob našich popírají již i Boha,
Stvořitele i Pána všech věcí na nebi i, na zemi;, již ani, nespoko
-jují se tím, že Spasitele, Syna božího, prohlašují za pouhého člo
Věka, ale přímo šíleně popírají i toho, že by kdy byl žil, ač přece
vidí, že církev katolická žije po celém světěl Nepřátelé dnů na
ších rouhají se Bohu a všemu, co s úctou boží souvisí, den co
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-den tolik hanebně, že snad ani ďábel vpekle více rouhati se ne
může; a to vše tak činí prý jménem pokroku, vědy, vzdělání,
lásky ku člověčenstvu! ó jak platí tu výstražné slovo Páně (Mat.
26, 41) všem jeho věřícím, aby se proudem tolik z'ým spolu
strhnouti nedali a nezahynuli _řka: »Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušeníc — i vy!
Odpor proti Bohu není na světě ovšem ničím novým, ale
trvá již od doby, kdy anděl zpyšnělý vypověděl se z poslušnosti
u Boha, a zavržen byv, svedl pak již prarodiče naše a uvedl

kletbu boží na všechno pokolení lidskél" Vždy bylo tedy třeba
úkladům ďábla a nástrahám jeho apoštolů mezi lidmi se brániti:
modlitbou, bděním, zapíráním sebe, postem.
4. Když ku konci dvanáctého věku po Narození Páně po
vstalo v jižní Francii dravé plémě kaciřů, zvaných albigenští,
kteří podobně jako kacíři naš'c'n dnů hlásali, že se Syn boží ne
vtělil, a Matce'jeho na výsost se rouhali, manželství za dílo od
ďábla vymyšlené rozhlašovali, a majetek církevní a Bohu zasvě
cený s násilím loupili, jako se děje za dob našich příkladně ve
Francii a Portugalsku, a nižá'dným způsobem, ani po dobrém ani
po zlém, od svých 'ztřeštěných a bohaprázdných zámyslů i skutků
odvrácení býti nemohli, zželelo se sv. Dominiku, velikému ctiteli
božímu, zkázy tolika duší, krvi Syna božího vykoupených. a on
obrátil se sdůtklivými a'neunavnými prosbami kurouhané Boho
—rodičce, vítězitelce

nad všemi bludy i kacířstvlm,

aby mu ona

naznačila způsob, kterak by on těchto hrozných nepřátel božích
v ctitele boží proměniti 'mohl. I zjevila se mu .Bohorodička při
jeho modlitbě v Brouville, v kapli, úctě její zasvěcené, a naučila
ho modliti se růženec; a nařídila mu, aby tajemství této obsažné
modlitby pobloudilcům vykládal, a tuto modlitbu s nimi také se
modlil. A hlel Co nedokázala ani učenost výmluvných řečníků,
co nedokázalo násilí vrchností světských, dokázala modlitba rů
žencová s rozjímáním _otajemstvích vykoupení našeho spojená:
že totiž lidé zbloudilí uslyševše útěchyplná naučení, a oblíbivše
si modlitby s nimi v růženec spojené, dali se na pokání a ve
svátosti pokání usmířili se s Bohem v celých zástupecb'.
5. Prostředků těch, totiž horlivých 'i vytrvalých modliteb,
postů i bdění nad smysly svými užívejme na usmíření Boha i my,
zejména v tomto posvátném čase; rádi konejme zejména mo
'dlitby sv. růžence bolestného a křížové cesty! Abychom si utr
pení Páně za hříchy naše tím živěji představovati a tím vroucněji
modliti se mohli, hodlám vás—dá-li Bůh — v tomto posvátném
čase uvésti v duchu na místa života i smrti Páně.
'
Nuže tedy s chutí, obětavostí, horlivostí k dílu, na němž
závisí i spokojenost na světě, a jež má býti i základem ku bla
ženosti, věčně trvající v nebesích. Amen.

5
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Neděle druhá v postěz'
'Kdo může doufati v Spasení?
Zaskvěla se tvář jeho jako slunce a
roucho jeho učiněno jest jako snih.

Viděli jsme úzkost smrtelnou „Páně, jejíž příčinou byly hříchy
světa/od počátku až do konce. Uzkost musí padnouti do srdce
každého, nebo kdož nemá v srdci svém vědomí o skutcích minu
lých, o nichž dí: nelíbíte se mi? Jest-li jsem ukázal na hříchy,
jež úzkostí'naplnily Pána, chci dnes ukázat sv. naději, kterou nám
dal Spasitel, že žádný nemUSía nesmí zoufati, kdo upřímně se ku
Pánu vrací, že se s duší jeho může státi proměna, jako se stala
s tělem Páně na hoře Tábor, kterouž nám evangelista líčí slovy:
zaskvěla se tvář jeho.
Otázka o vyvolení božím často se namane; budu mezi vy
volenými, budu na pravici, budu mezi moudrými pannami, budu
mezi věrnými služebníky? Sv. Evangelium jest radostné poselství.
Pán sám v řeči velekněžské před svým u'mučenlm dí: »a toto
mluvím na světě. aby měli radost mou naplněnou v sobě.
»(Sv. jan 17, v. 13.) jaké jest to radostné poselstvi? Žefnení žád
ného zahynutí těm, kteří jsou v. Kristu ježíši.

Minulost sebe kalnějšl, hříchy sebe větší,
vášně sebe prudší nejsou ještě známkou zavr

ž e n í, neboť-milost boží a krev Pána Našeho tvoří stále proměnu
mezi námi, že duše zbavená hříchu pokáním stává _se nad padlý
sníh bělejší. Toto radostně poselství všem duším, které chtí Pána
Ježíše milovali, chci vám dnes předvésti a sice na osobě z pašijí
vám dobře známé, sv. Maří Magdaleně. Vizte jeil proměnu. Uva
žujme o ní jako o duši hřešící I» a duši kající íI.
[.

Sv. Pímo nemluví mnoho o životě Marie Magdaleny, nazna
čuje jen její hluboký pád řkouc: A aj žena jedna, kteráž byla
v městě hříšnice, jakž zvěděla, že.by seděl za stolem v domě
imona, přinesla alabastrovou nádobu masti; a stojíc ze zadu po
čala nohy jeho slzami zmáčeti a utírati je vlasy hlavy své, a líbala
nohy jeho a mastí mazalal Uzřev pak to fariseus, kterýž ho byl
pozval, pravil sám u sebe řka, kdyby tento byl prorok, věděl by
ovšem, co a jaká jest to žena, která se dotekla, že jest hříšnice.
Sv. Písmo ani jméno její na' tomto místě neuvádí a vznikla proto
pochybnost, zda jest totožná s Maří Magdalenou. Budiž tomu jak
chceš. nám postačí rozjímati o proměně této duše hříšné -v duši
svatou.
Písmo sv. ,dí, že byla v městě známou hříšníci, to je svou
lehkomyslností a životem získala si to smutné jméno: hříšnice,
takže přístup její do domů počestných byl obtížný. Ano tak klesla,
že „hostitel Páně Šimon fariseus se i doteknutí této, ženy štítil.
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Měla za sebou dlouhý život hříchu. Když Pán řekl: odpou
štěií se hříchové mnozl, te'dy jistě pak bylo velmi mnoho a těž
kých. Byla ze žen, o nichž knihayPisma _sv.dí: »a opouští vůdce
mladosti své (muže) a' zapomíná na s'mlóvu Boha svého a k_smrti
se zajisté nachyluje dům její a k peklu cesty její.: (Přísl. Sal. 2
v. 17. IS.). Zivot náš dává těchto příkladů více než dost a více
než smutných. Vidíme hloubku hříchů v tom, že i svět jí vtiskl
znamení hříšnice. "Svět soudí mírně o takých ubohých, ale přece
jimi pohrdá. Jest li byly hříchy známy-světu, byly ještě lépe známy
Pánu Bohu dle počtu a tíhy a svedení. Snad právě při vzpomí'nče
na hříchy se srdce člověka chvěje, že Bohu známy jsou, ale to
jest právě naše útěcha, že Bůh vševědoucí zná naše hříchy, ale
proto máme přec naději odpuštění„ jen když chceme kónati,

pokání.

'

Znal Pán dobře, nač oči té ženy se dívaly, tytéž oči, které
teď upřlmně a nelíčeně slzely. Věděl dobře.,-co ústa její mluvila,
která nohy líbala, čím bylo srdce její plné, které dnes se sklání
k zemi.
Jak se, ženo, odvažuješ vstoup-itil vtuto místnost, kde sedí'
Pán přečistý? Vždyť apoštolové se divili, když'u studnice Jaku-
bovy v Samaří za' poledne rozmlouval se ženou vsamaritánkou,
kterak tebe neštastnice „přiimeř Vždyť není ani Szmon fariseus"

v rozpacíchříci: kdyby věděl,'co a jaká jest žena tato!

nedovolil by jí ani doteknouti se. V těch slovech muže váženého
leží vyjádřen světský soud o neštastnici; změřil délku hříchu,
tíhu i počet a odsoudil ji.
Nikdo ať není tak smělý, aby z_toho bral si omluvu pro
hřích, nýbrž každý viz srdce její proměněné, které bylo známo
Pánu, a proto jí dovolil k nohoum jeho kleknouti a nohy líbati,
neboť lítost proměnila hříšníci v kalícnici. Pokání srdce očistilo
a proto jí Pán neodmítl. Proto jest v celém tom příběhu odpo
ručeno nám'pokánl, jako důvod změny duše. Nechť byl život
bludný sebe horší a delší, kajícnost promění srdce v padlý sníh.

ll.
Bůh dívá se na srdce a v'tom leží pro nás výstrahai útěcha.
V ý str 3 h a všem, kdož naoko činí pokání; marná je,ich práce,
žádná očista, hřích trvá, hřích stárnea roste a množí sepjako ne'
čistý hmyz. Když však upřímně člověkkpókání činí a se srdcem
celým se obracík Pánu: radu) se, duše, kdybys sebe vtce klesla,
Pán tě nezavrhl. Vizte, iak ona proměnav kající Magdaleně se

stala.„Totútěcha.

„

'

Sv. Evangelium nám nevypráví mnoho o jejím hříšném životě,
ale za to nám jasně praví o !iejím' pokání a působení s mi
lostí boží.

,

Můžeme seod ní učitií Mnohý snad řekne, že jest lepší, než
tatoduše, ale vezmeme-li v úvahu její pokání, zahanbuje nás.
0 na da l a: ve'ř'ej né p o b o rš'e ní, ale učinilaďtwéžyveřejnéfpo
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,

kání. Ona slyšela, že Ježíš, přítel kajících, jest pozván v domě
předního farisea a proto odhodlala se veřejně k němu jako duše
kající příiíti přes všechny obtíže a posměšky. Před celou vybra
nou společnóstí šla oplákat život svůj, a nebála se ani poznámek

&posměšku»co a jaká jest

to žena:

a přicházíplakatnad

svými hříchy veřejně protqže byla veřejná hříšnice. Nebylo jí to
lehko jíti přes poznámky Simonovy, ona chce veřejně činiti po
kání, protože veřejně hřešila.
,

Jak uctivě přichází k Pánu: stojíczezaduu nohou

jeho počala jeho nohy slzami smáčeti. Zde se v duši odehrála
veliká změna. Ten tam byl život minulý. Magdalena hledala jen
změnu života, byt by to stálo ji sebevíce přemahání, ona, se ne—
ostýchá činiti pokání a veřejně nad svými hříchy plakati. Jde ve
dne k nohoum Ježíšovým. Nikodem večer po západu slunce se
dostavil. aby nebyl viděn od světa, že jest též učeníkem jeho.
Magdalena ale jde veřejně vyznat, že už není služebnicí hříchu,

ale že jest služebníci nejnižší Spasitele svého. Jak

velko

d u š n ě k o n á p o k á ní ! Ona ztratila ve světě nejkrásnější
ozdobu ženy, ctnost, ona chce dáti Pánu to nejlepší, co jí zbývá:
lítost. slzy, obrat, lásku. Balsám drahý, který přinesla, aby nohy
Páně pomazala, nečítala, ale vedena lítostí chce nahradili urážky
a hříchy. Neohlíží se na okolí, nýbrž jen na Spasitele svého, aby
nyní celá po celý život jemu náležela.

Toto smýšlení kajícía vyznání veřejné získalo jí veřejné

rozhřešenízústPáně.

_



Spasitel dobře věděl, co myslil v srdci Šimon fariseus a'proto
dí: Simone, mám tobě něco pověděti. Dva dlužníky měl jeden_
věřitel., Jeden byl dlužen pět set/peněz a druhý padesát. Když
neměli, odkud by zaplatili. i odpustil to oběma. Který ho tedy
více miluje? Odpověděv Simon řekl: Mám za to, že ten, _kte—
rěmu více odpustil. A on řekl jemu: právě jsi rozsoudil. A obrátiv
se k ženě řekl k Šimonovi: Vidíš tuto ženu? Všel jsem do domu
"tvého a nepodal jsi vody na nohy mě, ale tato smáčela nohy mé
slzami, a vlasy svými vytírala. Nepolíbil jsi mne, ale tato jakž
vešla nepřestala líbati nohou mých. Nepomazai's olejem hlavy. mé,
ale tato mazala mastí nohy mé. Protož pravím tobě, odpouštějí
se jí hříchové mnozí, neboť milovala mnoho; komut pak se méně
odpustí, méně miluje. Iřekl k ní: odpouštějí se ti hříchové.
Veřejná kajícnice veřejně rozbřešena. Víra ji přivedla k nohám
Páně k lítosti a rozhřešení. -

_

Mnohé osidlo strojí ďábel, aby znemožnil pokání. Abychom
o.sidlo rozpředli, musíme užíti prostředků.

K tomu náleží 1. vzývání

Ducha

sv., poněvadžBůh

v .nás působí cbtění- i dokonání dobrého. »Bezemne nemůžeš ni—
čeho činltld (Jan 15, 5). Proto mnoho zpovědí jest neplatných a
svatokrádežných, že neprosili o pomoc Ducha*"Sv.2. část dobrého
pokání jest Zpytování, které jest tak nemilé, jako _dlužníkuSúčtoe
vání, ale bez zpytov í svého svědomí nikdo velikých duševních
pokroků neučiní. Už ythagoros, jeden z mudrců řeckých, žádal

_p

*

—

188

—

od svých žáků, aby dvakrát denně se zpytovali 0'3 věcech:
. a) co činili, b) jak to činili, c) a co opomenuli činiti. Co jsi učinil
a neměl, a co jsi činiti měl a nečinil. Zde třeba podrobiti se po
řádku Des_atera přikázání, patera církevních, sedmera hlavních
hříchů a devatera cizích hříchů. Lidé se rádi vzlilížejí v zrcadle,
ale ne ve zpovědním. Bez poznání sebe není ani polepšení možné,

za 3. jest'třeba upřímné

lítosti

k vůliBohu. Za tu se mu

síme modliti a jí často vzbuzovati. Známkou lítosti opravdové jest
o p r a v d o v é p ř e d s e v z e t_í : povstati z hříchu i příležitosti.

Příčinou lítosti musí býti Bůh a jeho láska. Čím čistší láska, tím
'opravdovější lítost,
U bl. Klementa Hofbauera, missionáře vídeňského, scházivali
se studenti. Kdys přišla ohromná bouře; studenti byli v smrtelné
úzkosti, že zemrou, jeden po druhém se zpovídal a pak klidně
čekal konec bouře. Zde bázeň je vedla k lítosti. Stačila k odpu-—
štění, ale vyšší je lítost z lásky k Bohu. V kapucínském klášteře
na Rýně pozdě v noci zvoněno u fortny. Byl to generál; bratr
vrátný nechtěl buditi kněze a chtěl odkázati generála na ráno.
Generál'ale pravil, že 20 let nebyl u zpovědi, aby jej kněz neod
mltal. Kněz vstoupil a táže se ho po příčině tak nevhodné ho
dny. Generál odpověděl: zítra jest bitva, snad se z ní nevrátím.
Měl jsem hodnou matku, která mi tolikrát o dobrotě boží vy
právěla, že jsem si uminil v náruč boží se vrhnouti a hříchů
želeti. Klekl a zpovídal se a vstal vlídný a odhodlaný. fMěl do-_

konalou
urazil. lítost nad hříchy proto, že lžoha, pramen všeho dobra,

Pravá lítost vede k posledním částem po

kání, k vyznání či k zpovědi i dostiučinění,

před

ní má člověk tak dlouho obavu, dokud ji nevykoná, načež svatý
pokoj se usídlí v srdci. jest podivné, jak ďábel hrůzu šíří před
svatou zpovědí. Při vídeňském processí do Maria Zell, jehož se
pod vedením P. Abela r. 1898 na 2000 mužů súčastnilo, vyznal
P. Abelovi jeden muž po sv. zpovědi: byl jsem v bitvě u Králové
Hradce, ale tolik strachu jsem nezažil jako před touto zpovědí.
Jak mnoho se jich dá zastrašit, na místě aby se chopili pro
středku posledního pro každého. kdo těžce zhřešil.
V nemocnici jedné ošetřován byl starý generál milosrdnou
sestrou něžně. Vše ji učinil k vůli. Dí mu kdysi, védouc, že nebyl
40 let u zpovědi a že je stár: »jest právě kněz v domě, pan ge
nerál by mohl sv. zpověď si vykonáti.: Šel. Kleki na klekátko,
zpytoval chvíli a — odešel.- Na schodech potkala jej milosrdná sestra
a poznala, že bázeň před zpovědí jej žene od klekátka: »vy se
bojíte? kolikrát jste mi vyprávěl, jak jste se nebál v dešti kulí a
dnes se bojíte zpovědniceřc Stařec se vrátil, vykonal zpověď,
šťastný vyšel ze zpovědnice.

'

Kající opravdu člověk jest ochoten každé

dost iuč inění

dáti a Bohu jedinému sloožiti.K sv. pokání

necht nás vede vědomí, že není hříchu sebďtěžšího, který by ne
mohl býti napraven a to bylo také předmětem postní úvahy
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dnešní, aby každý z vás tuto šťastnou proměnu duše v přítomné
době velikonoční vykonal.
Srdce vaše zaplesá radostí, zrak zazáří jasností a duše vaše
nad sníh zbělá pro lásku“ boží, která ji promění. ]děte v ústraní
sv. pokání, jděte na chvilku v přítomnost boží a ú'čt'ujte se svým
svědomím, milujte duši svou,_ která neumírá, milujte Ježíše,-jenž
vás miluje, nebojte se obtíží skutečně upřímné sv. zpovědi, kterou
vám ďábel jen oškliví.
Užijte léku dokud čas. Na kazatelně v Mohuči kdys pravil
biskup z Kettelerů: nechtěl bych žíti bez svatého pokání, vždyt
posilněna, odlehčena jest duše po dobré sv. zpovědi. Chceš ji
užíti? Hned, opravdu? Dokud čas dává Pán, užij jej ksv. pokání
a tvá duše se zastkví jako slunce a jako snib. Amen.
Fr.

Vaněček.

Na neděli druhou v postě.
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

O prvém tajemství růžence bolestného.
1. Dnešní sv. evangelium vypravuje o přeslavném proměnění
Páně na hoře Táboru. Tam ukázali se při něm také Mojžíš, ja
kožto zástupce Zákona Starého, a Eliáš, jakožto zástupce proroků
Starého Zákona, kteří byli o budoucím Mesiáši lidu mluvili, a nyní
i skvělé svědectví mu vydali, rozmlouvajíce s ním o nastávajícím
utrpení jeho na vykoupení člověčenstva. Ba i sám Otec nebeský
vydal mu svědectví, an s oblak nebeských slavnostně prohlásil:
»Totoťjest můj milý syn, v němž se mi zalíbilo. Toho poslouchejte!:
Za svědky této oslavy přivedl si Spasitel na horu Tábor
přední ze svých apoštolů, Petra, Jakuba a ]ana. Byli to ti samí
muži, kteří ho brzy potom měli viděti v nejhroznějším utrpení
v zahradě getsemanské. Božský Mistr přijal právě před nimi svě- _
dectví nebeské a oslavu nadpřirozenou, aby se později nad nimi
nepohoršili, až by ho viděli v jeho utrpení, a nemyslelisi, že snad.
se mu podrobiti musel.
Když pak sbory sestupovali, nařizoval jim Pán Ježíš, aby
o tOm slavném zjevení dříve nikomu nevypravovali, pokud by
se nenaplnilo ono utrpení, o němž s Mojžíšem i Eliášem rozmlou
val, 'a pokud nevstane z mrtvých. Způsobem tím chtěl Pán ]ežíš
-naznačiti,- že oslava jeho stálá bude teprve až po obětích jeho;
a také že i oni sami oslavy dojdou teprve po vítězných bojích-na
tomto světě.
A co naznačil Spasitel apoštolům, platí i nám. Život náš po
zemský jest životem boje, ran, utrpení, souženl; pravé to slzavé
údolí, v—němžpro Boha a spasení bojujíce, máme si zasluhovati
oslavu neskonalou v nebesích, při němž má nám vzorem býti Spa
sitel, jenž netrpěl pro sebe, ale pro nás.
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To nám na živou paměť uvádí Církev svatá, když v této době
kající velí činiti kázání kající, konati pobožnosti, křížové cesty
i jiné horlivé modlitby, a mezi těmi zejména i růženec bolestný.
Po mnohá již léta pořádány bývají slavné pouti na samá
místa v ]erusalemě a've svaté Zemi, jež byla životem i smrti i vzkří
šením Páně posvěcena. Avšak pout taková trvá mnoho neděl,
a stojí také značný náklad peněžitý'; a proto nelze každému, aby
se jí súčastnil. My vykonáme tuto pouť snadněji, jen_duchovně,
kdyžisi představíme místa, kde se tak veliká tajemství naší svaté
víry stala; a v této době svatopostní navštívíme zejména místa ta,
na něž nás pamatuje pět tajemství růžence bolestného.
Dnes zastavíme se V,na místě, na něž pamatuje první vložka
růžence bolestného, a jež odpovídá se slovy: vježiš, který se pro
nás krvi potil..
2. Pán Ježíš vykonal poslední večeři s apoštoly svými ve ve
likém večeřadle nahoře Sion, kde stál i hrad tělesného praotce
teho, krále Davida. Jedl tu naposled beránka velikonočního, jenž
byl předobrazem jeho samého, jak krví svou vykoupil od smrti
tělesné židy před jich odchodem z Egypta. Když takto Pán Ježíš
Starý Zákon uzavřel, zahájilZákon Nový, v němž nemělo býti
více obětí krvavých, zvířecích, ale v kterém On sám chtěl býti
obětí krvavou jednou pro vždy. Na památku té oběti své krvavé
ustanovil při poslední večeři oběť nekrvavou, oběť mše svaté, ve
které sám přivlastňuje zásluhy oběti své krvavé; a podal se i za
pokrm i nápoj duchovní ve svatém přijímání, když vzav chléb, ten
požehnal, a řekl: »Totot jest tělo mé, jež bude za vás vydánoc;
a vzav kalich s vínem, a požehnav ho, prohlásil: >Totoť jest krev
má Nového Zákona.: A i velel apoštolům, co sám právě učinil,
aby i oni činili, řka: »To čiňte na mou památkulc
.
Poněvadž tajemství to veliké jest, a jen sčistou myslí každý
sůčastniti se ho má: proto před vykonáním ho urnyl apoštolům
nohy, Jidáše nevyjímaje, ač jakožto vševědoucí Bůh o zradě jeho
dobře věděl. Pak smutně“ apoštolům předpověděl, že ho všichni
f
\\ v_hrozném utrpení jeho opusti, a propustil je.
Potom ubíral se s učeníky svými východní branou z města
ven. Kráčeli po můstku, jenž vedlv údolí přes "potok Kedron, a ku
hoře Olivetské, jež se tak jmenovala pro stromy olivové, jimiž byla
porostlá. Tam odcházíval Pán Ježíš i jindy, když chtěl o samotě
rozjimati a se modliti._
U _úpatí hory Olivetské byla "zahrada, jež slula Getsemani,
v které byla jeskyně od přírody vyhloubená. A_v ní se Pán Ježíš
propustiv učeníky své až na tři, totiž až na Petra, ]akuba a jana,
svědky to tehdy svého Oslavení na Táboru, modlil, jak otom vy
pravuje sv. Lukáš ve svém evangeliu, a v kapitole 22. tato slova:
.“Vzdálil se od nich, co by kamenem mohl dohoditi; a 'poklekl
na kolena svá modlil se, řka: >Otče, chceš-li, přenes kalich tento
(utrpení) ode mne; avšak ne má vůle, al'e tvá buďlc I modlil se
tak třikráte. Otec nebeský nevzal ale od něho kalicha utrpení,
nýbrž poslal toliko anděla svého, aby ho posílil. SI postaven jest
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Sýn Boží jakožto člověk v úzkosti smrtelně, a_učiněn je pct jeho

jako krůpějekrve,tekoucína'zem.:

' '

_ _ 3. Místo„ kde se toto hro'zné divadlo pro' nás dělo, , upravili

křesťané ve svatyni již v nejstarších dobách. Posledních pět sto
letí“ konají při ní bohoslužby synové s_v.Františka. Ve svatyňce
tamnl jsou tři oltáře, _znichž na předním boří lam'py dnemi nocí,
aumístěn nápis: »Zde pot Jeho učiněn je jako krů'pěje krve, te.
koucí

na zem.:

'

„_

(

V zahradě té getsemanské, nyní zmenšené, a vysokou zdí
obehnané, dosud se nalézá osm velikých olivových stromů, mechem
zcela porostlých, věkem sešlých, uvnitř dutých. jsou to potomci
oněch olivových stromů, pod nimiž kráčel náš Spasitel &se modlil.
„Zahrada sama upravena jest v pěknou květnici, jejíž cesty
vrouben-y jsou rozmarinou. ' Po *zdích zahradních vine se květina
pašiová.

*'

V zahradě této konány bývají různé pobožnosti na oslavu
Pána ježíše, jenž se zde krví potil; zejména konává se tu cesta
křížová, ku které zavěšeno jest 14 pěkných obrazů z vypálené
hlíny. po vnitřních zdích. Kdo tu křížovou cestu konají, anebo se
zde růženec bolestný modlí, těm připadá, jakoby viděli tu mezi
_stromy kráčeti vznešenou postavu Spasitele, jakoby doslýchali
jeho líbezného hlasu, a jakoby zeleň stromů tamních byla odleskem
roucha jeho.,
:Pak brávají si odtud návštěvníci na památku ratolístku olivy
nebo kytičku z květin v zahradě, jež jim jest upomínku na tu
svatou zemi, kterou Spasitel fskrápěl svými slzami, svým potem,
s'vou krvíl —

_

4. Tak učiňme na konci dnešní pouti i my! A co odnjéseme
si my "ze zahrady getsemanské?
'
,
Odneseme si pomněnky na hrozné muky Páně, při nichž pro
hlásil Spasitel: »Smutná je duše má, až k smrtiíc To jest: kdyby
možno bylo, že by duše lidská zármutkem usmrcena býti mohla,
zármutek můj duši nadlidskou by usmrtil.
I vzpomínal tu Spasitel na hříchy všech národů i všech jed
notlivců po všechna století, od hříchu prarddičů až do skonání
světa. Stavělo se_mu tu na oči to neskončené moře urážek, kte
rých se Bohu a Otci nejlaskavějšímu a nejdobrotivějšímu dostává
za všechna dobrodiní jeho skrze hříšné skutky, řeči, myšlení i žá
dání. A pokutu za všechno toto měl podstoupitil Jaká to hrůza
musěla mysl.jeho obestírati, když hrozno jest upadnouti do rukou
trestajícíbo Bohal
Pomněnka ze zahrady getsemanské stane se nám záštitou,

abychom'v pokušeních ku hříchům lákání odolali, a abychom

'kl'esnuvše, upřímným pokáním Boha usmířiti se Snažili.

Pomněnka ze zahrady getsemanské bude nám podporou
-i útěchou v protivenstvích, a pobídkou, abychom jich z lásky ku
svému Spasiteli s odevzdaností do vůle boží snášeli.
Pomněnka ze zahrady getsemanské bude nás pamatovati na
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zrádného Jidáše, jenž ústy se činil přítelem Božského Mistra, ale
slovy svými právě nepřátelům bo zrazovall
Pomněnka ze zahrady getsemanské- bude nám uváděti na
mysl, že provazy i vazby, jimiž spoután tam byl Spasitel, byly
vlastně hříchy naše, jež jej na smrt vydaly!
Taktoo místu, kde se Pán ježíš krví potil, rozjímajíce, při
pravíme 'se ku hidnému pokání a zároveň uvlneme i růže červené
do věnce pro_Rodičku boží, aby se stala pomocnicí naší v životě
i smrti. Amen.
'

Neděle třetí v posté.
Žádný stav, důstojnost, dobré jméno neohrání před věčným
zatracením, když nemilujeme Boha.
>]sou posledni věci toho člověka horší
než první.<

(Luk. 11, 26.)

Obraz proměny duše v svatou kající duši jsme měli minule
před očima. Viděli jsme-v příběhu ženy kající uskutečněné slovo
Páně, že celnici a veřejní hříšníci předejdou mnohé do království,
nebeského, ježto není hřích známkou zavržení, ale nekajícnost.
Přicházím dnes k druhému předmětu rozjímání, totiž že ne
smíme býti lehkomyslnými ohledně spasení svého, ježto iten, .kdo
stoji, padnouti může, duše se může změniti ze svaté v hříšnou,
jako může se hříšník změniti ve svatou duši. I duše očistěna, která
na sebe pozor nedává a prostředků k záchraně neužívá, může
klesnouti zpět, a- mohou býti poslední věci horší než první.
Budeme tedy s pomocí boží dnes rozjímati k naší výstraze,
že žádný stav, byť sebe dokonalejší, žádné povolání, byt sebe
svatější, žádné vlastnosti dobré, nechrání před věčným zavržením,
když člověk. nesnaží se shromažďovati s Kristem, očistovati duši
svou, bát: se hříchu a pilně a hodně užívati prostředků spasení.
jako jsme minule měli vzor na sv. Máří Magdaleně, tak mějme
dnes před očima apoštola Jidáše a vizme na něm znázorněnou
pravdu věčného spasení.

Pojednání.

í

Když Pán při poslední večeři pravil, že jeden ze sedících
s ním za stolem jej zradí, hrůza obhlížela všechny. Velikost
a ohyzdhost hříchu zrady Spasitele zdála se nemožnou Všechny
okolnosti mluvili proti pravděpodobnosti zrady, ale boží oko vidí,
jak mnohdy zdánlivě nepatrné věci mají hrozné konce.

Apoštolové se ptali, každý na sebe: Jsemto já, Pane? Ne
myslili na jidáše, nedívali se naň, ale domnívali se, že není horší
jich. Starali se o sebe, ne o Jidáše. Vše mluvilo pro vyvolení Ii—
dášovo. Byl vychovánvnaději a víře otců svých. Zil blízko doby
Vykupitelovy a očekával Jej tak horlivě, že když Spasitel volil
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své učedníky, byl i Jidáš mezi dvanácti zvolen, neb byl svými
vlastnostmi: věrou, nadějí i láskou hoden býti mezi učedníky
Páně. Jaká může býtivětší známka vyvolení nad připočtení Jidáše
mezi dvanácte apoštolů, ne mezi 72 učedníků. Jeho vlastnosti
v době povolání zařadily jej mezi dvanácte apoštolů.
Apoštolové nebyli bez vad a náklonností. Sv. Písmo nám
o nich dosti vypráví.
O Petru nám dl sv. Písmo, že se zapřísáhl, že se nebude
horšiti nad Pánem, že jej nezapře a byl pokárán pro svou sebe
důvěru. Jidáš neměl této vady. Když se apoštolové hádali, kdo
bude větší vkrálovstvi božím, nečiní se zmínka o Jidášovi. Když
synové Zebedeovi časnou výhodu v království Páně žádali, aby
jeden byl na pravici a druhý na levici Páně, Jidáš nebyl jmenován.
Jidáš nedostal podobnou důtku, jakou dostal _apoštolTomáš, když
nechtěl věřiti-z mrtvých vstání Páně, a žádal si roku vložiti do
ran Páně. Vše mluvilo'pro jeho spasení: víra, jakou měl bez po
chybovačnosti, naděje v království boží, láska k Mistru. Vždyť při.
—počteníku dvanácti apoštolům bylo zajisté tou největší zárukou
' vyvolení. Proto mu svěřen úřad kázání, chodil po městech jud
ských, vymítal zlé duchy, uzdrayoval nemocné a získával duše
spasení. A'přece když v domě Simona farisea hříšníce v městě
veřejně klekla knohám Páně a rozbila nádobu masti drahé: byla
ona hříšníce na cestě k spasení a apoštol Jidáš, který při tom
stál a zdánlivě pečOval o chudé a horšil se, že těch 300 denárů,
které mast mohla státi, mohlo se dáti chudým, tento apoštol byl
na cestě k peklu. Jaká to změna. Veřejná hříšnice v městě pře
dejde apoštola, jednoho ze dvanácti do království božího.
Hmotné poměry začaly u Jidáše rozhodovati a on na místě,
aby shromažďoval milost boží, začal rozptylovati. Výchova, po
volání, blízkost'Mistra božího, slovo boží přímo z úst Páně, divy
spatřené na vlastní oči, denní společnost s Pánem Ježíšem, to vše
mluvilo, že bude mezi vyvolenými.
'
Ale žádný stav, ani apoštolský, žádné povolání, ani'nejsvě
tější, žádné dobré vlastnosti nejkrásnější nejsou ještě známkou
předurčení, když člověk nehledá stále Pána Boha z plna srdce
milovati.
'
Všechny dějiny Zjevení božího nám vypráví o pádech a po
vstáních. O“ pádech svatých a lhostejných, o povstání hříšných
a kleslých a nemůžeme nikoho zatracóvati a nikoho blahoslaviti,
nevíme, jaké budou poslední jeho věci. Nikdo před smrtí blaho

slavení

Sv. Písmo nám—dí o andělích, kteří jsou pouzí duchové. ne
soucí dokonalý obraz boží vsobě, že i oni klesli hříchem pýchy;
ani stupně trůnu božího je neuchránily, oni přestali Boha milovati
a zamilovali se do sebe a do svých předností od Pána Boha jim
daných a nebe jejich minulo alstalo se peklem.
Sv. apoštol Pavel I. ku Kor. X. 1—5 píše: Nechcit zajisté,
abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všichni pod oblakem byli
a všichni moře přešli a všichni v Mojžíši poblleni jsou v oblace
Rádce duchovní.
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a v moři, a všichni těž pokrm duchovní jedli, a všichni též nápoj
duchovní pili (pili zajisté z duchovní skály, která je následovalal
skála pak byl Kristus), ale ve mnohých znich nezalíbilo se Bohu.
nebo poraženi jsou na poušti. — Sv. apoštol dodává ještě, proč
poraženi byli na poušti: »A to se jim stalo v obraze pro nás,
abychom nebyli žádostivi zlých věcí, jakož i oni žádalic Každá
zlá žádost může nás přemoci a oloupiti o zásluhu krve Páně,
a jsou poslední věci horší než byly první.
Prorok Balaam veden zlou žádostí zhvnul mezi nepřáteli bo
žími, ač anděl se mu postavil v cestu, ač Bůh mluvil k němu —
přece žádost jej zaslepila a Balaam umřel mezi nepřátely božími.
alomoun moudrý umřel mezi modloslužebníky,— k nimž jej
přivedly ženy pohanské. Muž, který postavil pověstný chrám Bohu
pravému, umřel v pohanské modloslužbě! Ze 12 apoštolů zemřel
jidáš jako zrádce. Horliví křesťané prvních dob též dali zde
a onde příklad pádu Ananiáš a Slfíl'a jsou zde nám výstrahou.
Duch sv. své vzácné dary milosti vezme těm, kdož jich nestřeží
a neshromažďují. Jaké smutné konce si tak mnohý chystá.
Dějiny církve sv. a bludařů jsou plny takých výstražných
příkladů. Byli muži svatí, kteří se zamilovali do bludu tak, že
marně jim mluvila církev, marně dějiny i sv. Písmo, oni zemřeli
v bludu mimo církev. Pýcha šla zde před pádem. Žádost zlá
zničila je přes všechny výborné jejich vlastnosti a přednbsti Proto
shromaždujme se s Pánem denně a nedejme se másti žádostí
zlou. Zlá žádost vede k tomu, že pohrdá malými věcmi a jistě
pak duše zahyne.
Změna ustavičná, která nás ve všem obklopuje, ta se děje
také v duši. Duše buď do. předu kráčí k Bohu, bud od Boha.
Pády jsou velmi lehké a osudné a nejednou se stane, že se
uskuteční slova Páně: jsou poslední věci horší než byly první.
Po Bohu nic se nedá tak těžko vyzpytovat jako srdce lidské!
Proto zpytování jest těžké, nemilé a člověk se mu rád vyhne
a to jej pak vede k záhubě.
V Analech františkánských se vypráví o změně, kterou pro
dělal bratr justin, muž pověsti svatosti, s nímž ipa'pež Eugenius IV.
se radil. Ta čest oslepila tak bratra justina, že sv. Bonaventura
viděl změnu v srdci jeho a řekl mu při návratu výstražná slova:
:]ako anděl jsi odešel a jako ďábel se vracíš.< Proto ]ustin stal
se domýšlivým, vystoupil z řádu, začal volně žíti a zemřel —
v žaláři jako zločinec!
Mnozí lidé kryjí hříchy své právě hříchy jiných, zejména lidi,
kteří mají povinnost dbáti více o dokonalost vlastní. Každý po—
neseme své břemeno. Nikomu nepomůže odvolávati se na ]idáše:
vždyť apoštol tak jednal a tak hřešil.
V tom leží výstraha pro duše naše, abychom tím více dbali
o spásu vlastní. _nebot sebe světější stav není ještě známka spa
sen:, ale ustavičná snaha, Bohu sloužiti a duši posvěcovati či:
vytrvalost. Příčina toho smutného zatvrzení duše jest, že kdo
odpírá vnuknutím božím, stávají se vnuknutí vzácnější, kdo lehko
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myslně zanedbává prostředky svého spasení, nedojde tak lehce
spásy. Hřeší proti Duchu sv. Teď se mnoho hřeší proti Duchu
svatému. Mnozí hřeší na milosrdenství boží, jíní nad ním 'zoquJí.
Spasitelnému napomínání srdce zatvrzelé mívají, ba ani slova bo
žího neslyší. Velmi lehce toho stupně zatvrzelosti dojíti může duše
lenkomyslná.
Jidáš při poslední večeři přijal důkaz lásky Páně tak leda
byle, jako samozřejmou věc. Petr se bránil mytí nohou a sebe
za nehodného měl. Jidáš se nebránil. Pán pravd: »Vyjste čistí,
ale ne všichni.. Jidáš to na sebe nevztahoval. »Musí přicházeti
pohoršení, ale běda člověku, skrze něhož pohoršení pochází.. _
Pán dí, že by tomu zrádci bylo lépe; aby se nebyl narodil, ale
Jidáš se neotřese. Pán dí: Zdaliž jsem vás nevyvolil 12 a jeden
z vás je ďábel. Z apoštola — ďábell Jaký převrat, kdo by to
mohl za pravděpodobno mít po tolika dobrodiních a milostech.
Když apoštol mohl tak se zatvrditi a tak klesnouti, kdo bude
moci lehkomyslně zanedbávati své povinnosti k Bohu? Dostaví
se stav, ve kterém mu bude těžko pracovati na spáse své. Proto
nás apoštol varuje vážně: s bázní a třesením pracujte o svém —
spasení.
Celý duch doby jest proti Duchu sv. Pravda boží a svátosti
jsou mnohým zby'tečností,. slovo boží marné, oni Žljl přítomností
a ztrácí věčnost a domnívají se, že jsou v pořádku s Pánem Bo
hem. Proto nám sloužiž přítomná doba postní k návratu k Pánu
Bohu. Zpytuime se ohledně svých povinností buď dle desatera
božích přikázání, bud dle povinností k Bohu, bližnímu a sobě,
jen účtujme s duší a Pánem Bohem, aby naše konce nebyly tak

hrozné.

Žádný stav není zárukou věčného spasení, ale také žádný
hřích není ještě věčným zatracením, protože vždy nám jest ote
vřena brána Srdce Páně, která přijímá kající. Vždyť sv. pokání
co jest jiného než důkaz lásky boží k duši bloudící.
Pokání a zpověď jen vysloviti a už mnohá duše zavírá ucho
ďuše své. Vědí o svátosti, co praví katechismus, ale neprovádí.
Pokání jest milováno od věřících a nenáviděno od světa.. Pokání
jest důkaz lásky Páně k nám. Pokání se podobá sloupu, který
vedl israelské z egyptského otroctví, na straně israelských šířil
světlo, na straně pohanů byl celý tmavý. Pokání věřícím jest
vůdcem spolehlivým, ale nevěřící nechá ve tmě a v bludu.
Dvě věci nenávidí svět: soud boží a svátost pokání. Soud
boží protože proniká vše a nelze ničeho na něm zataiti, pokání
jest jaksi soud boží už předem konaný. Proto svět oazpovědi
a pokání zle r_nluví;svět by rád zbavil trůnu Pán;- Boha, sprave
dlivého soudce, jenž dobré odměňuje a zlé tresce, a poněvadž Jej
sesaditi nemůže. proto tupí ono místo, kde se soudu božímu
uniká: zpověď. Nejen ti, kdož jsou mimo církev, tupí Sv. pokání,
ale iúdové církve: nečistí, pyšní, vlažní a jedním slovem nekající
lekají se světla božího, které z pokání na ně padá. Pokání jest
jako Svátost Oltářní památník lásky Kristovy. V Svátosti Oltářní
*
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jest Ježíš-Kristus celý, živý, jako Bůh a člověk, ve svátosti pokání
nám ztracenou milost znovu dává. Ve Svátosti Oltářní se nám
zjednává podíl na jeho moci a slávě, v pokání se nám jeví Ježíš
jako lékař a dobrý pastýř. Nicméně mnozí pohrdají důkazy
lásky Kristovy největšími. Ubozí: budou poslední věci jejich horší
než byly první.

—

Jestli nesmí nikdo nikdy v ničem zoufat, po příkladu sv. Maří
Magdaleny, nesmí nikdo nikdy ve věcech spásy duše býti lho
stejným po výstražném příkladu “zrádného apoštola. _ Kdo zane
dbává malé věci, třeba i jen modlitbu, pomalu zanedbá mši sv.
v neděli a velikonoční sv. přijímání i řadu let a rozejde se s bo
.žími přikázáními.



Zpytujme se, čiňme předsevzetí a upřímné pokání a vyko
nejme třeba životní zpověď, když bychom dále byli v nepořádku
živi, abychom měli poslední věci lepší než první. Amen.
Fr.

Vaněček.

Na neděli třetí v postě.
Napsal Dr. Karel L'. Řehák.

O druhém tajemství růžence bolestného.
1. _Když nešťastný důvěrník i učedník Páně, svědek božských
úkonů jeho, byl jej hanebně skrze políbení zradil, chopili se ho,
nijak neodporujícího, pochopové židovských kněží a svázavše ho,
vedli ho od hory Olivetské směrem západním přes můstek nad
potokem Cedronem, ku městu Jerusalemu. Již po té cestě pro
vozovali s ním různé s'urovosti a pro větší potupu vedli ho do
města branou, zvanou hnojnou. Pak vodili ho velikým městem
tím od jednoho konce kdruhému, aby všichni obyvatelé zvěděli,
že ten, jenž se pravil býti Messiášem i Kristem, od vrchností jest
zajat jako zločinec; a aby pak tím spíše jím pohrdli, se ho zřekli.
I veden jest Pán při vstoupení do Jerusalema nejprve k vý.
slechu v domě nejvyššího kněze židovského Annáše. Tam jeden
z pochopůjeho, aby se pánu svému zalíbil, udeřil jej vtvář pěstí
se slovy: Takhle odpovídáš nejvyššímu knězi?
Annáš poslal pak Pána Ježíše ku svému zeti i nástupci Kai
fášovi, jenž bydlel v jiné čtvrti města, kde se byla mezi tím vy
soká rada židovská, na rychlo svolaná, sešla, aby se Synem božím
soud konala. Soud takový neměl po zákonu konán býti v noci;
ale na to se nepřátelé Páně málo ohlíželi, netrpělivě již očekáva
jíce, kdy by se nenáviděného mistra zmocniti a života jeho způ—
sobem nejbostnějším i nejpotupnějším utratiti mohli. Když pak
se tu svědkové, na usvědčení ho vedení, ve svých výpovědích
neshodovali, vyzval Kaifáš Pána Ježíše ku přísaze, aby on sám
o sobě pověděl, kým jest, řka: »Zaklínám tě skrze Boha živého,
abys nám pověděl, jsi-li ty Kristus, Syn Boha požehnanéhořc
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A Pán Ježíš přísahal a řekl: »Já jsem Syn Boha živéholc Když
pak takto slavnostně za Syna božího se prohlásil, nepřátelé jeho
5 utajenou radostí zvolali: »Nač potřebujeme svědků? Před námi
se rouhal. Hoden jest smrtilc
2. Avšak židovské vrchnosti mohly sice po svém zákonu ně
koho na smrt odsouditi, nesměly ho však skutečně na smrt vy
dati bez úchvaiy náměstka císařova, tehdy Piláta Pontského. Iká
zaly tedy Pána Ježíše vsaditi zatím do žaláře, kde on od surových
katanů trýzněn jet hrozně až do rána. Teprve ráno sešli se
soudcové Páně znova, taktéž znova ho odsoudili a pak teprve
k Pilátovi vedli, by on ortel smrti nad ním potvrdil.
Pilát seznal záhy, že toliko zášť fariseůusiluje o utraceni
života Pána Ježíše, a proto hleděl se zbaviti té povinnosti, aby
židům k vůli člověka, jehož nevinu isám veřejně vyznal, na
smrt vydal. I uslyšev, kterak oni na Pána Ježíše žalují, že bouři
lid od Galileje až do Jerusalema, uchytil se slov těch a poslal ho
na soud Herodesa krále, jenž byl náměstkem císařovým v Galilei,
a tehdy právě, že byly vysoké svátky židovské, v Jerusalemě
jakoby poutníkem byl přebýval.
'
.Herodes zaradoval se, když před něho Pána Ježíše přivedli,
domnívaje se, že on učiní před ním na podívanou nějaké zázraky,
o jakých byl mnoho vypravovati slyšel.“ Když ale Pán Ježíš ne
uznal ho ani za hodna, aby mu na mnohé jeho_všetečné řeči od
pověděl, pohrdl jím Herodes; a aby ho potupil, kázal jej obléci
v bílé roucho, jako „nějakého blázna, a svázaného poslal zpět
k Pilátovi.
3.. Když se tedy Pilátovi nepodařila lest prvá, aby totiž He
rodes Pána Ježíše nevinného odsoudil, učinil pokus druhý na
osvobození jeho. Užívaje' obyčeje, že o slavný den velikonoční
vladař propouštěl lidu někoho Ze žaláře, za koho koliv by prosili,
dal shromážděným na vybranou, má-li jim propustiti buřiče a vraha,
žalářovaného právě Barabáše, anebo Pána Ježíše, jenž kudy chodvl,
jen dobře činil. I domníval se že lid bude žádati za propuštění
Pána Ježíše, a on tak že z nemilého postavení vyvázne, a nebude
muset na smrt vydati nevinného.
Avšak stalo se jinak. Lid vrtkavý, a od knížat kněžských
uplacený i štvaný, žádal: »Propust nám Barabášelc a »Ukřižuj
ežíšelc
]
Pilát ještě váhal. Nechtěl si pohněvati lidu, jenž mu vybro
žoval'žalobou u císaře, jestli prý toho buřiče propustí; a proto
uchopil se ještě jednoho prostředku, aby ho aspoň na smrt vy
dati nemusel. Ikázal ho bičováním ztrestati, domnívaje se, že až
ho lid strašně zkrváceného uzři, aspoň smrti jeho více žádati si
nebude.
-4. Do pevného hradu, v němž Pilát sídlel, vystupovalo se
po 28 stupních; po těch vystupoval i Spasitel. Císařovna svatá
Helena dala schody tyto roku 326 po rozboření hradu vylámati
a do Říma odvézti, kde jsou znova sestaveny ve zvláštní svatyni,
zvané »svatynísvatýchc. Lidé nábožní po nich nechodí, leč toliko
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po nichxvzhůru vystupují na kolenou, uctívajíce modlitbami ty
kameny, jež byl Spasitel krví svou zbarv1l. V Praze na Karlově
jest svatyně ta »svatými schody: napodobena.
Kde schody začínaly. tam jest nyní prostranná kaple, v které
nacházejí se pět mramorových oltářů, obrazy ivarhany.
Pod
hlavním oltářem hoří tam dnem inocí lampy. Jest to místo, kde
stál ondy mramorový sloup, u něhož byl Pán ]ežíš přivázán, když
se jemu dělo, co nám připomíná druhé tajemství růžence bolest
ného slovy: »ježíš, který pro nás bičován byl:: Sloup samotný
Turci v 16. století rozbili a chová se jedna část jeho, na loket
vysoká, ve chrámu Božího Hrobu v ]erusalemě; jiná část ale
v chrámě sv. Praxedy v Rímě, kde oba tyto pozůstatky a pa
mátníky na ubičování Páně jsou vřele uctívány, zejména v kající
dobu velikonoční.
Ku sloupu tomuto byl Spasitel přiveden, zde obnažen, ku
sloupu přivázán a pak strašně mrskán; a sice nejprve čerstvými
pruty trnovými; pak řemeny, na jichž koncích byly kovové ku
ličky; a posléze železnými řetízky, na jichž koncích byly ostré
háčky, jež se mu do svatého těla zarývaly. & celé kusy masa
z těla mu trhaly. Spasitel—zjevil sv. Gertrudě, že tehdy vytrpěl na
5000 ran. Vyplnilo se na něm věru, co o něm prorokoval Isaiáš
prorok řka_(1, 6): »Od spodu nohy až do vrchu hlavy . . . . vše

rána a zsínalost iloteklinax
5. »Můj ]ežíšil Proč jsi trpěl tyto hrozné mukyřc táže se
sv. Augustin_; aodpovídá si: Tys nevinný—ale já jsem příčinou
tvého umučení. Lidé hřeší nestydatostmi — a tebe do naha
svlékli; my lidé hřešíme žádostmi těla, mlsotou, nestřídmostí, la
bužnjctvím, hýčkáním smyslů — a tvé tělo hrozně za to tre
stají! Nesčetný jest „počethříchů, jichž se dopouštíme k vůli hovění
tělesným žádostem Svým -— a nesčetné jsou bolesti, jež snáší za
to přesvaté tělo tvé, přesvatá duše tvá lidskál
Kterak se ti odplatímeř Zajisté nikterak lépe, nežli když
hlavy umučené staneme se důstojnými údy. Když při vzpomínání
na hříchy své odejdeme ze společnosti, jež ná; k hříchu sváděla,
a oplakávati budeme provinění svá jako Petr, jenž vyšel ven, kde
zhřešil, a plakal hořce. Když budeme mírniti žádosti těla svého,
a nebudeme jim dovolovati ničeho proti nejsvětější vůli boží, „jako
činil sv. Pavel, jenž o sobě dí (I. Kor. 9, 27): »Tresci tělo své,
a ve službu (je) podrobují, abych snad, jiným káže, sám nebyl

zavrženlc
Zastavme se v duchu v soudní síni Pilátově, a seberme tu
pruty, krví Páně jako růžemi poseté, a uviňrne z nich věnec, rů
ženec, kajícně v něm opakujíce: »ježíš, který pro nás byl bičo
vánc. 'Zabezpečímesi tak přízeň bolestné Bohorodičky, a ona
nedopu tí, by krev Syna jejího marně byla pro nás tekla. Ona
vyprosí nám u něho milost k hodné sv. zpovědi velikonoční
i k hodnému sv. přijímání, i v dobrém setrvání, abychom i s ní
jednou Pána Ježíše věčně oslavovati si zasloužili. Amen.
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Neděle čtvrtá postní.
Pláč Petrův a nářek didášův.
A obrátiv se Pán, pohlédl na Petra.
I rozpomenul se Petr na slovo Páně.
Vyšel ven a plakal hořce.
Sv. Luk. 22, 61, 62.

Pašije vypráví nám o hrozném pádu i jiného apoštola Páně,
než ]idáše, všichni sv. Evangelistové obšírně k naší výstraze a po
vzbuzení nám líčí i pád i povstání prvního z apoštolů a nečiní
žádnou tajnost s hříchem Petrovým, ač byl velikým. jest-li se nám
líčí zrada Jidášova, líčí se nám i zapření Petrovo. Dva hříchy
předních osob v církvi, ale jeden hřích zůstal neoželen, kdežto
druhý byl hluboce oplakáván.
Událost pádu Petrova nás učí pravdě .nad míru potěšující,
totiž, že i největší hříchy mohou býti cdpuštěny, když jsou opravdu
oželeny. Byli bludaři, kteří tvrdili, že některé hříchy odpuštěny
býti nemohou. Zůstává v platnosti slovo- proroka: »Když se od
vrátí bezbožný od bezbožnosti své, kterou spáchal a činil by soud
a spravedlnost: tenť duši svou obživí.c Ezech. 18, v. 27. Tot jest
známka vyvolení bezpečná: lítost. Chceš věděti, zda jsi mezi vy
volenými božími: zkoumej, zda upřímně a zcela lituješ hříchů
svých.

—

Proto rozjímejme dnes o pádu Petrově [. a II. jeho kajícím
povstání.
I.

Hřích Petrův byl těžký hřích. Marná by byla výmluva na
okolnosti 'a hlavně na Petrovu viru a svatost. Petr hřešil. Nedo
mníval se, že by mohl klesnouti a zapřiti Pána svého. Neznal
vlastní 1. křehkost a 2. sílu okolností a 3. sílu pokušení.. Apoštol,
který před několika hodinami pravil, že nezapře Pána, třikrát jej
zapřeL

Pád sv. Petra nás učí opatrnosti, neboť byl z miláčků Páně,
vyznamenaný apoštol. První se mezi apoštoly jmenuje, byl mezi
vyvolenými na hoře Tábor, byl svědkem tolika vzkříšení, byl
stálý, tak že i jméno Petr jemu dané ukazovalo na jeho pevnost.
Nicméně všechny výsady duševní a milosti nečiní člověka bez
pečného před hříchem i sebe těžším.
Petr byl i varován od Pána a proto' mohl býti opatrnější.
Nikdo sobě nedůvěřujme příliš, sebedůvěra činí člověka odvážným,
'že se domnívá býti bezpečen. Kdo miluje nebezpečenství, zahyne
v něm.
Vydal se v nebezpečí tím, že šel až do předsíně a zahříval

se s vojáky, s lidmi zcela jinak smýšlejícími, a ještě větší nebez
pečenství bylo uvnitř duše jeho, nebot on se vůbec neměl za
schopna zapřiti Pána svého. Kdož ví, jak lehce duše klesá, jako

Pán ]ežíš a proto dí tak určitě: »ještě této

no ci, než kohout
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dvakrát zazpívá, třikráte mne zapřeš.: Petr však nevěřil ve svou
slabost, neprosil za posilu, aby taký zločin nespáchal, jeho sebe—
důvěra oslepila nadobro. Petr znova a znova tvrdil: a kdybych
měl jíti do žaláře a na smrt, nezapřím tebe. (Matt. 26., v. 33)
Pán jej nechal upadnouti do pokušení, aby Petr seznal vlastní sla—
bost. Vy znáte všichni podrobnósti pádu Petrova lépe, než vlastní
zpytování svědomí. Pán jest postaven před soud Kaifášův. Petr
kráčel z dálky, aby viděl konec. Slyšel jen rány v svatý obličej
Páně, slyšel plivání a posměch, když seděl venku. V tom přichází
děvečka a poznává Petra apo-štola a dí: »i ty jsi byl s ]ežíšem
Galilejským.: (_69).Teď nastal okamžik, aby Petr vyznal Pána, ale
on mlčí, leká se a věsí hlavu. ]eho odvaha zmizela. Jaký pádl
První a druhý a třetí za sebou jako blesk, Petr jest obrazem nám
poučným na slova: »co ví ten, kdo neb—ylpokoušen,c (Eccel.
XXXIV., v. 9.), jak lehce klesá a jak rychle za sebou. Kdo se :
domníváš, že stojíš, viz, abys nepadl. Sv. Augustin se často modlí
vával: »at poznám, Pane, tebe a at poznám sebe. At poznám
Tebe,\ abych tě miloval, ať pozhám sebe, abych se bál.: Rádi
sobě důvěřuieme, že neklesneme, a klesnout nemůžeme a to jest
příčina přemnohých pádů i duší dobrých a ctnostných. Pád Petrův
nás má učiti opatrnosti a výstrahu dáti před každou sebedůvěrou.
Mnohdy duše se hanbí doznati, že klesla, a to je pokušení nové.
Petr apoštol tak hluboce klesl, blízek Pána a Mistra Svého. Ale
vizte, jaký rozdíl jest mezi jidášem a Petrem, jak každý jinak si
vede po hříchu.
' II.

Sv. Písmo nám to krásně líčí v Evangeliu sv. Lukáše (k. 22.

v. 61., 62.): »A obrátiv

I rozpomenul

se Pán, pohleděl

na Petra.

se-Petr na slovoPáně. . .., i vyšel Petr

ven, plakal hořce.: Tot pravá lítost. Počátek lítosti byl Pán
sám, který pohleděl na Petra. Kdyby Pán na Petra nepohleděl,
co by bylo z Petra? Pán tak často pohlíží s láskou na naši duši,
aby ji pohnulk lítosti a k.sobě přivedl.
P. Augustin Kohn, karmelita, dříve žid hudebník, žil dosti
volně. Při požehnání v kostele pařížském dotčen pohledem na
sv. Hostii obrací se, dává se pokřtít, volí roucho bosých karme
litánu, založí »noční klanění mužů: N. Svátosti a umírá v r. 1871
ve Španělsku v pověsti svatosti.
]ediný pohled Páně postačil, že Petr se rozpomenul na slovo
Páně a Petru vchází světlo v duši a nastává rychlý obrat. jediný
pohled postačí pro milujícího Petra, aby plakal nad hříchem svým.
Jinak jest s jidášem; viděl zrádce, že vše dopadlo jinak,
než čekal. Domníval se, že Pán se vyprostí od svých nepřátel.
jako jindy učinil, ale tentokráte se mýlil. Přišla doba, že se vydal
Beránek boží za hříchy naše v oběť. Když vidí následky svého
hříchu, běží Jidáš k spoluvinuíkům a vrhá peníze na zem. Následky
hříchu jej vedly klítosti, ne hřích a jeho ošklivost a boží dobrota.

To jest nekonečnýrozdíl mezilítostí

přirozenou

a nadv
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přirozenou.

První se točí jen kolem časných a pozemských

věcí a nedívá se na Pána a na duši svou. To není pravá lítost,
želeti následky hříchu, a neželeti hříchu samotného, jako urážky
boží. Mnohým lidem jest hřích denní potřebou a nelitují jej až /
tehdy, když se dostavují časné následky: hanba, nemoc, ztráta.
Taková lítost nestačí k odpuštění. Musíme litovati břichu i tehdy,
když není nikomu znám než Bohu a našemu svědomí, i tenkrát
musíme litovati hříchu, když jsme žádný časný trest neobdrželi.
Sv. apoštol Pavel ku Kor. II, hl. 7., v. 10. píše: »nebo zár
mutek, který jest podle Boha, působí stálé pokání k spasení: ale
zármutek světa způsobuje smrt.< Zármutek světa měl Jidáš, když
v zoufalstvívběžel „k spoluvinníkům a děl: »Zradil jsem krev spra
vedlivou.: Casné věci jej vedly k pokání. Jinak u sv. Petra: po
hled na Pána přivedl mu na pamět slovo Páně a- vidí. jakého se
dopustil skutku. Opouští společnost i místo, kde hřešil a hořce
plakal nad skutkem s_vým. Bůh byl příčina jeho lítosti, která jej
vedla zpět k Pánu.

Mnoho duší pláče, ale málo lituje. Pláčou, že ztratili čest,
zdraví, statek, ale kdyby nebyli ztratili čest, aneb zdraví aneb
statek, nermoutili by se nad hříchem.
Proč tak Petr rychle se obrací? Rozpomíná se na slovo Páně.
Připomínání si slov a pravd Páně, a to duší vede k Bohu rychle
a bezpečně. To však mnozí nečiní a nelkají, nýbrž v hříchu trvají.

Petr opouští

příležitost

k hříchu ihned: vyšel

ven. Pryč s příležitosti, ať jest to dům, společnost, kniha, samota.
Kdo opravdu lituje hříchu, ten opouští i příležitost k němu. Kdo
příležitost neopouští, ani hříchu opravdu nelituje. Kdyby mi sám
Pán Ježíš řekl — di sv. Augustin — odpouštějí se hříchové tvo;í
a já nepřestanu hřešiti, co mi to pomůžeř Opu=tit příležitost
k hříchu bývá největší překážkou; tu platí: >království boží násilí
trpí, a jen kdož násilí užívají, uchvacují je.: (Mat. 11, v, 12.)_
V tom vězí příčina, proč mnozí nejdou k stolu Páně a proč jdou
cestou zatracení. Milovali příležitost, navyklí jí a nechtí se jí zříci.
>Vlekou za sebou hříchy své jako provaz u vozu,: jak dí prorok
Isaiáš (5, v.“ 18.) Peklo nemá lepší řetěz nad zvyk, zvyk hříšný,
poněvadž zvyk se stává druhou přirozeností. Jak těžko s takovou
duší jednati o pokání!
jsme nakloněni k zlému, zvyk nás činí otroky. Vezměte šat
a dejte ho do místnosti, kde se kouří; zápach vnikne do šatu, že
dlouho budete potřebovat času, než vyčichne. Vezměte vlnu a
dejte ji několik neděl do barvy šarlachové; barva pronikne tak
vlnu, že ji z ní docela ani nedostanete. Tak působí dlouhý zvyk
hříšný. Tak pochopíme řeč proroků: může mouřenín svou kůži
vymýtiř může šelma panther své skvrny změnitiř Tak nemůžete
vy, kdož jste uvykli zlo činiti, učiniti něco dobrého. Zvyk hříšný
může býti proti každému přikázání božímu. lsou lidé, kdož uvykli
nemodliti se, jiní mají zvyk klení n braní jména božího nadarmo
a rouhání, jiní oddáni jsou pití nestřídmému, jiní smilstvu, jiní
podvodu & úskoku, jiní lžia pomluvě, jiní hříšné žádosti a zá
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bavě, že jest jim přirozeností druhou, jako černá barva mouře
nínu. Dáblu je to jedno, který hřích jest vaším zvykem, jen když
otročíme, pak jsme ztratili zásluhu vykoupení. Zvyk panuje. Přejde
mládí se svým ohněm, ale _zvyk zůstane v srdci a duši, jako
skvrna na panther'u. Vlas sešediví, a kůže dostává vrásky v obli
čeji, ale hřích a návyk trvá dál ve své svěžesti, vždyt rok a pět
a patnáct let ležela duše v hříchu a jest nyní její druhou přiro
zeností, jako vlně barva, ve které se koupala. Přijdou upomínky,
a'e marně Přijde pohled Páně a duše trvá 5 děvečkou hříchu
dál. Přijdou úmrtí, kříže, mrzutosti v domácnosti, ale duše přes
to otročí dále. Přijde kázání, přijde půst, a jubileum a odpustky,
a přijde sám Pán a chce v srdci panovati, ale srdce se nevšímá,
přijme sousto jako Jidáš a slouží hříchu dál, jest služkou děvky
hříchu: lakoty.
Nemůžeme dosti rychle povstati z hříchu. Příkladem jest nám
sv. Petr kající: pohled jediný Páně mu stačil, že vyšel ven a
plakal hořce.

'

_

Sv. Petr jest vzor kajícníků svou čistou lítostí,' plynoucí
z lásky k Bohu, svou rychlostí v pokání, svou vytrvalostí v dob
rém, svým klidným pokáním bez křiku a zoufalství, jakému pro
padí j'dáš. Pokání není v hlasitém pláči, nýbrž v opuštění příle
žitosti, v dobrém & pevném úmyslu a žalu nad spáchaným hří
chem. K tomu jest třeba statečnosti. jsou křesťané, které musí
kněz k lítosti takřka nutit, s nimiž musí smlouvat, že musí opustiti
příležitost k hříchu. Ubozí myslí, že mohou se smolou zacházet
a nezamazat se od ní.
Naše síla jest v naší pokoře. Kdo domnívá se, že klesnout
nemůže a neklesne, brzy se přesvědčí, že kdo se povyšuje, bude
ponížen. Iprvní z apoštolů klesl, když o sobě mnoho myslil.
Kdybys byl nad Šalamouna moudřejší, nebudeš-li se příležitosti
varovat, klesneš. Kdybys byl nad Samsona silnějsí, neopustíš-li
svou Dalilu, klesneš, kdybys byl nad Davida pobožnější, nebudeš-li
bdělým nad příležitostí, zabiješ třeba Uriáše.
Nám vždy zůstává cesta pokání otevřena, ale není vše po
kání, co lidé myslí, že dostatečné pokání jest.
Pokání jest dílo lásky Páně k nám. Ve zpovědi koná Pán
dílo dobrého pastýře, který hledá, co bylo zahynulo. Zde zhlíží
, na naši duši jako na Petra, aby jej pohnul k pláči. Kdo nepláče
nad hříchy svými, kdo jich nelituje, nemá ani naděje odpuštění
hříchu. Méně od nás Pán Ježíš žádati nemohl než lítost. Když to
jest v srdci, pak jest generální pardon ústy Páně nad námi vy
sloven a k tomu jest zplnomocněn 'kněz, aby radostnou tu zvěst
každému při rozhřešení sdělil: »Komu odpustíte hříchy, odpu
štěny jsoum
Ale mnozí neužívají lásky Páně, nechtí užívati akřtu slzc, jak
nazývají svatí pokání, nechtějí se chopiti posledního prostředku
po ztroskotání hříchem smrtelným. Bude marně i letos rozpínati
ruce své na tebe a marně volati: »pojďte ke mně všichni, kteří
pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím !(
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Nezná dlouhých okolků milost Ducha sv. Kdyby byl sv. Petr
při pohledu Páně nebyl šel do sebe, kdo ví, zda by novou milost
obrácení dostal. Chop se ruky Páně a dej se ovinouti jako kající
duše a budeš se radovati radostí, kterou nikdo od tebe neodejme.
Amen.

Fr. Vaněček.

Na neděli čtvrtou v postě.
Napsal Dr. K. L. Řehák.

O třetím tajemství růžence bolestného.
1. Když žoldnéři byli Pána Ježíše v síni bradu Pilátova zbi
čovali, jak měli nařízeno, přidali jemu ještě nových muk o své
újmě. Dověděvše se, že se pravil býti králem, a vidouce ho nyní
tolik zhanobcného a ztýranébo, umínili si ve zlomyslností své ještě
í posměchy si z něho učiniti. A Pán ježíš za hříchy všech lidí
muky podstupuje, snesl vedle nespravedlivých soudů vrchnosti
duchovních i světských muky i od zlomyslných pochopů jejch.
A ti dali jemu na rozedrané tělo jeho na místě nachovébo pláště
královského ——
sprostý, hrubý plášt vojenský, barvy červené; na
místo na trůn — posadili ho na kámen; na místě koruny zlaté,
drahocenné — vsadili korunu trnovou na hlavu jeho; na místě
královského žezla — vnutili vetchou třtinu do ruky jeho. A pak
posměšně před ním se pokloňujíce, volali: ,Zdráv buď, králilc
Na děj tento pamatuje nás tajemství třetí růžence bolestného,
_jež vyslovujeme takto: »ježíš, který pro nás trním korunován byl.:
Když pak se katané Pánu Ježíši do syta narouhali, přivedli
'ho ku Pilátovi. jenž vyvedl ho na pavián před domem svým,
a ukazuje ho shromážděnému lidu, řekl: »Ecce homole, to jest

»Ejhle člověk!: jakoby řekl: »Viztefjen abych vašeho hněvu
proti němu ukrotil, dal' jsem ho zbičovati, ač jsem o jeho nevin
nosti přesvědčen. Ublížil-li vám přece, snad již dosti za to vy
trpěl; a proto nebudete si snad více žádati i smrti jeho.:
Ale Pilát se zmýlil. Roty podplacené, vidouce krev Páně, jako
divé- šelmy tím více se rozzuřily, a s knížaty světskými pospolu
volaly: »Ukřižujl Ukřižujl<
2. Kamenný pavlan, s něhož Pilát Pána Ježíše sbromážděnému
lidu ukazoval, stojí z části dosud. Spočívá na třech obloucích,
pnoucích se směrem od severu k jihu, a stával ondy při západní
části domu Pilátova. Když Bůh poslal roku 70. na zrádné město
jerusalem
ímany, aby je ztrestali, vzal za své i pevný hrad,
zvaný Antonie, v němž Pilát jakožto náměstek císařův bydlel, a při
tom byly oblouky ty zasypány rumem Teprve po staletích rumy
'ty byly odklizeny a nyní vystavěn jest oblouk svrchní do kostek,
při němž od r. 1856 jest klášter; zvaný »Ecce homo-; a v tom
klášteře spravují jeptišky, zvané »dcery sionskéc, siročinec, veřej
nou školu, lékárnu a jiné ústavy dobročinné.
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V tomto kostele klášterním mají jednoduchý hlavní oltář,
sestavený z kamene. *Avšak kameny ty tvořily před zničením
Jerusalema dlažbu ulice, po které Spasitel konal svou křížovou
cestu. Bývaly rovněž rumem zasypány; po letech povstala na těch
rumech ulice nová, někde až na dva metry nad ulicí starou z-vý
šená. V novější době byly ale rumy z ulice nové odklizeny,
a přišlo se na dlažbu starou, z které kameny byly vyzvednuty,
a v oltář ten sestaveny.

\Za oltářem tohoto chrámu klášterního viděti lze část onoho
severního oblouku z pavlánu Pilátova; jest to prostý, zvětralý,
němý svědek utrpení našeho Spasitele. A nad tím obloukem jest
udělán výklenek, v němž postavena jest krásná socha Pána'Ježíše,
trním korunovaného, a nad ní nápis: »Ejhle král nášlc
Prostřední oblouk pavlanu, s kterého Pilát Pána ježíše shro
mážděnému zástupu ukazoval, stojí nyní volný o sobě, opíraje se
severním podstavcem svým o klášter dcer sionských. Nyní vede
pod ním ulice. Vrchol jeho, jakož i pavlanu celého, b'yl kameny
vydlážděn, a slul proto řecky lithostratos, a hebrejsky Gabata,
jak o tom píši; sv. Jan (19, 13); jakoby řekl »místo, kameny vy—

kládanéc. Na místě tomto seděl Pilát na soudně stolici, když Pána
Ježíše odsuzoval. Sem nahoru přivedli katané po schodech, ze ža
láře v přízemí, Pána Ježíše zbičovaného.
Po straně tohoto prostředního oblouku zazděny jsou dvě ka
menné tabule, o nichž se vypravuje, že na“ jedné z nich stál Pán
Ježíš, trním korunovaný, a na druhé Pilát, když jej lidu ukazoval,
a při tom i Pánu Ježíši i židům se poškleboval, řka: »Ejhle,
král vášlc
_
3. Podivuhodné jsou cesty prozřetelnosti Boží! V čem Pilát
Pánu Ježíši se ronhal, v tom zároveň úmyslům božím napomáhal.
Ba, Pán ]ežíš jest v pravdě králem; ano, musel býti králem, měl-li
přemoci dosavadního panovníka nad tímto světem, ďábla. Dábel
byl zajisté tím silným oděncem (Luk. 11. 21), jenž ostříhal síně
své, a pokojně vládl věcmi svými. Měl-li býti přemožen a neškod.
ným učiněn, musel přijíti silnější, nežli byl on, aby mu zbroj jeho
odňal, a vládu jeho zrušil. Dábel vládl ale nad potomky Adamoo
vými skrze hříchy, ku kterým je sváděl; za to Pán Ježíš životem
i utrpením svým za nás přemohl ďábla, zlomil jeho moc, aby na
dále škoditi nemohl nikomu více, leč jen tomu, kdo se mu dobro
volně podává.
Sv. Augustin tvrdí, že podobá se ďábel přemožený psu, při
vázanému na řetězu, který může sice štěkati, zuřiti, výti, ale nev
_může nikoho pokousatj, leč toho, kdo se k němu lehkomyslně a
dobrovolně přibližuje. Díbel může k zlému našeptávati, ponoukati,
ale nemůže nad nikým více vlády své upevniti, leč nad tím, kdo
dobrovolně ho poslouch'ati chce.
Pán Ježíš jest tedy mocným vítězem nad ďáblem, i králem,
jenž si nás svou krví vykoupil. A poněvadž, jest králem naším,
proto chtěl býti i korunován. Ikorunován byl odznaky hříchů na
šich, pro které přebolestné utrpení své byl pro nás podstoupil.
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Za naši pýchu, v"které odpírali jsme Bbhu, Otci svému, úcty
a poslušnosti — Pán ]ežíš sklání přesvatou hlavu svou pod ko
runu trnovou! Za vyvyšování naše, domýšlivost nezřízenou a cti-.
žádost naši — Pán ježíš snáší usazení na tvrdém kamenu, na místě
na trůnu! Za marnivost naši v oděvu a lehkomyslné se vypínání
nad stav, do kterého nás povolal Bůh — Pán Ježiš trpí to, aby
tělo fjeho ztrýzněné přioděli na místě nachového roucha krá—
lovského sprostým, hrubým pláštěm vojenským-barvy červené.
Pro lakotu naši, jež by v ruce své shromažďovala ráda všemožné
statky, spravedlivé i nespravedlivé

—_—
Pánu Ježíši na místě žezla

královského vnucují do ruky vetchou třtinul Za řeči naše rouhavé
i utrhačné — před Pánem ježíšem potupně poklekají, a ho zdraví
" slovy: »Zdráv buď, králi židovskýlc a plivali na něho, i dávali mu
políčky! —
4. Č postavme se v duchu do zástupu lidu zvědavého, pod
pavlánem domu Pilátova shromážděného, a "pohleďme přece na
Pána ]ežíše, kterak ho Pilát představuje slovy: »Ejhle, král vášlx
Vštiprne si hluboko v duši svou tento přepamátný obraz Ježíše
Krista, pro nás trním korunovaného, v království svém pro 'n'ás
ztupenéhol A se srdcem zkormouceným a s myslí lítostivou uva
žujme, že vše to, co Syn boží trpí, pro nás hříšné trpíl Ze si nás
tak vykoupil zal poddané své, a že my jemu tedy povinni jsme
Spláceti aspoň tolik, kolik nám smrtelníkům možno. Slibme jemu.
jakožto králi svému, trním korunovanému, nezdolnou věrnost, a byt
bychom měli proň obětovati i životy, jako sv._mučeníci; nebo
praví On: »Kdo mne vyžná< a ovšem nejen slovy, ale celým životem
svým »před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích !c
Abychom na sliby své často pamatovali, rádi modleme se
růženec bolestný, jež nám utrpení Páně tak živě připomíná. Bu—
deme-li tak vinouti růže červené na počest sedmibolestné Boho
rodičky, st'ane se.ona naší pomocnicí, abychom trní života z po
slušnosti k Bohu snášeli, a po bojích na světě tomto sami koru
nou slávy věčné poctěni býti zasloužili. Amen.

Neděle pátá postní.
Známka zavržení.
»Co jest pravdařc

Sv. Jan 18, 38.

Slova uvedená jsou známáh že vyšla z úst vladaře Piláta,
z nichž vyšla též slova čtyřikráte: Zádné viny nenalézám na tomto
člověku (Luk. 23, 4.), hle, já před vámi vyptávaie se, žádné viny
jsem nenalezl na tomto člověku (14) a opět:
ádné viny smrti
na něm nenalézám, a umývaje ruce své děl: Nevinen jsem krví
tohoto člověka spravedlivého. Vidíme v Pilátovi rozpor veliký:
vidí nevinnost Páně, uznává ji, a "dává ji trestat a usmrtiti a při
tom ještě si myje ruce jako nevinný krví spravedlivou. Jeho svě
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domí mu pravilo patrně, co mu i žena jeho na výstrahu vzká
zala: Neměj nic s tímto člověkem spravedlivým, ale proti svému
svědomí jedná, soudí, na kříž přibíjí. Věřil v nevin most a\ trestal
ji, nevěřil v žaloby křivé a jednal dle nich. Proto jest Pilát vzor
lidí, kteří mají sice víru dobrou a pravou, a jednají proti ní aneb
neplní ji skutky a proto ztrácí spasenísvéýTěchto lidí jest zástup
veliký. Poznávají pravdu a nežijí dle ní. jsou Pilátové, třeba by
nebyli místodržitelemv]erusalemě oni dávají na kříž Pána s:ého.
Kterak? Každý má svědomí své, hlas boží v duši, které vede nás
k Bohu a jasně učí, co činiti máme a čeho varovati. Tu však
lidé ve velké části jednají proti němu hlavně v trojím směru:
I. poznávají víru, ale nežijí dle ní;
lí. vědí o milosti sv. svátostí a nepřijímají je;
Ill. znají přikázání boží a — neplní je
jednají jak Pilát a ztrácejí spasení duše svépŽádný hřích nás
nemusí uvrhnouti do věčného zatracení, a žádný úřad nás ne—
uvede do nebe, nýbrž víra svatá a skutky dle ní, to jest pravda,
kterou dnes budeme rozjímati, abychom duši svou neztratili.

Pojednání.
I. Na Pilátovi vidíme mnohé přednosti chvály hodné. Pilát
přijímá žalobu hned z rána a posadil se do úřadu svého. Soudí
úplně nestranně a vidí nevinnost Páně a prohlásí to, ano uka
zuje i přirozeně soucitné' srdce, když předvádí Pána zbičovaného
dí pln soucitu: »Eihle člověka. To vše jsou světlé stránky na
Pilátovi. jeho smrtelný hřích leží ale v tom, že mu v zásadě:
pravda a nepravda jsou věci stejné ceny, a že když poznává, co
jest pravda, nejedná dle toho a to stačí, aby ztratil milost boží
na vždy.
'
V tomto směru jsou celé pluky Pilátských duší, kterým jest
pravda a nepravda stejné ceny. Pilát pohrdavě se ptá, .co jest
pravda. Pán' dal mu poznati: »já jsem proto přišel na svět, abych
svědectví vydal pravdě. každý, kdo jest z pravdy boží, slyší hlas
můj.: (Sv. jan, 18, 37.) Zde stojí mnozí jako Pilát s otázkou:“
co jest pravda o Bohu, o duši nesmrtelné, -'oodplatě věčné, 0 od
puštění hříchů, o milosti boží? Pán Ježíš proto na svět přišel,
aby vydal svědectví pravdě.
_
Trestuhodně ahůře než Pilát odpírají mnozí sv. pravdě. Když
nám Pán Ježíš zjevil a potvrdil pravdy svaté víry, tedy nemůže
býti lhostejno je přijmouti neb zavrhnouti. Nemůžeme říci jako
mnozí říkají: :jen když řádně žiji, na tom, co věřím, nesejde.:
Svaté Písmo nám praví: »Spravedlivý můj živ jest z víry.: Víra
jej vede a udržuje v spravedlnosti. Nemáme li svatou touhu hle
dati pravdu, milovati pravdu adle ní jednati, hřešíme proti Duchu
svatému a ten hřích vůbec nemůže býti odpuštěn, protože odpírá
pravdě.

.

"

Pán Ježíš také odsuzuje nevěru více než jiné hříchy. Když
polapili ženu cizoložnou a přivedli ji k Pánu a chtěli, aby vyřkl nad ní
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rozsudek, neodsoudil ji vida kajícnost její, ale pravil: >]á jsem
světlo světa, kdo mne následuje, nechodí ve tmě, ale bude míti
světlo života.c (Sv.“jan 8,12.) Ano, pravil dále (24): »Nebudete-li
věřiti, že já jsem, zemřete v hříchusvémc a těm, kteří uvěřili
v něho, při té příležitosti pravil: »Zůstanete li v řeči mé, právě
učedníci moji budete & poznáte pravdu a pravda osvobodí vás
(sv. Jan 8, 32). Víra sv. nás osvobodí od hříchů a zjedná milost
božL

'

Kolik Pilátů malých a velkých pohrdá pravdou Páně jakoby
byl Pán ]ežíš řekl apoštolům: jděte a -učte národy pravidlu
mravnosti, ale o víře at si každý věří jak chce, každá víra ho
spasí. '— Pravý opak pravil: Kdo uvěří, ta víra jej přivede ku
spáse, ale běda těm, kteří neuvěří, ti budou zatraceni. (Mk. 16,
15, 16.) Kolik Pilátů a Pilátek!
S jakou péčí sv. apoštolové pravdu sv. víry ošetřovali! Svatý
Pavel k Efesským tolik na srdce klade, aby se nedali mást kaž
dým větrem mínění, ku Galatským pak dí, že má býti každý
proklat, kdo by jiné učení hlásal než jak slyšeli, ano i kdyby
anděl s nebe přišel a jinak učil, že nesmí se dáti svést. Proto
Timotheovi na srdce klade svěřené učení zachovati a věrně dále
střežiti. Sv. Petr praví, že mnozí zneužívají listů sv. Pavla ksvému
zavržení, protože si je vykládají dle svého osobního mínění, Pravda
víry i dobrota mravů souvisí dohromady a to nás musí spasit.
Neštěstí křesťanů začíná tím, že )ako Pilát začnou si pravdu vy
bírat a proto zahynou. Chytnou se lidských výmyslů a opusti
pravdu věčnou, Vybírají si, co se jim líbí a pak dělají co chtí,
ne to, co mají kon_at dle svědomí svého.
Rýn u města Sáfhúz činí krásný vodopád, ne sice veliký,
ale dost prudký, že se mnohým stal osudným. Kdys pluli dva
muži po proudu. Když zpozorovali blízkost vodopádu, bylo již
pozdě. Lidé jim hodili provaz s břehu. jeden vyskočil,'aby chytil
se provazu, druhý za ním následoval, ale chytil se prkna, jež
proud s sebou nesl. První se zachránil provazem připevněným
k nehybné zemi. Druhý zahynul, že plovoucího prkna se chytil.
Podobně s vírou sv. Jestli se držíme slova Páně, pravdy věčné
a nezměnitelnéz' pravda spasí nás, vyvede nás z proudů vášní
a hřtchů, nebot souvisí s ježíšem, věčnou pravdou. Kdo však se
chytí pohyblivého a měnivého mínění lidského, chytá se plovou
cího prkna a s ním řítí se do zkázy.
V tom pokušení jako Pilát Stolíte každý z vás a tážete se
s ním: co jest pravda o Bohu, o duši, o životě věčném; měnivá
mínění lidská vám dají tisíce různých odpovědí, ale jen pravda
spasí vás. Lež vás uvrhne do záhuby, kdyby byla sebe pohodl
nější, sebe hezčí na oko, lež zůstává lží a konec její jest smrt,
a pravda zůstane pravdou a konec“ její jest život -—spása. Proto
Pán blahoslaví na prvním místě: chudé duchem, kteří s radostí
a ochótou přijímají jeho slovo bez výhrad a vytáček,-a jejich jest
pak království nebeské. Brána nebeská dost veliká i pro velkého
kajícníka, ale musí se pokořit. Podobně ješt i se sv. svátostmi.
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II. Někteří se táži o sv. svátostech s Pilátem: co jest pravda
a): o křtu, b) o zpovědi, c) o\ nejsv. svátosti.

a) Kristus Pán nám sám o nich dí, co jest pravdou o nich.
Praví o křtu sv.: Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha svatého,
nemůže vejíti do života věčného. Ale někteří z Pilátů tážou se
jako Nikodem: Kterak to možno znovu zroditi se a vejíti do ži
vota matky své? Všechno působení boží milosti měří hmotou,
svým rozumem a nechápou věcí duchovních, že musíme začíti
život nový dle pravdy a vůle boží. Tací neváží si milosti křestní,
ani že jsou údy tajemného Těla ]ežíše Krista, jako si nevážil
marnotratný syn, že byl v domě otce svého. Kolik jest těch,
kdož pohrdají vznešeným svým křesťanstvím? Ubozí jednají jako
Pilát, jenž prohlašoval nevinnost Páně a jí odsuzoval zároveň.
Buď jest sv. víra Páně pravdou a pak musíme dle 'ní žíti, aneb
není, a pak bychom byli — jen zvířata.
12)Co jest se sv. zpovědí? Kristus Pán dí: »Nebudete-li čí
niti pokání, všichni podobně zahynete.: Co dí Pilátové? To, co
pravili fariseové: Kdo může odpustiti hříchy než Bůh? Kristus
Pán dí apoštolům: »Komu odpustíte hříchy, odpouštějí se jim,
komu zadržíte hříchy, zadržány jsou.: ——Budete státi s Pilátem,
í'arisey, kteří rozumovali o odpuštění hříchů, aneb jednati dle
slov Páně: dělati pokání a dojíti odpuštění? Chytneme se pravdy
Páně věčné a nezměnitelné: blahoslavení lkající, neboť oni potě
šeni budou, aneb přidržíme se lidských domněnek: Kdo může
hříchy odpouštěti, a držeti se nestálých úsudků lidských a snimi
se vrhnouti v propast jako onen plavec nad vodopádem šaf
húzským?
,
a) Co jest pravda o Nejsv. Svátosti Oltářní? Pilátové a duše
Zpřízněné. s ním rozumují, jako oni nešťastníci na poušti, když
nasytil Pán lačné 'zázračným chlebem a slíbil chléb s nebe, kte
rým bude jeho tělo a krev, začali rozumovati, kterak to může
býti, aby dal své tělo za pokrm? Tvrdá jest tato řeč, my to ne
můžeme pochopiti. Ale Pán zno'va pravil: Tělo mé právě jest
pokrm a krev má právě jest nápoj, všem v Něj věřícím. Mnozí
odchází jako odešli tehdy mnozí z jeho učedníků a nechodili už
více s ním. Ale věrní učedníci zůstali sním a pravili ústy Petro
vými: Kam bychom šli, když ty máš slova života. K mnohým
srdcím přichází velikonoční zvěst o sv. zpovědi jednou za rok,
0 velikonočním sv. přijímání skutečného a pravého Těla -Ježíše
Krista, ale mnozí jednají jako Pilát, rozumují, zda tak pravda,
či ne. Mají pravého Ježíše Krista v Nejsv. Svátosti Oltářní před
sebou jako Pilát na schodech svého paláce, a přece spasení ne
dojdou, proto, že mají ducha jako Pilát: nestará se opravdu,
udeří pravdu v tvář, když by mu pravda činila nějakou obtíž.
Taká duše nelační a nežízní po spravedlnósti a nebude nasycena
ani spasena. Bože a Pane, rač_nás zbaviti ducha lhostg'ného, po
chybovačného a nevěřícího Zijeme v podobném nebezpečí jako
Pilát a jeho okolí.
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Ve sv. svátostech se nám milost boží 'udílí. Lpí na svatých
svátostech krůpěje krve Páně, skrze kterouž působí. ale mnozí
vkrví Páně a svátostmi pohrdají a skončí jako Pilát bez kajicnosti,
:bez milosti

boží.

—

llI. Víra sv. nám předkládá pravdu Páně, sv. svátosti lásku
Páně a sv. přikázání: vůli Páně. K přikázáním Páně chovají se
mnozí jako Pilát. Když Pán ]ežíš mu na otázku: »Odkud jsi ty?:
žádné odpovědi nedal, řekl mu Pilát: »Se mnou nemluvíš? Ne
víš li, že mám moc tebe ukřižovati a tebe propustitiřc Pán od
pověděl: »Neměl bys žádné moci proti mně, kdyby nebylo tobě
dáno s hůry.< Tak ubozí Pilátečkové také se domnívají, že mají
moc pohrdnouti každým přiházáním božím jsou volni a svo—
bodni, ale zapomínají, že jest jim vůle svobodná dána s hůry od
Pána Boha, a že mají zásluhu neb vinu, jak vůli boží plní aneb
jí pobrdají.
Na našem svědomí napsán každý skutek náš, jeho úmysl,
jeho váha, zodpovědnost. Každý z vás má -s hůry danou moc po
slechnouti 'a neposlechnout: přikázání boží. Soudite Krista Pána
mezi námi přítomného, učícuho, odpouštějícího, příkazy dávají
cího. jest to církev sv., sbor věřících duší, s nimiž jest Pán ježíš!
V církvi svaté učí pravdě věčné a my ji přijímáme, aneb se
smějeme s Pilátem: »co jest pravda?: Kristus Pán nám dává
sebe za pokrm vNejsv. Svátosti, obmývá nás vpokání krví svou,
tot jest pravda potěšující, ale mnozí odvrací se od Něho. Kristus
Pán nám dává příkazy skrze svou církev, ale mnozí Pilátkové se
povznáší nad ně: což nevíš: že já mám svobodu zachovati je aneb
říci: nechci zachovávati?
jak srdce naše jsou zdivočilá zásadou Piláta vladaře. Nevin—
ným jej nazývá a odsuzuje, viny nenalézá a mrskati dává, nechce
býti krví jeho vinen ,a přece ji prolévá.'Ukrutný Piláte! ó duše
víažných křesťanů, vy jste vpodobném stavu. Na domě vLubeku
jsou desky s nápisy. které jsou výtkou všem duším s Pilátem
spřízněným. Stojí pak napsáno na nich, což dím všem vlažným

posluchačům:
Kristus praví k nám:
Nazýváte mne mistrem -a neptáte se mne.
Nazýváte mne světlem a nevidíte mne.
Nazýváte mne cestou a nejdete po n-.
Nazýváte mne pravdou a nectíte mne.
Nazýváte mne moudrým a_neposloucháte mne.
Nazýváte mne krásným a nemilujete mne.
Nazýváte mne bohatým a nepresíte mne.
Nazýváte
Nazýváte
Nazýváte
Nazýváte
Nazýváte
Zatratím

mne věčným a nehledáte mne.
_
mne milosrdným a nedůvěřujete mně.
mne šlechetným a nesloužíte mně.
mne všemohoucím a nectíte mne.
mne spravedlivým a nebOjíte se mne.
vás —' nezaz'ívejte.

Rádce duchovní.

14
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.Jiná deska nese výtku Páně:
Jsem krásný — a málokdo mne miluje.
Jsem šlechetný a málokteři mne ctí.
Jsem bohatý a kdo hledá mé poklady?
_
Jsem všemohoucí a kdo hledá mou pomoc?
Jsem moudrost a kdo jde dle mé rady?
Jsem věčný a proč časnému dáváte přednost?
Jsem cesta a málo těch, kdo po ní jdou.
Jsem pravda. a málo kdo jí věří.
Jsem život a málo kdo po něm touží.
Jsem světlo a málo se .jich dá osvítit.
Jsem milosrdný a málo těch, kdož mi důvěřují.
Jsem soudce světa, brzo a jak těžce mohu tyto nevděčné
odsouditi,
'

' Tcď jsme jako Piláti, chraň nás Bůh, abychom zneužili své
svobody, ale prosme, abychom pravdu Páně pžijali, milostí ve
sv. svátostech nepohrdali a vůli jeho plnili a soud milosrdný sly
šeli: Pojďte, požehnaní Otce mého. Amen.
Fr. Vaněčele..

Na neděli pátou v postě.
Napsal Dr. K. L. Řehák.

O čtvrtém tajemství růžence bolestného.
1. Ku podivu! Pán Ježíš předkládá úhlavním nepřátelům svým
směle otázku: >Kdo z vás bude mne trestati ze hříchů?c A nikdo
se nehlásí, aby jemu nějaký mravní poklesek' vytkl. Pán Ježíš karn
koli přichází, znamená cesty své dobrodiním, uzdravuje nemocné,
křisí mrtvé, činí zázraky -v přírodě, aby dokázal, že v pravdě od
Boha jest poslán, a k tomu ke všemu slibuje: »bude li kdo za
chovávati řeč mou, neuzří smrti na věkylc Ale přes to vše chá
pají se nepřátelé, závistnici jeho kamenů, aby ho ukamenovali-l
Avšak nepřišla ještě hodina jeho, kdy on vám dobrovolně vydati
se chtěl v oběť za hříchy člověčenstva, a proto bez úrazu vyšel ze

středu jejich.
Teprve, když přišla hodina jeho. a on ustanovil Oběť Zákona
Nového při poSlední večeři, vešel do zahrady getsemanské, kde
v hrozné trýzni za nás krví se potil. Potom zajatý veden jest od
Annáše ke Kaifáši, od Herodesa ku Pilátovif a od tohoto, ač za
spravedlivého prohlášený, odsouzen jest z bázně před židy k ubi
čování, načež katané jeho 0 své újmě jako krále jej potupili. Při
pomínáme si toto tajemství umučení Páně v růženci bolestném
slovy: »Který se pro nás krví potil, který pro nás byl ubičován,

trnim korunován.:
Když pak ani umučení Páně neobrněkčilo zaslepenéhb lidu,

a ten smrti Spasitele svého dovolávati se nepřestával:_Pilát od—
soudil ho konečně pa,přání jeho ku smrti na kříži. Na to. katané
Pánu Ježíši kříž naložili, aby si ho nesl na místo popravní za
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městem, zvané Kalvarie. Tuto hroznou cestu Páně připomíná nám „
čtvrté tajemství růžence bolestného slovy: v]ežíš, který pro nás
kříž nesl.:

'

\

'

'

-

'.

2. Pobožnost na křížové Cestě v ]erusalemě počala nejdříve
konati samoiná sedmibolestná Bohorodička,—hned po slavném vzkří
šení Páně. Po ní vykonali ji' již milionové ctitelů Syna božího,
za nás ukřižovaného, a konají ji nesčetní „zástupové posud. Iěm,
kdo ji s náležitou kajícností konají, dědicové svatého Petra v Rimě
propůjčili celý poklad odpustků.
,
\
Poněvadž ale jednomu každému ctiteli ukřižovaného Spasitele
nelže dalekou i nákladnou cestu do ]erusalema vykonati, a tam
na místě samém, krví Páně skrápěném, pobožnost křížové/cesty
konati: náměstkové Kristovi udílejí tytéž odpustky jerusalemské
těm, kdo aspoň pobožnost křížové cesty vykonají před 14_zasta
veními, od Františkánů řádně zřízenými.
Tak konáváme i pobožnost křížové cesty v našem chrámu
s náležitým užitkem, když od zastavení ku zastavení aspoň po-'
vstáním nebo několika kroky cestu naznačíme, a před 14 zasta
' veními čili štacemi pobožnost řádně vykonáme. Dnes však aspoň
v duchu odebeřme se do jerusalema, kde tam pobožnost křížové
cesty se koná.
3 Zastavení. prvé jest v kapli, jež stojí na místě, kde Pán
]ežíš byl ku sloupu přivázán i bičován; čili kde Pán J_ežíšbyl od
Piláta nespravedlivě ku prolití krve své za nás odsouzen.
_
Zastavení druhé, kde Pán ježíš vzal kříž na sebe, koná se
blíže oblouku, s kterého Pilát Pána ježíše lidu "shromážděnému
ukazoval se slovy: »Ejhle člověk.: Oblouk ten vystavěn jest do
kostela řeholnic, zvaných »dcery sionskéc. S oblouku tohoto veden
Spasitel dolů, kde naň kříž naložili.
'
Odtud vede cesta _dále směrem západním, po které přichází
se cestou, 180 kroků dlouhou, ku zastavení třetímu; totiž ku místu,
kde Pán Iežíš kiesl pód křížem svým poprvé. Místo to označeno
jest sloupem, při němž jest postavena kaple mešní._
Proti tomuto třetímu zastavení jest vchod do velikého, nád
herně zřízeného poutnického domu rakouského, jenž vystavěn
i zařízen jest z milodarů, pocházejících z říše rakouské. V tomto

poutnickém domě obdrží každý poutník. z Rakouska podobu své
pouti opatření buď úplně zdarma. je-li chudý; aneboaspoň za
mírný poplatek. Roku 1869 i sám císař František josef byl tam

hostem.
'
Odtu'd vede cesta směrem“ jižním, a ' po,40 krocích stojíme
u zastavení čtvrtého, označujícího místo, kde Pán ]ežíš setkal se
se svou Matkou, jež jemu tu vstříc vyšla z ulice napříč vedoucí,
ale při pohledu naň nesmírnou bolestí omdlela jindy býval na
tom místě kostelík, zvaný bu Panny Marie ve 'mdlobáchc; avšak
ten Turci při dobývání ]erusalema zničili, takže naň toliko zříce
niny pamatují.
_
Dále vede cesta vzhůru do kopce, a po 30 krocích staneme
u zastavení pátého, označujícího místo, kde židé ne z útrpnosti
*
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k ubohému Pánu Ježíši, ale ze zášti k němu, aby ho mohli viděti
umírajícího na kříži, přinutili Simona Cyrenského, z pole jdoucího,
aby mu pomohl kříž nésti. Na událost tu pamatuje výklenek na
nárožním dómě, 'v němž zasazen jest červený kámen s nápisem :,
»páté zastavení.: Na kamenu tom znáti jest nepatrný otisk ruky,
kterou dle podání se tu Pán ]ežíš opřel. Poutníci kámen ten
uctivě líbají.
Po dalších 115 krocích vzhůru přichází se ku místu, kde na
příč v ulici založeno jest kus sloupu. Jea't to označení pro zasta
vení šesté. V řadě domů, jež tu po levé ruce poutníků byly, stál
i dům sv. Veroniky, která, když viděla ten smutný průvod,-v němž
veden byl božský divotvorce celý zkrvácený, ubitý i poplvaný,
přistoupila k němu a stáhnuvši bílou roušku s hlavy své, mu ji
podala, aby se aspoň utřítl mohl, když mu již ničím jiným při
spěti nemohla. Pán Ježíš přitiskl roušku tuto na obličej svůj, vtiskl
ho do ní, a vrátil ji Veronice. Převzácný poklad tento chová se
—posud v pokladnici světového velechrámu ve Vatikáně v Římě.
U štace še té pokračuje cesta pod dlouhým klenutím, na 90
kroků dlouhým, na jehož konci bývala za časů Páně městská
brána, kterou vycházelo se již z města ven. Brána ta slula abrána
soudníc, poněvadž při ní býval 5 místa povýšeného zločincům,
tudy na p0pravu vedeným, ještě jednou ortel jich předčítán. Totéž
stalo se i Pánu Iežíšv.
Tu též jest zastavení sedmé, označující zároveň místo, kde
Pán ležíš klesl pod tíhou kříže svého po druhé.
Nyní nad místem tím vystavěna jest od Františkánů pěkná
kaple, ku které přiléhá vychovávací ústav pro dívky, pod správou
jeptišek. Prostoru, jež byla již dále za městem, zaujímají nyní
domy Jerusalema nového.
_ Cesta křížová vede tudy dále ku řeckému klášteru, při němž
jest zastavení osmé, označující místo, kde Pá'n Ježíš minul plačící
ženy, jimž řekl: aNeplačte nade mnou, ale nad sebou a nad syny
svými, kteří jste právě hrozné mé utrpení zavinililc_
Od kláštera tohoto vede cesta ku zadní straně velkolepého
skupení svatyň, zaujímajících horu Kalvarii, zvané velechrám
Božího Hrobu, kde se konají památky na poslednícbpět zastavení
křížové cesty.
'
Před vchodem do tohoto velechrámu ale položen jest sloup,
označující zastavení deváté, kde. Pán Ježiš klesl ku zemi po třetí.
4. Těmito místy kráčel tedy Pán ježíš _uprostřed lotrů, nesa
si dřevo své ObÚ—Á,podobně jako tu kráčel arciotec jeho Isák
s" dř_.vím obětním na zádech svých.

.

Na této cestě potkal Pán Ježíš drahou Matičku svou, které
tu meče bolesti pronikly mateřské srdce její!
Tady přinucen Šimon nésti Pánu ]ežíši kříž; avšak když po—
hlédl do obličeje jeho, s láskou i ochotóu pak ho nesl, ano, až
itolik si kříž pak zamiloval, že později i se dvěma syny'svými
_smrt mučenickou pro ukřižovaného podstoupil.
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Zde odměnil se Spasitel citelným ženám; zde stal se—i uči
telem naším, bychom z lásky k němu kříže své s trpělivostí sná
šeli. tak jeho pravými učeníky se ukazovali, a za ním posléze
řišlil —

p Prosme iej tolik pokořeněho za dar- pokory — ku hodnéwu
přijetí svátostí v této době velikonoční. Konejme na úmysl ten
rádi pobožnost křížové cesty i modlitby růžence bolestného, aby
chom tak zároveň vinuli i věnec z růží červených na počest Ma
tičky, a tak přízeň její si zasloužili i pro život, ale i zvláštní pro
hodinu vlastního skonání. Amen.

Neděle šestá postní.
Kříž známka vyvolení.
Vyšedše pak nalezli člověka Cyren.
ského, jménem imona, toho přinutili
aby nesl'kříž jeho. Sv. Mat. 27, 32..

Na oko malá, nepatrná událost vypráví se v pašujích o Ši
“monu Cyrenském, dle všeho pohanu. jenž byl v ]erusalemě v době
utrpení Páně a cestou křížovou namanul se- do průvodu. když
vyčerpána byla lidská síla Páně.“ Tvrdost nepřátel nutila Šimona
nésti kříž Páně, aby muky Páně trvaly déle. Šimon se vzpouzel
nésti kříž, nechtěl tu hanbu na se vzíti. Ale kříž Páně se mu stal
školou nejlepší'a dílem milosti boží. Šimon, jenž jen z přinucení
dotekl se kříže, stal se žákem Páně, otcem svatých dětí, jichž
jména samo Písmo sv. uvádí řkouc, otce Alexandra a Rufa, zná
mých mučeníků Páně. Zde vidime známku vyvolení. ]esr to svatý
křiž. Kdo jej béře na sebe, třeba nerad z počátku, ale za příkla
dem Páně kráčí, ten prodělává zvláštní školu života. Křížů vidíme
v celém světě plno! jsou to známky vyvolení a závržení dle toho,
jak je přijímáme a neseme. Proto dnes béreme za předmět roz-',

jímánípostního:kříž známka vyvolení.

Když jej dobře neseme. jest očistcem života minulého I., jest
školou přítomnosti nejlepší II a jest pokladnicí věčnosti IlI.

Pojednání.
]. Křiž utrpení jest věc', |ÍŽ se lekáme a vyhybám'e, at jest
kříž jakéhokoliv druhu, jest vždy naší přirozenosti. něčím hroz
ným. Simon Cyrenský přinucen z počátku nesl kříž, pak ale osví
_cen sv. větou, milosmí boží Stává se z pohana křesťanem. z kře
sťana otcem mučeníků. Tak Bůh posílá všem nějaký kříž, při
němž se můžeme zkoušeti, je-li známkou našeho utrpení pro nás.
Kříž jest kříž, ale také milostí, dí sv. Augustin Jest velice smutný
fakt, že lidé ve štěstí postavení nejdřive zápomínají na Boha. Bez
křížů a soužení by lidé kráčeli k záhubě. Proto Bůh sesílá hoř

kost do kalicha lidského, aby pokazil rozkoš, která vede do pekla.
At otevřeme pak sv. Písmo kdekoliv, všude nalézáme poučení, že
jíti _skřížem trpělivě a odevzdaně, jest cesta spásy, kterou kráčeli
všichni vyvolení boží.

'

Mudřec Zákona Starého svému synu napsal: Kázně Hospo
dinovy, synu můj, nezamítej, ani ustávej, když od něho trestán
býváš. Nebo Hospodin, kohož miluje, (toho) tresce: a jako otec
v synu zalibuje v sobě. (Př. 3, v. 11. a 12.) Zlý i' spravedlivý
navštíven bývá křížem, bud, aby se očistil, buď zkusil sebe. Kniha
]ob jest toho důkazem, jakož i Tobiášova kniha. Největší neštěstí
jest štěstí ve hříchu, neboť to jest splnění slov Páně: vzali již
odměnu \svou. jak jsem již pravil, jest kříž snášenýz-dobrým
očistcem, výbornou školou a pokladnicí.
Vám známajest zásada starých: metla vyhání děti z pekla.
Trest učí je kázni, pořádku a každé ctnosti a proto jest trest vý
tečným lékem. Odměna i trest jsou prostředky výchovné. Tak
jest _i s námi dospělými. Bůh nutí nás křížem, abychom šli do
sebe, abychom poznali svůj hřích a zanechali jej. Bůh nás zde
křížem očisťuje a učí milovati svá přikázání. Kříž seslaný učí

ceště

k Bohu.

V Evangeliu nám se dávají četné toho do

klady. Co přivedlo setníka v Kafarnaum k Pánu ježíši? Byl to
snad dvůr Herodův, či krásné postavení jeho? Nikoliv, ale jeho
nemocný syn mu ukázal cestu k Spasiteli. Slýchal o Pánu často,
ale nešel k němu, až když syn jeho zle se trápil, pak uvěřil on
i dům jeho veškeren. Tak činí nám Pán Bůh často, aby nás

k soběuvedla hříchu sprostil.

V knize Mojžíšově se vypráví (IV. 32. 23.), jak Mojžíš hrozil
synům Gád -a Růben, když' neposlechnou Mojžíše: ovězte, že
hřích váš, vás zachvátí.: Následek hříchu se dostaví dřív neb po
Zději. Když jest to zde v životě, pak jest to milosrdná ruka boží,
která p'osílá svůj časný kříž, aby uvarovala nás věčného. Právě
soužení mnohé. které jde v patách za hříchem mnohého zachová
před hříchem.
Kříž Bohem seslaný očistil miliony duší od hříchu a proto
jest tak často milosti od Pána Boha seslanou. Kříž nás má vésti
od hříchu k Bohu, od smrti k životu. My se mu často vzpouzíme
jako hoch škole a její.kázni, neboť kříž a soužení jsou školou
lidstva.

_

.

2. Jest zkušenost všech lidí, že kříž po celé zemi tíží různým
způsobem-. Co tu je křížů chudoby, v některých vrstvách, .chu
doby zaviněné a nevinné, co nemocí, lehŽ jméno ani neznáme,
kolik zármutku, jenž tíží tolik srdcj, To vše musí míti i svůj
úkol od Pána Boha daný. Běh života byť by krátký, naplněn jest
mnohými bídami a sice i u těch, komu lidé závidí i těch, kdo zá
vidí. Toto množství křížů má účel v_Prozřetelnosti boží, kříž jest

školoua) rozumu,

b) víry, c) ctností,

d) obětí.

Proto

musíme jej umět vzíti na sebe a nésti aspoň jako imon Cyren
ský, který z počátku nesl z přinucení, pak nese s odevzdaností
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a radostí a naposled měl za velikou výsadu, že byl tak omilosté
něn, že směl doprovázeti Pána na jeho bolestné cestě.

Kříž jest

školou

rozumu.

Nic člověkanepřipraví

o rozumný soud, jako řada šťastných dnů. Člověk takřka šílí, žije
bez Boha a povinností k němu a nemyslí ani na duši vlastní ani
na věčnost svou. .Když však naň dolehne kříž, vystřízliví: vidí
marnost všeho, mysl se odvrací od pomíjejícího k Nepomíjejícímty

*

Kříž jest

škola

ví'r y, jako jest štěstí pařeništěnevěry;

President Isnařd (president nár. konventu franc.). našel zvláštním
způsobem víru mládí svého. Upadl v nemilost lidu, jemuž chtěl
sloužiti, a byl dokonce odsouzen k smrti,'jíž ušel, že se ukryl ve
sklepě chudě čtvrti sv. Antonína v Paříži, kdež 16 měsíců se
ukrýval. Praví: »neštěstí vzkřísilo můj život, já vstal, rozjímal a na
učil jsem se sebe znáti. Viděl jsem, odkud jsem přišel, kam jdu,
cestu, kterou jsem prošel, a která'mi ještě zbývá jíti, stezky, po
nichž jsem chodil a na kterou jsem ještě musil vstoupiti. V achtu
odsouzen k smrti pro oddanost k vlasti, zadržela mne Prozřetel
nost V' samotě, uprostřed Paříže. Neviděl jsem nic, než za sebou
postavené popraviště, před sebou slunce, noc a přírodu. Tak mi
nezbylo nic, leč přemýšleti o Bohu, o své duši a o náboženství.
Oddal jsem se rozjímání, které 16 měsíců denně 15 hodin trvalo;
jistě hlouběji se nemyslí než u popraviště. Našel jsem zase v srdci
svém zrna náboženství, která Zasila .moudrá výchova v mládí,
a "která dlouho v štěstí byla potlačena, v neštěstí jsouc obživla.:
(Marschall, Hoffnung 123) Tak obrácený president národního kon
ventu měl kříž, neštěstí, samotu za školu duše náboženství.

Kříž je školou

ctností.

Šimon Cyrenskýprodělal

změnu v duši. když nesa kříž, stal se mužem, jenž odchoval dva
mučenníkyi Kdy jest člověk štědřejšíř Kdy činí s_v.předsevzetí?
Kdy sliby Bohu skládá. kdy jest pilný vnávštěvě služeb božích?
Ve štěstí neb v neštěstí! Odpověď nemusím dávati já,.duše Vaše
sama si odpoví.
'

Kříž jest školou, v níž se učíme obětovati

Pánu Bohu. Když se všecko na nás usmívá a jde po našem, stá
váme se sobci, kteří nových a nových věcí žádají. Když přijde
kříž ve své různé íormě (nemoc, hanba, opuštěnost), duše se stává
obětavou. Zapuzená manželka Jindřicha VIII. Kateřina arag. říkala
ve své opuštěnosti: Kdyby jí Bůh dal voliti mezi velikým štěstím
a velikým neštěstím, že by prosila za prostřední 'cestu. Když by'
ale nebylo vyhnutí, že by raději volila neštěstí, protože nešťastní
zídka bývají bez útěchy, přeštastní obyčejně jsou bez rozumu.
(Rolling Sal. Sprachbuch 350) V kříži dovede člověk více obě

tovat než ve štěstí a proto se stává kříž b'ohatou

poklad—

n i cí p r o v ě č n o s t. Když vezmeme kříž na sebe viducbu Krí—

stově, mění všechnu bolest v zásluhu, slzu v perlu království
božího.
3. Bez námahy a sebepřemáhání nic dobrého nepovstává.
Vezměte mladý věk a učení, které k'šíždého stojí sebezapřeníí
Nevykoná-li mladý člověk ono sebezapření při učení, ztracen má
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a

poklad vědomosti pro celý život. Musí se zapřít, když chce míti
užitek. Podobně jest s prací, která sama sebou jest obtížná, ale
když člověk sebe přemůže, pak nese práce ovoce své. Tak jest
i s každým dílem- dobrým, ono žádá sebezapření. Při všem se
vyskytne kříž. At jdeš, kam chceš, kříži neujdeš, ale záleží na
tom, jak jej na se béřeme. V kříži leží zásluha pro deoucí život,
jím odpykati můžeme už zde na zemi mnoho časných trestů.
Učený sv. Tomáš Aq. (=. th. 1. 2. q. 87 ab) vykládá takto: '
Dvojí věc můžeme při hříchu pozorovati: hříšný sliutek a z n'ho
plynoucí vinu. ]asno jest, že i když hříšný skutek přestal._přece
na duši vina zůstává i po skutku. Skutek hříšný činí člověka hod
ného trestu, protože je přestoupení řádu boží spravedlnosti, k níž
se navracíme, když na sebe vezmeme trest, který dosti činí spra
vedlnosti boží. Ten, kdo ve hříchu šel za svou vůlí, má dle řádu
boží spravedlnosti, dobrovolně neb nuceně něco trpěti, co jest
proti jeho vlastní vůli, jak také při urážkách lidem učiněných se
pečuje oto, aby náhradou za urážku vyrovnala se spravedlivá.
_rovnováha. Jest proto jasno, že když i skutek hříšný minul, ještě
trest zůstává trpěti. To musíme učiniti bud sarni, bud že nám
jest trest uložen. Kříž vlastní, aneb kříž seslaný činí za naše hříchy
dósti. Vše, co jsme vytrpěli odevzdaně ve vůli boží, ať sami jsme
si to uložili, at nám bylo sesláno, vše nám slouží jako výplata
za břich. Proto při rozhřešení praví kněz na konci: cokoliv jsi
dobrého vykonal, aneb zlého snesl, ať ti je k odpuštění hříchů,
rozmnožení milosti, a odměnou živ0ta věčného. Tri věci jmenují
Se v rozhřešení, že pocházejí z dobrého skutku, který jsme vyko
nali, aneb něco zlého snesli: slouží buď k odpuštění hříchu, buď
k rozmnožení m'losti, buď k odměně života věčného. To jsou
právě ta slova, jež jsem použil za rozdělení své řeči: kříž sv. jest
buď očistcem od hříchů minulých a dostiučiněn'í za ně, buď jest
školou trpkou sice, ale vydatnou pr-t ty, kdož užívají té příleži
tosti k svému blabu a poučení, bud' jest př.ležitostí k zásluhám
nehynoucím. Kristus Pán dí: >Kdo chceš za mnou přijíti,_vezmi
kříž svůj na se,: to jest, všechny ty povinnosti stavu tvého, které
činí nějakou obtíž a nepříjemnost. v tom leží budouCí naše zá
sluha. Valná část lidí se tomuto kříži v povolání vyhýbá jemu
spílá a dí sobě a jiným: jsi-li syn boží, sestup s kříže dolů a po
moz sobě i nám. Nezbaví se proto svých povinností, budou _je
nésti z přinucení s reptáním a bez zásluhy a bez odměny. Aneb
z počátku ponesou neradi jako Simon, ale osvícení příkladem
Páně, zamiuji si svou povinnost a budou s radostí stát na své
postati a získávati sobě i jiným zásluhu. Tahem rroderní doby
jest, utéci od své povinnosti, neplniti ji a jednati dle svého. Z toho
pochází hrozná kletba, rouhání a nespokojenost a rozervanosr.
Máme i matky, nejen otce, které utíkají od mateřských povin
ností výchovy kleaťanské. Z toho pochází zlo větší než z přítomné
světové války, v níž tolik tisíc životů přichází jako oběť lásky
kv1asti, říši, a'e z matek, utíkajících před mateřstvím, pochází
hříchů do nebe volajících avražd mladých životů, více než v celé
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válce, a moho vin a mnoho kletby. Kdežto křesťanské matky
berou kříž výchovy a mateřství třeba zpočátku z přinuceni a
s obtíží — ale později s radostí, konají svou povinnost sobě i lid
stvu- k požehnání. jedni křížichtí utéci, jiní jej béřou jako Šimon,
Cyrenský a pak při něm věrně vytrvají.
'
Kříž — plnění povinnosti nemilé stává se tak známkou vy
volení. Čím věrněji, čím vytrvaleji, čím více lásky k Bohu béře
ten denni kříž denně na sebe, tím čistší jest duše, tím jasnější
jest rozum a tím větší jest i_-zásluha na věčnosti, ježto tam“ _mají

sečteny všechny obtíže, které s jich povinnosti byly Spojeny,
a které přetrpěly pro Boha a s Bohem. Zpytujte své svědomí,
jste-li dle kříže svého vyvolení, že jej nesete za svým Spasitelem,
či jste mezi těmi, kdož se mermomocí chtějí vyhnouti. Kříž sv.
jest tedy známkou našeho spasení, musíš milovati své povinnosti
a sice pro Boha a pak jdeš za Pánem svým k odměně. Amen.
Fr.

Váněček.

Ku křesťanský-m cvičením.
Dle různých pramenů upravil V. M. Váchal, O. Praem. — (Pokračováni.)

'

VIII.

_

_Pravá _vědadokazuje jsoucnost Boha.
Dosud jsme poznali, že jsoucnost boží hlásají všichni náro
dové pořádek v přírodě, účelné zařízení „všeho tvorstva, a naše
svědomí; poznali jsme, že Bůh se zjevoval skrze patriarchy a pro

roky, a naposledy skrze jednorozeného Syna svého. Poznali jsme
dále, že se dosud zjevuje Bůh svou spravedlností a _vesvých vyvo- 
lených, jimž dává moc zázraků, sám na přímluvu jejich zázraky
koná. těla jejich po smrti oslavuje; vyznamenává za živa darem
řečí, darem vidění a proroctví. Na poutních místech dějí se dosud
přemnohé zázraky, zvláště ve Francii v L-zrdech na přímluvu Ne
poskvrněné Panty Marie; Z celého světa přicházejí sem nevěrci
ze zvědavosti, a "odcházejí vyléčení na těle i na duši. Spisovatel
nevěrec bývalý, Huysmans, sám tu vyznal, že Maria Panna na
něm „vykonala zázrak největší, z netvora-nevěrce udělala člověka
věřícího, křesťana opravdového. Zázraky se tu dějí bud' pouhým
užitím vody aneb po sv. přijímání těla Páně. jest tu stálá komise
z nejučenějších mužů, a každý zázrak jesr vědecky vyšetřován;
a komise pokaždé prohlašuje, že od lékaíů doma opuštění, ne—
mocní uzdravení jsou tu toliko mocí n'adpřirozenou. Franc. advokát
Laserre, bývalý nevěrec, když nabyl zraku potřením očí vodou
lurdskou, z vděčnósti navštěvoval poutní místo, vydal knihu
a v ní všeckydosud nadpřirozená uzdravení nemocných ze všech
koačin světa. Vrátí-li se' kdo z Lurd ještě v nevěře, pak jest
opuštěn od Boha vlastní vinou; zavírá oči, zacpává uši, a proto
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nevidí a' neslyší; nechce viděti ani slyšeti, libuje si v zaslepenosti
a zatvrzelosti.

,

'

' .

'

A nyní ještě si promluvíme o vědě moderní. Často jste_sly
šeli a.snad usly'šíte, že věda dokazuje, že není Boha, není věč
nosti, smrtí že všemu konec. Věda prý to dokázala, věda prý
jest neomylnou, proto moderní či pokrokový člověk prý nemůže
věřiti. Odpověď na tuto ubohou a zlovolnou námitku jest jedno
duchá:, Pravá věda nepopirá jsoucnosti Boží, ale naopak víru
v Boha utvrzujela_se_s_iluje.

,

:1. Přírodozpytec, fDr. Dennert,

,

ve spise: »Náboženství.

přírodozpytců,< ve Stutgartě vydaném, vybral 300 nejslavnějších
přírodozpytců až do nejnovější doby a zkouš=l poměr jejich
k Bohu a náboženství. A výsledek? Ze 300 jsou 242 ctiteli Boha,
20 jest ve víře lhostejných i nevěřících, 38 nerozhodných, kteří
se o víře nezmiňují. Z učenců doby nejnovější nalezl jen 5 ne
věrců, tedy 2%. kteří jsou nepřáteli křesťanství, 60/0 lhostejných
ve víře, a 920/() věřících.

Mezi těmi

pak

400/() přísně věřících

a horlivých křesťanů. Z toho jest patrno, že věda přírodní ne
upírá Boha, ale naopak, čím kdo více přírodní vědy sleduje, čím
větší učenec, tím více poznává velikost, všemohoucnost, moudrost,
a dobrotivost boží, tím více a pokorněji Bohu se klanf.

Pravdu tu potvrzuje také anglický státník Gladstone,

1898),

který pravil: »Za své viády měl jsem příležitost poznati 60, nej
proslulejších učenců; z těch bylo _55 pevně věřících, a ostatních
5 vážilo' si také náboženství : (Spirago, Beispiel-Saml. V. 16.)
Odkud to, že bylo to'ik křiku v brožurách, různých novinách,
na schůzích, že moderní věda sesadila Boha, zhasla SVětlana nebi,
že není Boha, ani věčnosti, nebe že si musí udělat člověk na zemi?
Pán ]ežíš pravil, že brány pekelně budou bojovati až do
skonání světa proti Bo_hua jeho církvi, proti pravdám nebeským
a milostem jen proto, aby zabránily spáse duší lidzkých. jako
ďábel svedl první lidi k nevěře a neposlušnosti, tak činí dosud
svými apoštoli — nevěrci. Omámí své vyvolené pýchou, zkazí
jejich srdce marnivostí a smyslnosti a používá jich jako hlasatelů
nevěry, volnosti a bezuzdnosti;
'
Nepřátelé Boha a křesťanství mají své spolky, veřejné i tajné,
používají všech prostředků, pracují dnemi nocí, aby víru v Boha
ze srdcí lidských vyrvali.
Poctivý obchodník, který má dobré zboží, nekřičíý nedělá
reklamy, věda, že dobré zboží samo kupce přiláká; nepoctiví však
obchodníci,-aby zfalšované a špatné zboží odbyli, rozkřikují, dělají
reklamy, že mají zboží nejlepší, a nejlacinější. A tak jest v učeném
světě. Poctiví věřící učenci, pracuji tiše. bez hluku, radujíce -se,
že pravá věda povznese lidstvo a přiblíží k Bohu; ale nepoctiví,
poloviční učenci, dělají reklamu ne vědě, ale svým vlastním ná
zorům a výmyslům, svým domněnkám, svou pavědu rozkřikují
a vydávají za moderní vymoženost, neomylnou pravdu; a nepřátelé
kříže obětují ohromné sumy peněz, 'aby tato zfalšovaná věda
hojně se rozšířila a celý svět odcizil se Bohu, Kristu, církvi,
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náboženství vůbec. Opatrný křesťan však moudře uvažuje. kdo
nevěru rozšiřuje, kdo listy a knihy nevěrecké vydává, a drží se
hesla sv. Pavlaž >Vím, komu jsem uvěřil, a jsem jiste, bezpečen,
šťasten ve svém náboženství. Lebkomyslný křesťan, komu nevěra
lichotí, chápe se nevěrecké pavědy. aby svědomí něčím upokojil,
a hlásáním pavědy — u stejně smýšlejících — slávy došel.

Slavný chemik B. Dumas, sekretář franc. akademie věd
praví :_»Lidé, kteří toliko vykořistují výzkumycizí, a sami žádných,
neučinili, velice vynášejí jejich důležitost, poněvadž nikdy nena
razili na tajemství přírodní, před nímž se praví učenci zastavili.
Odtud jejich bezbožectví a zaslepenost. Zcela. jinak je to s těmi,
kteří sami nějaké výzkumy učinili. Ti znají ze zkušenosti. jak
omezeno jest jejich pole, a při každém kroku setkávají se s věcmi —

nepochopitelnými. Odtud jejich náboženské přesvědčení a jejich
skromnost. Čím více pokračují ve vědě, tím více je ohromuje
——nekonečno,

Bůh nevystihlý..

_

2. Mezi vírou a vědou nemůže býti sporu, nebot týž Bůh, který
tajemství zjevuje a víru vlévá, a duši lidské udělil rozum, nemůže
si odporovati jako_ pravda nemůže odporovati pravdě. Odpor na
lezne jen, kdo článků víry ve smyslu církve nepochopil, aneb
domněnky jednotlivců vydává za požadavky rozumu. Věda. jež
odporuje zjevené pravdě, jest pavědou, pouhou domněnkou. Vědy
nabýváme přirozeným světlem rozumu; víry světlem nadpřiro—
zeným, milostí boží. Víra pomáhá roz'umu, ukazuje mu střední
cestu ku poznání pravdy; rozum zase pomáhá víře tím, že základy
pravdy zjevené dokazuje, že jest jeden Bůh, že se může zjeviti,
že můžeme a musíme věřiti vše, co Bůh zjevil, Proto víra a věda
podporují se navzájem a obě_vedou k Bohu.

Americký učenec Dr. Browsonfbývalý

nekatolík presby

terián, praví: »Nikdy ani jediný článek při vědeckém výzkumu
nepřivedl mne do rozpaků: . nikdy jsem nepoznal, že by rozum
můj odporoval učení církve. jako katolík pociťoval jsem a požíval
stále duševní svobody, které jsem však nikdy nepovažoval za
možnou, dokud jsem byl nekatolíkem..
Slavný přírodozpytec franc. Moigné, napsal: »Zkoumal jsem
v_šeckyvědy a tajemství náboženské. a moje víra nebyla zviklána.:
Největší fysik experimentální, Fa rad ay, praví: »Mezi vírou
a vědou nemůže býti sporu; nikdy jsem nenarazil, co by něja
kého sporu vyvolalo.c
'

Slavný fysik a mathematik angl. ]ames Maxwell

napsal:

»Zko'umal jsem přemnohé soustavy filosofické a shledal jsem, že
žádná ničeho nemůže vysvětliti bez Boha.
Slavný chemik angl, sir Da-vy vidí Boha ve všech rozma
nitých tvarech zevnějšíbo světa.

Univers. prof. práv, Dr. Thoninssen,

státní ministr belgický,

který byl pro učenost vyznamenán od 13 učených společností
evmpských a za člena čestného zvolen, (1—
1891), prohlásil veřejně

ve sněmovně: >Isem katolík až do posledních žilek svého srdce.
Kdybych měl vycediti krev svou až do poslední kapky, abych
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potvrdil víru svou, neváhal bych ani vteřinu. Bedlivě jsem stu
doval hlavní zásady flosofické, právnické, historické, národohospo
dářské, a tyto studie mne přesvědčily nezvratné, že mezi kato
licismem a vzdělaností, mezi vírou a vědou, není žádného Sporu,
že náboženství katolické nikterak není nepřátelské pravidelnému
.vývoji humanity.: (Dr. Kadeřávek)
3. Právě víra v Boha, náboženství, vede ku pravé vzdělanosti,
a užívá vědy ku zušlechtění a blahu lidstva.

Univ. prof. v Oxfordtě, Bacon

Roger,

který dal základ

nynějším vědám empyrickým (zkušebným), napsal: »Učte nejprve
mladé lidi fysice a chemii dříve než jste je utvrdili v náboženství
a mravouce; pošlete k divokým národům akademického učence,
dříve nežli jste jim "dali missionáře; a zděsíte se výsledků. Víra
to jest ona vzácná přísada, jež chrání vědy před hniloboux
A prof. Willma nn ve své didaktice napsal: „»Nejjednodušší
'křesťan, v němž křesťanství přemohlo sobectví a hmotářství, jest
vskutku člověkem vzdělaným, poněvadž křesťanství propůjčuje
myšlení, mluvení a konání jeho pravé víry, odstraňuje vše surové
a sprosté, a činí život jeho krásným.
Slavný krajan náš, univers. prof. práv a národohospodářství,
Dr. Albín Bráf, pravil na veřejné schůzi: »Zádná věda nedovede
obšťastniti celého člověka, ježto nasytí hlavu, ale srdce nechá
prázdné. jediné náboženství křesťanské učiní člověka v pravdě
šťastným.:

Odtud pochopíme výrok franc. učence ]ouffr'oy a: »Všecky
soustavy f.losofické neplatí tolik jako jediná stránka katechismu.:
Podobně. řekl franc. 'učenec Necker:
»Náboženství jest nej
lepším průvodčím, jejž nám nebe dalo.:
Co by prospěla věda bez náboženství? bez víry v Boha?
Převozník jeden vezl učence přes rozvodněnou řeku. Učenec
všudy se chlubil svou učeností. I řekl, když byli na vodě, k pře—
vozníku: »Příteli, jestli pak se vyznáš ve filosofii? v mudrctvířc
»Kde bych měl příležitosti k takovým věcem ?e odpověděl pře
vozník. >I, to jsi ztratil čtvrtinu životac, pravil pyšně učenec.
»Zdali pak se vyznáš v matematiceřc >I na to není času:. ——
»To jsi ztratil polovic života,: _pravil zase chlubivě učenec.
)A zdali pak se znáš v astronomii, bvězdářstvířc -— Také na to—
neměl jsem nikdy ča5u.< »Ach, to jsi ztratil tři čtvrtiny života,c

pravil s posměchem učenec. Najednou zvedl se vítr, loďka byla
zmíiána. voda se hrnula do—loďky a v nebezpečí utonutí Zvolal
převozník: »Pane flosofe, pane matematiku, pane astronome,
umíte li plavatřc — Bohužel, to neumím,< zkřikl zoufale učenec.
»Ach. to jste ztratil celý život.: — Ale že jste mi vzal na životě
;enom tři čtvrtiny, a jedinou čtvrť ještě mi ponechal, zachráním
život vás, bez ňlosoňe,_bez matematiky a bez astronomie.: Co
by nám byla platna všecka věda, kdybychom neznali Boha-, ne
uměli se modlit a zachránit svou dUŠl pro celou věčnost. »Co by
bylo platno, kdybys celý svět získal, na duši však škodu trpčlřc
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Nejprve třeba znáti Boha, jeho vůli, pracovati na Spásu duše,
a vedle toho se vzdělávati ve vědách. Čím kdo učenější, tím
bude pokornější a Boha horlivěji Oslavovati a jemu sloužiti.
1x.

Nevěra jest největší neštěstí.
Poznali jsme dosud, že dvojí cestou možno přesvědčiti se
o jsoucnosti boží, cestou přirozenou a nadpřir'ozenou; vidíme
Boha Vpřírodě, v jeho tvorech. pořádku, účalném zařízení všeho,
slyšíme ho ve svědomí; nadpřirozenou cestou poznali jsme Boha
z jeho zjevení. Kdo na této dvolí cestě Boha ještě'nevidí a viděti
nechce, nalézá se ve stavu nejvýš nebezpečném. »Kdo nevěřit,
řekl Pán ježíš, »už jest odsouzen a bude jednou zatracenx
K jednomu missionáři přišel nevěrec a řekl: »Všecka vaše
práce jest matnou, mne nepředělate; já mám své přesvědčení.:
Missionář mu však odpověděl:“ »Příteli, víra jest dar boží, za
který musíme stále prositi. Kdybyste-se modlil, dal by se vám
Bůh spíše poznati; nevěříte li, jste od Boha opuštěn, a setrvátevli
v nevěře, budete věčně zavržen. Nejsou to moje slova, ale Syn
boží to řekl sám. A poněvadž víry ze slyšení se nabývá, musíme
o pravdách nebeských kázati; a povinností posluchačů iest, aby
srdce své v dobrou půdu upravili, a zasetého zrnka pečlivě
ošetřovali, aby vzrostlo a užitek přineslo.
Třeba jen dobré vůle, čistého srdce a pokory. Pokořte se.
proste za milost víry, a Bůh vás neopustí. — Po letech přišel
opět missionář, a bývalý nevěrec se ihned přihlásil; děkoval za
dobrou radu a poučení; byl šťastým, že nalezl Boha_a v něm
všecko

štěstí.

'

—

' Nevěra vychází _zďábla. Qž v ráji svedl první flidi“k nevěře ;—

tNevěřte, nic se vám trestanec Dábel slibuje různé výhody, kterých
však zaručiti nemůže; a kdo se spustil Boha a upadl v nevěru,.
_zk'amal se pokaždé; a když poznal propast, v níž se nalézá,
hleděl se co nejdříve dostati ven z pasti, do n ž ďábel ho zapletl.
Dle výroků bývalých nevěrců poznáme také příčiny, proč “kdo
stal se nevěrcem.


Francouzský spisovatel Toussaint

('l-1788) vydával nevě

recké knihy, v nichž upíral Boha a učil, že bez Boha možno se
obejíti i poctivým býti. Jinými slovy,—žečlověk může býti mravným
bez věroukyganiž by co musel věřiti. Nevéru šířil mezi mládeží
a způsobil veliké pohoršení. Až když onemočněl a cítil, smrt že
se blíží, zhrozil se ďábelského díla, litoval pohoršení, odvolal po
blouzněuí, přijal sv. svátosti, a před samou smrtí u přítomnosti
přátel řekl k synovi: »Poslyš, milý synu, co mám ještě pro tebe
zvláště na srdci. Brzy se octnu .před nejvýš spravedlivým soudcem
na věčnosti, abych vydal počet ze svých skutků. Nevěrou jsem
způsobil mnoho zla a pohoršení; :dal jsem pohoršení také tobě
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nevěreckými zásadami; Nevěř tomu, co jsem psal; nebylo to moje
přesvědčení; činil jsemvtak jen z ohledů lidských, abych se jistým
lidem zalíbil. Modli se za mne, aby mi“ byl Bůh milostivým
soudcem.: — Co ho svedlo k nevěře? Pýcha, ctižádost, aby se
lidem líbil a od nich byl oslavován. Mnozí lidé rádi čtou nevě
recké, protináboženské knihy, věří všemu, a vychvalují nevěrce
Spisovatele; vidí v nich něco velikého.
Nepřátelé kříže,_kteří chtějí křesťanství a církev katolickou
vyhladiti, vydržují si celé řady řečníků, spisovatelů, aby na schůzích
a v knihách i novinách nevěru hlásali a náboženství tupili. Mnozí
pak z lidí stávají se nevěrci, věří najatým apoštolům nevěry,
zvláště když slyší, že nevěra jest pokrokem, věda že udělala víru
nemožnou, pokrokový člověk že nemůže býti věřícím; kdo ještě
věří, jest zpátečníkem, hlupákem, otrokem kněží a lxíma.
Křesťan silné a pevné víry však prohlédá tyto zbraně, neleká
se jich, raduje se z přízně boží, libuje si v plnění přikázání
božích. '

'

'

jiný nevěrec, Bon-q uer, francouzský geometr, člen učené
královské vědecké ákademie, o němž řečnik D' Alembert při
jeho pohřbu řekl, že jestnejpřednějšíni z učenců akademie,.
'ztratil také víru z mladých let. Před smrtí však litoval s pláčem
poblouzení, a veřejně vyznal stojícím u jeho lůžka: »Byl jsem
proto nevěrcem, protože jsem se spustil a vedl život prostopášný.
Nevěrou chtěl jsem ohlušit výčitky svědomí.: Zemřel kajícně,
přijal sv. svátosti r. 1758. Co bylo příčinou nevěry? Ne věda,
ne rozum, ani studie, .ale zkažené srdce, prostopášnost. Proto už
učenec Pascal říkával nevěrcům: »Rozluč se se \svou náruživostí,
a budeš věřícím.:

.

'

Mladého, nezkušeného a nadaného spisovatele francouzského
Renánaf
zakoupil si židozedná'řský nakladatel Lévy, platil mu
veliké sumy peněz, aby křesťanství ztupil a zneuctil. Spisy rou- '
h_ačnéšly na odbyt; kupovali je lidé, kterým překážel Bůh v jejich
neřestech, stávali se. nevěrci; azvelkého odbytu knih bohatl na
kladatel a bohatl i Renán; což ho posilovalo stále více v nevěře
a rouhání. Co bylo příčinou nevěry jehoř. Touha po penězích, po
chvále lidí, byť špatných.
Spisovatel franc. Coppé byl v mládí zbožně vychován. Ale
později se stal nevěrcem, vydával knihy protináboženské. Co bylo
příčinou toho? Zfdné studie, ale zkažené 'srdce. Sám vypravuje,
jak se stal nevěrcem. Za _studií jednou ve zpovědi zatajil hřích
nečistoty; mlčel o něm v ostatních zpovědích, zpovídal se svato—
krádežně; žil tedy v hrozném stavu nemilosti boží. Aby svědomí
utišil, hledal omluvy v kniháCh nevěrců, a sám psal spisy nevě
recké. Ale jednou se rozstonal nebezpečně. Měl býti Operován.
Před operací ruzevřela se před ním celá věčnost; vzpomněl na
milovanou matku —-—'světici,která ho držívala na klíně a' učila
modliti; byla to nejšťastnější léta. Shledá se s ní na věčnosti?
bude se 'hlásiti-k synu nevěrciř jak by se musel _stydět před
matkou, že tak hluboko zapadl. A co Bůh? žíti má věčně v za—
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vržení a bolestech? Zachvěl se, zatoužil po Bohu, čistotě svědomí,
po zpovědi. Vykonal sv. zpověď, a dal se operovat. Operace se
podařila-.. Přijal _tělo Páně, A od té doby' byl novým člověkem.
Odvolal nevěrecké spisy, a stal se spisovatelem 'katolickým;,_byl
šťastným a spokojeným jako za dob mládí u matky.
,
Co ho přivedlo k nevěře? Jedna špatná zpověď, 'a pak zane
dbávání povinností náboženských. 'Htích se hromadil na hřích,
až neměl více síly vrátiti se' zpět, .dokud, se ho neujala milost
boží.

\

Slavný konvertita učenec franc. Bruyěre napsal; »Nikdy jsem
neviděl, aby člověk mravný a_spravedlivý byl neznabohem.<< —
Hřích zaslepí a otupí člověka, že zavírá oči před sluncem a říká,
že slunce nevidi; světlem vlastního rozumu svítí si na cestu svého
života. — Takoví ubožáci těší se různými výmluvami a necítí, že
řítí 'se stále hlouběji do propasti.
2..Nevěrci jsou nejvýš politování hodni; sami to dosvědčují.

Diderot,

-nevěrec, napsal: >Tři jsou druhy neznabohů,

jedni jsou ztak zvaného přesvědčení; vžili se do nevěry, otupěli;
a ti jsou k politování, nemajíce na světě žádné útěchy a radosti,
jaké poskytuje věřícím sv. náboženství. Druzí se hlásí k nevěrcům.
hledajíce v tom slávy, a sami nevědí, na čem jsou; za ty třeba
„semodliti. Třetí druh záleží z dobrodruhů, kteří nemajíce žádného
přesvědčení dělají se neznabohy a žijí jako neznabozi; těmi třeba
pohrdati, poněvadž jsou pokrytci a' podvodníky.<
.

Voltaire,

vůdce nevěrců, sám zkusiv.na sobě, jak ubohým'

jest člověk v nevěře, napsal: »Nevěrec jest podvodníkem, obavou,
jenž sobě samému chce býti bohem; sobě obětuje všecko, po čem
touží; k vůli sobě ničí,“ co mu v cestě stojí, podobaje se vlku
krvežíznivému.: (Oeuvres 41.)

Nevěrec franc. Bayle

napsal: 'Poznal jsem dva druhy

atheistů; jedni pochybováním začínají, druzi jím končí. Ti první,
učení, říkají osobě, že přemýšlejí a uvažují, že opovrhují roz
košemi; zatím však udusivše v sobě vědomí o Bohu stávají se
nemravy největšími a nejzatvrzelejšími hříšníky. Ti druzí jsou lidé
všemi neřestmi-poskvrnění a největších zločinů schopni; vědí
dobře, že by bylo výhodnější, kdyby Boha nebylo, a proto hledí
sebe samy otom přesvědčiti, že asi Boha není. Vyznávám nepo
krytě a opakuji to důrazně, že atheistou nemůže býti leda ten,
kdo se důkladně pomátl na rozumu.: (Pens. div. _177. Bottan,
Mergl, víra katol. 19.) »Nevěrec je obludou nebezpečnou,< praví
dále, muž zdaleka, nebezpečnější divoké zvěře.: (Oeuvres 14.) _
Tak mluví o sobě nevěrci, když poznali, kam až zabředli.
3. Nevěrci jsou největší zbabělci, ve všem nedůsledni ;, lekají
Se vlastního stínu, nemají pokojného svědomí, .nosí peklo ve svém
srdci, ač před světlem zdají' se býti kurážni a neohrožení, .

Protagoras,

mudřecathenský v starověku, byl z Athen

vyhnán, poněvadž nevěrou kazil mládež. Na cestě po moři do
Sicílie stihla ho\bouře. "'Všichní na lodi 'byli velice zděšeni.
Najednou uhodil blesk do/samé lodi, a Protagoras, který dříve
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Boha popíral, padl na kolena a zvolal: »Bože, jak mne proná
sleduiešlc

Franc. nevěrec Volney

plul z Havru do New Yorku

v Americe. — Cestou posmíval se cestujícím. že se modlí, že
Boha není a podobně. Nastala, veliká bouře, že námořníci nevě
děli si rady Lidé se modlili, a nevěrec Volney seběhl dolů,a tam
ho nalezli, jak k ečÍ a volá také o pomoc. Po bouři smáli se mu,
že ho mudráctví tak náhle opustilo. Volney však řekl: »Bezbožné
řeči dovolí si člověk, sedí-li za kamny, v bezpečnosti, je-li však
zle, je mu třeba náboženství, chytá se modlitby.<

Německý spisovatel, básnik Heine, upíral Boha, dokud se
mu dobře vedlo. Překvapila ho nemoc, oslepl, a pakostnice půst.
bila hrozné bolesti v nohou. Ležel. opuštěn od světa ve svém
domě. v Paříži.' Navštívil ho přítel a zděSil se, když spatřil vy
hublého druha. HCIDB pak pravil: »Vidíš, příteli, nyní jsem
\ přesvědčen, že jest Bůh, a to spravedlivý, a že mne pokořil a po—

trestal pro nevěru.
Kdybych 'té víry neměl, že na věčnosti budu ještě souzen
z celého života, dávno bych skončil sebevraždou a zbavil se
utrpení. První kroky,“jež bych učinil, kdybych se uzdravil, směřo
valy by do kostela :
.
Něm. nevěrec S c h o p p e n h a n e r v nemoci se modlil
a volal k Bohu o pomoc, Lékař však pravil: )Jak se to srovnává
s vaší flOSOfIÍ, vaším učením; vždyť jste v Boha nikdy nevěřilřa
A nevěrec zvolal: >Zde přestává všeckofilosofování, tu je třeba
modlitby..
.

Franc. nevěrec Callot

z Herboi 5 za revoluce francouzské

dopustil se hrozných ukrutností na lidech nevinných. Bůh ho
pak těžce navštívil. Byl opuštěn ode všech 3 umíral v největších
bolestech. Volal Boha a Pannu Marii o pomoc. A když vojín, který
mu posluhoval, připomenul mu bývalou nevěru, pravil nešťastný
Callot: oTenkrát ústa zrazovala srdce,: čili, co jsem mluvil, byla
planá slova, jimž se srdce bránilo.
Vůdce nevěrců, V o l taire, na smrtelném loži konečně poznal,
čím jest člověk bez Boha. »Tu padá škraboška, tu mizí silný
duch, a jen křesťan zůstává.: Volal po náboženské útěše, chtěl
přijmouti sv. svátosti, ale přátelé-nevěrci, které ještě držel silný
duch, a škrabošku nevěry ještě nosili na své tváři, zabránili tomu.
Umřel vlnejvětším zoufalství, jakého lékař, který o tom zprávu
podal, ještě nikdy neviděl.
Balmes, slavný spisovatel španělský, napsal: »Neznaboh ve
štěstí cítí, jak zmije se skrývá v prsou a jedem svým otravuje_
srdce. Rozkoše jej unavUjí. svět se mu oškliví, život je mu obtížný.:
(Dr. Kadeřávek, Obrana víry, I. 216)
Maisíré, franc. učenec, praví: »Mužové nejvýtečnějšl, stanou—li
se kořistí nevěry, cítí nejvíce v sobě bídu tohoto' života; marně
hledají útěchy ve vědě. a umění, všecky práce minou se cílem,
zármutek roste se- stářím, jejiCh konec. bývá hrozný a' zoufalý.
'Mnoz bzdy své nezapírají, množí ji- tají.: (už.)

,—225—
Sv. Tomáš Aquin. praví: »Víra jest oltář; nic není Bohu
příjemné, leč co se mu na témže oltáři podává.: A sv. Augustin
tvrdí: »Kde není víry, tam nemůže býti spravedlnosti; nebot
spravedlivý z víry jest živ.: Važme si pravd sv._ náboženství,
prosme denně 0 dar pevné. víry, naděje a lásky, abychom nejen
věřili, ale také dle víry žili, v lásce k Bohu vše konali, a těšili
se nadějí, že Bůh, který se nám v životě zlevoval jen jako
v zrcadle, povznese nás jednou k sobě na nebe, abychom patřili
naň tváří v tvář a s ním požívali věčné blaženosti.

$$$



Životní pravidla kněze
v stavena jsou v Tyrolsku vedle památníku zbudovatele chrámu ve W. Napsána
v astní rukou na papíru, jenž svědčí, jak často o nich meditoval. Zníť:
Žádné ráno bez srdečné modlitby.
Žádná práce bez dobreho úmyslu.
\
. Žádná radost bez vděčného pohledu vzhůru.
Žádný bol bez Bohu odevzdané trpělivosti.
Žádná společnost bez vzpomínky na všudepřítomnost boží.
. Žádné přetrpěné příkoří bez odpouštějící schovívavosti.
. Žádná minulá chyba bez lítosti.
. Žádné pozorované chyby bez schovívavébo posudku.
. Žádná dobrá modlitba bez pokory.
. Žádný potřebný bez milodaru.
. Žádný trpící bez útěchy.
. Žádný večer bez zpytování.
Corr. Pan. S.
Dobrý to zajisté klíč k četným výsledkům prací.
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ČÁST PASTORACNÍ.
Křesťanství & práce.
(Předneseno BO./12.1913 na vzdělávacím kursu Omladiny v Přerově.

Třicetiletá zkušenost potvrzuje slova'všech obhájců víry kře
sťanské, že jenom křesťanské náboženství dovede učiniti čhvěka
nepřemožitelným v bouřích a v bojích života. jest však jedna věc
v žití lidstva, jež od mnohých jest považována za nejtěžší boj
a za nejhorší pozemskou útrapu, nebo aspoň ode všech za velmi
palčivou otázku, jež nutně potřebuje dokonalého řešení: otázka
práce. Tu pak se vyčítá svaté víře, že jest neschopnou rozluštění“
uspokojivého té otázky práce. Ba tvrdí se, že křesťanské nábo—
ženství je přímo nepřátelské pracujícím třídám. Prý je taková
'nauka křesťanská o práci: Nestarej se o mamon; jenom dary
přijímej od Boha i od lidí, kteří mají býti milosrdnými.-A když
lidé zlí jsou tvrdého srdce, nebo žádají práci, velí křestansrví trpě
livě snášeti bídu a nouzi, velí těšiti se v opojných představách
lepší budoucnosti na onom světě, kde i žebrák bude králem. —
Nemůže býti horší a nebezpečnější obžaloby naší svaté víry
v_nynější době, jejíž heslem jest honba za výdělkem ani v noci
neustávající. Vizme tedy, zda pravdivou je tato žaloba. Odpovíme
na obžalobu, když krátce si předvedeme křesťanskou nauku o práci.
Prosím. o velikou pozornost, neboť jest pro vás nesmírně důležito
míti jasno v této věci: jednak pro obranu, jednak ve vlastním
zájmu, byste dovedli ze své práce vytěžiti vše, čeho je možno
získati.
.
Napřed: co jest práce? Dovolte mi malou chvíli mluviti jako
se mluví odborně ve školách. Co jest to práce? Práce jest napietí
sil v určitém povolání za dobrým účelem.
Pravím předně: Práce jest napietí sil. Člověk má tělesné síly
a duševní schopnosti. Jeden paže “namáhá, druhý si láme hlavu,
napíná duševní schopnosti. A oba pracují, protože do únavy na
pínají své síly. Kdo se nikdy při práci neunavil, ten nepracoval,
ten si hrál.
Pravím dále: Práce jest napietí sil v určitém povolání. Jsou
lidé, kteří vše možné začnou, ale ničeho nedokončí, všeho se
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chápo'u, by to záhy opustili. jen toho si nehledí, aby měli pevný
obor svého jednání, by dokOnale vyhověli požadavkům svého po—
volání. Ti lidé nepracují — ale při veškerém chvatu a obsáhlé
činnosti vlastně zahálejí. Jméno pracovníka zasluhuje pouze, kdo .
své síly soustředí na určitý obor, a v něm provede až do konce
svůj úkol.
\
Pravím konečně: Ptáce jest napietí sil v určitém povolání,
za dobrým účelem. Zloděj a lupič" a lichvář napíná své síly v ur
čitém oboru, bohapustý spisovatel dnem i nocí přemýšlí o svém
jednání, by vedlo k cíli. Avšak jednání jejich nezaslouží jména
práce. Toho čestnéhojména zaslouží ien napínání szl ku čestnému
a ušlechtilému cíli. Tak otec pracu,e, by živil rodinu, tak pracuje
člověk, by vyplnil své místo, ku Opravdovému blahu lidstva.
To je tedy práce. Nikde nebyla práce v takovém opovržení,
jako u pohanů. Ze práce jenom pohrdání zasluhuje, to hlásali
otevřeně i největší duchové nejvyspělejších pohanských národů,
Reků a_Římanů. Tehdy kdo pracoval, 'kdo hájil život svoji prací,
neměl občanských práv, byl'před veřejností bezectným člověkem.
Starý církevní dějepisec vypravuje, že se doslechl císař Domitian
o ukřižování Krista Pána, jenž prý se vydával za krále židov
ského. ]at podezřením vzpoury, kázal pátrati po příbuzných Spa
sitelových. Byli předvedeni příbuzní sv. josefa. Císař vida tvrdé
mozoly na jejich rukou, zasmál se posměšně a kázal je propustiti
s_lovy: »Vždyt lidé ti pracujíh Chtěl říci: nejsou nebezpečnými.
Z-.ví se prací a proto se jim raději každý vyhne, než aby se s nimi
"'S'polčoval ke spiknutí.

.

Taková byla cena práce v pohanství. Za našich časů mluví
se různě o ceně práce v kruzích, ze kterých vytlačena křesťan
ská víra. jedni píší sladké knihy o ceně, kráse práce, jež je šlech
tickým. titulem, útěchou a posilou v utrpení. Jsou takové úvahy
sestrojeny za vzácnými psacími stolky, v oblacích vonného dýmu.
]iní zase proklínají práci jako nesnesitelné břemeno, jehož třeba
se zbaviti. A konečně nedávno napsal veřejně spisovatel Hertzka:
»Dnes. jako před tisíciletími, práce je zase hanbou, pohanou < .
Jak děsně neutěšeným je život člověka, jenž nemá lepšího
pojmu o-práci, než tyto pohanské názory — a jenž přece nemůže
jinak, než v úmorné práci napínati všecky své síly. Neštastně
rozervána jest mysl bytosti, hnané do práce pouze bičem hladu.
Tu se objevuje křesťanské náboženství. Z něho jasné paprsky pa
dají na práci, zlatí pot práce, povznáší práci vysoko, až k nebe
sům. Křesťanská víra svatá sňala s práce kletbu pohanskou, svatá
víra naše chrání práci a pracujícího před kletbou moderní doby,
jež opět s velikou zálibou tvoří otroky. Slyšte náboženství kře
sťanského řeč o \.práci:

1. — Práce není nečestným zaměstnáním pouze tak zvaných
nízkých tříd lidstva. Práce jest povinností všech lidí. »Jako k letu
pták, tak jest člověk stvořen ku práci,: praví kniha Job (5, 7.).
Tato povinnost nepřipouští výjimky. Cbudas i milionář, stařec i kve
toucí mládí, syn chalupy na spadnutí a dítko pyšného hradu. ——
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kdo je schopným ku práci, každý má přísnou povinnost práce,
do posledního dechu. Ve svatých knihách starozákonních postaven
jest nehynoucí pomník povinnosti práce: Bůh nejvyšší tam líčen
jako pracující; pracuje šest dní na tvoření světů, a zdá se, jakoby
až do únavy pracoval: odpočívá sedmého dne. D.) ráje postavil
Bůh člověka: ne aby jen užíval, nýbrž aby ráj vzdělával, aby pra
coval. A když člověk se vrhl z_náruče Boží do poroby satanovy
hříchem, nepřestala pro něho povinnost práce —jenom byla zostřena. _
»V potu tváře budeš pojídati chléb svůj.< Tolik budeš pracovati,
že ani při odpočinku neoschne pot z pramene práce. jak dlouho bude
trvati práce? »Dokud se nevrátíš do země, ze které jsi vzata
Tedy: až do vyčerpání sil, až do posledního dechu pracovati jest
pro každého člověka příkazem, který dal nejvyšší Bůh.
2. — jako je stvořena květinka na ozdobu přírody a libou
vůní pro potěchu člověku — jako veškerá příroda je stvořena pro
člověka, tak jest úkolem člověka, aby neúmornou prací uplatnil
svoli lidskou důstojnost. Této staré pravdě, od většiny lidí zapo
menuté dopomohlo křesťanství zase k uznání a ku p'atnosti. Aby
pak člověk radostně plnil tuto svatou povinnost, zlomilo křesťan
ství tvrdý osten práce v očích lidstva — posvětilo práci. Ovšem
hlásá *'svatávíra, že práce jest pokáním za hřích. Avšak třeba pa
matovati, že dle téže kře—ťanskévíry práce byla povinností člo-v
věka i před hříchem. Z toho jasně plyne, že trestem za hřích není
práce sama, nýbrž pot a únava a bolesti práce.

]iž touto myšlenkou jest práce posvěcena. Touto pravdou na
bývá práce povahy oběti a zadostiučinění, a tak stává se i nejhorší
práce snesitelnou křesťanu uvědomělému. Co dodává otci, matce,
téměř nadlidských sil v práci —, že se zdá, jakoby síly jejich byly
nevyčerpatelné? le to myšlenka, že se obětují za blaho své rodiny.
Práce ve světle svaté víry stala se obětí a dostičiněním. Stala
se obětí za vlastní prospěch pracujícího, ani ne tak obětí za blaho
hmorné, jako za baho duše; Jaká útěcha v tom je obsažena!
Myslete si člověka do úpadu pracujícího, jenž doslovně v potu
tváře požívá svůj okoratý ch éb S.<oro jako na otroka naň po
hlížejí, neuznávají námahy jeho. A on, utýrán, sotva klidně se
chce pomodnti aspoň málo otčenášků — již únavou klesají údy,
klíží se víčka. jak zoufale smutná byla by jeho duše, kdyby si
byl nucen říci: Moje práce brání mi, že nemohu dáti Bohu, co
jemu patří A opačně: jak šťastně klidným jej učinilo křesťanské
náboženství, když jemu povědělo: Práce neodcizuje Bohu tvoji
duši; ne — práce jen blíže k B.;hu tě přivádí. Tvo,e práce jest
obětí, jest smířením, jež Bůh přijímá za tvé slaboszi. Tvoji práci
vidí a uznává Bůh. Tvůj pot jednou bude proměněn ve vzácné
perly, jež ozdobí tvé čelo štěstím zářící. —Ovšem potřebujejedné
vlastnosti práce,- aby tak moho ujištovati'o ní svaié náboženství.
O tom hned promluvíme. Zatím dobře si pamatujme, že Bůh "ctí
naši práci.
'
Ano, Bůh uznává naši práci, Bůh ctí naše námahy. Syn Boží
přišel na svět, aby zachránil lidstvo, by naučil lidské syny správně
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pochopiti význam života i všecháivotních povinností. Přišel jako
král? Narodil se v nádheře boháčova paláce? Zil jako člověk po
hodlný, jenž se práce štítíř Narodil se ve stáji cizí, dal se ošetřo
vati upracovanýma rukama Panny Marie a sv. Josefa. Upracované
pastýře první přivedl k sobě; jeho apoštoli byli většinou lidé práce,
jeho první Viditelný náměstek byl pracovitý rybář. Heslem Spasi
telovým bylo: »chudým se evangelium zvěstuje,< t. j. pracujícím.
Více ještě učinil Syn Boží; sám pracoval — a jak pracoval!
Mohl kameny ve chleby proměniti, ale neučinil tak. Jako pravý
syn Adamův požíval v potu tváře svého chleba. Tuhá práce te
S::řSkározbrázdila Jeho svaté ruce, potem zalévala ]eho tvář. Až'
do třicátého roku pracoval tělesně, tři léta pracoval duševně při
mnohém strádání. A když ve svých kázáních hledal příkladů, by
prostým duším posluchačů znázornil vznešenou svoji nauku, ne
hledal přirovnání a příklady v palácích boháčů ani v životě vzne
šených. Na pole uváděl v duchu posluchače ku pracujícímu roz
sévači, k starostlivénu hospodáři, k hospodyni a k dělníkům. Proč
tak činil Mistr Ježíš? Aby opět dal práci čestné místo, které ji
patří jako svaté povinnosti člověka. Věru, příklad božského Mistra
jest výmluvnější než nejkrásnější řeč a píseň o práci.
Bezdětný boháč odkázal své miliony synovci, se zvláštní pod—
mínkou. Mladý pán měl -po pět týdnů denně od šesté hodiny
ranní do osmé večerní ve svém vybraném oděvu pracovati v nej—
ŽlVějŠÍuici volkoměsta. Měl tam státi s kartáči a leštidlem, měl
nabízeti své služby jako cídič bot. Tím chtěl milionář dědicovi
hluboko do duše vrýti pravdu, že práce i boháče' ctí. Co však je
milionář proti Bohu věčnému. Jehož je _země a bohatství její,
okrsek země a všichni v něm přebývající? Když Boží Syn svým
životem dokázal, že Bůh cti a vysokoccení práci, dána jest práci
všecka čest.
3. — Konečně naše svatá víra naučila člověka dokonale vy
užitkovati práce a všech schopností. Lživou jest pomluvou. když
se hlásá, že svaté náboženství učí křesťana tupě hleděti do bu
doucnosti, očekávati, že dobrý Otec nebeský se o něho postará
i když nebude sám se starati. Pomluva lživá je to. Neboť prvním
a základním životním pravidlem křestana jest: »Pane, dal jsi mi
pět hřiven — hle, jiných pět jsem jimi vyzískal.- Bůh dal zdravé
údy a dobrý rozum, a měl při tom své úmysly. Chtěl, abys úsi
lovnou praci rozvinul své schopnosti, bys vpřed postupoval vlast
ním úsilím, od stupně ke stupni. Boží vůle jest, abys poctivou
námahou zlepšil postavení své, i osud bytostí tobě svěřených,
Boží oko bdí nad tebou, přih'íží ku tvé práci — _ty pak časem
vydáš počet Bohu z vladaření nad silami a hřivnami svěřenými.
Křesťanské náboženství nezakazuje snahy po lepším!
Naopak, přímo a výslovně Kristovo svaté náboženství žádá,
bychom úsilovně pracovali na zlepšení svých poměrů. A přidává
svatá víra naše pravdu plnou sladké útěchy: Z tvých mozolů ne
plyne ti jenom užitek pro tento život, nepřinese ti jen pozemské
zlato námaha.
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Může se totiž státi — a není tak vzácným zjevem, že po ne
smírné práci člověk zalomí rukama, zoufale zvolá: nadarmo jsem
pracovall A tu do rány hojivý balsam kape svaté naše nábožen
ství: Nepracoval jsi nadarmo. Tvoji práci zapsal Bůh do knihy
života. Tvoje práce i v říši Boha odměnu ti chystá,- ve zdech
věčného jerusaíema.
jsou lidé, kteří se tomuto názoru posmívají — z duševní
omezenosti nebo zloby. At tedy oni potěší zoufale sténajícího nad
marným namáháním. Nemohli dosud, a jako všichni mudrci a po—
.směváčci nedovedli ani dost málo pohnouti trůnem Boha živého,
ale všichni si o nepohnutý Boží trůn rozbili lebky — tak zůstane
pravdivou útěchou naší práce, že pracujeme nejenom pro lačnost,
nýbrž i pro věčnost.
Jednu jenom podmínku třeba splniti. Třeba je tak pracovati,
by mohl Bůh uznati naši práci. Tak třeba pracovati, by práce
naše mohla býti zapsána do čisté knihy života _včistém nebi, do
něhož nevejde nic nečistého. Práce naše budiž čistá! jak to?
Takovým způsobem:
Kdybychom pracovali jenom,pro zisk, pouze po uznání kdy
bychom se pachtili, žádajícím jeho uznání a odměnu, řekl by
Bůh: »Příteli, vzal jsi již odplatu svoji.< Proto třeba práci posvětiti.
Předně: posvět práci denní modlitbou. Když Boha denně vo
láme, aby byl svědkem a pomocníkem a těšitelem při náší p_ráci,
bude Bůh též odplatitelem.
Dále\třeba při práci varovati se hříchu. Neboť nemůže a ne
bude Bůh žehnati dílu, jež jsme spojili se hříchem, s nepravostí
před Bohem.
Konečně třeba posvěcovati práci dobrým úmyslem, a tak ji
učiniti č/isíou. Ku práci má' nás vésti, při práci má nás provázeti
takové smýšlení: Budu napínati svoje síly, abych vyplnil vůli Boba,
jenž mne ku práci stvořil. Budu pracovati, bych prospěl svým
bližním. Budu pracovati, bych svojí prací dal čest Bohu, bych

stal se podobným svému Pánu, pracovitému Spasiteli. Budu sná
šeti námahu práce, jako pokání za všecky urážky Bohu ve svatou
tvář vmetené. Na lidskou čest a slávu nedbám, nepracují proto,
bych byl od lidí chválen.
Nejmilejší, hle, co činí, kdo pracujícímu člověku béře svaté
náboženství! Okrádá pracujícího o nejlepší útěchu, okrádá o štěstí
života, na rty klade kletby proti práci. Říkejte si jen: pracuješ
pro pokrok lidstva! Odpovědí dosud vždy byla kletba tomu lid
stvu, jež prý zotročuje pracujícího.
Křesťanství a práce patří k sobě, Bez křesťanství jest práce
kletbou, tvrdým ostenem, nesnesitelným břemenem. Křesťanské
duši je též práce břemenem, ale sladkým a lehkým jhem. Neboť
není. kletbou, nýbrž požehnáním. ó vy, kteří pracujete, držte se
Krista, pracujte dle jeho svatých pokynů. Pán bude s vámi, jako
na lodičce se sv. Petrem — a obrovská bude kořist, věčný užitek
vaší práce. Amen.

P. Em. Soukup, Ord. Praed.
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Tisk ve službách duchovní správy.
Podává lan Havelka.

A) Důležitost tisku vůbec.

Moderní pastorace! Prostá slova, hlubokého však významu,
plná obtíže a mnohdy úplného nepochopení. Co jest moderní
pastorace? Na tuto otázku dáno již mnoho odpovědí. Nejspráv
nější však jest tato: prostředky, jichž v duchovní správě má se
užití v době dnešní, moderní. Kterých však prosrředků dnes nej
lépe užíti?
,
' Předně těch, které plní úkol pastorace. Ukolem této jest:
vésti lid k Bohu, lid posvěcovati.
'
Lid k Bohu vedeme poučováním, posvěcujeme „jej, udělujíce
mu svaté svátosti. Tak tomu- bylo v dobách dřívějších, kdy po
sitivní víra v Boha byla v srdci lidstva hluboce zakořeněna, kdy
lidstvo hrnulo se na kázání, ku sv. svátostem. Dnes však počet
posluchačů slova božího značně klesl, počet přijímajících sv. svá
tosti značně se zmenšil. Příčiny toho jsou různé. jedna z nich
jest označena slovy Písma: Perditio tua ex te Israel — a platí
nejvíce o kněžích. Jinou příčinou jest vzrůst negace víry. Tato
.pak užila všech možných prostředků ku svému rozšíření. Tak
na př. přednášek, ponejvíce ale tisku Tohoto pak užila tím, že
ponejvíce brožur hleděla dostati mezi lid. Dnes není u nás ani
té nejmenší farnosti, ve které by aspoň brožury nám nepřátelské

buď v lidových knihovnách anebo v soukromí nebylo čteno
a rozšiřována.

_

Moderní pastorace pak má a musí proti těmto příčinám
vzrůstající negace víry a lhostejnosti a vlažnosti vystoupiti.
První příčinu odstraníme, budeme-li my kněží sami horliví
u víře, u konání svých povinností jak 'v kostele, tak mimo ko
stel. -Iak toto lze dosíci —'na jiném místěpozději.
Druhou pak příčinu odstraníme, budeme—li užívati ve své pa
storaci téhož prostředku, jako \negace, totiž tiskul Bude snad
mnohý mysliti, že tiskem nemůže povznésti upadající víry svých
farníků; ten ovšem bylsby na omylu. Co je platno duchovnímu
správci nadšeněkázati, když právě tak zvané lepší kruhy do ko
stela nejdoul Nanejvýše snad 0 dnech císařských, aby provětrali
uniformy, nanejvýše o Hodech Božích jdou se Pánu Bohu ukázati
— ale slovo boží je jim zbytečnosti, je jim nudou. A těm, co
chodí do kostela pilně, těm často a často kázání malý přinese
užitek. Ty kážeš, kážeš krásně, přesvědčivě — a když přijdou
farníci tvoji s kázání domů, béřou do ruky — tisk mnohdy víře
nepřátelský, přímo bezbožecký a nemravný. Tys mluvil, u mno
hých pak působil tiskl
,
_
Snad nahlédneš, že tisk má skutečně velikou důležitost. Jeho
důležitost spočívá v následujícím:

1. ve velkém

rozšíření

tisku.

Dnestisknese na

celém světě ročně přes 3000 milionů čfsel různých časopisů., —
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V Čechách vyjde ročně na 40 milionů čísel různých novin a ča
sopisů; jenom kalendářů různých vydáno bývá ročně v Čechách
přes 5 milionů. Není dnes v českých zemí chaloupky, aby tam
nebylo kalendáře nebo časopisu.

2 Tiskem“ šíří se bleskurychle

šlenka

mezi lidem.

lidská my

Dnes na schůzi na př. nebo v parla

mentě i v cizině zámořské to neb ono se promluví; okamžitě
pracují telegrafy, telegramy, kabelogramy, zprávy přijímajL re
dakce. Tiskařské stroje velmi rychle otiskují každou zprávu ne
stokrát, ale statisíckrát a“ druhý den čte c_elý takřka svět udá

losti dne.

3. Tisk je trvanlivý.

Slovo promluvenénadchne,.ale

brzy vymizí z paměti, slovo tištěné je uloženo a člověk sahá
ipo letech po novinách, brožurách, knihách a slovo slyšené,
pronesené znova a znova se oživuje, znova a znova působil
Z řečeného poznati lze, jaké přednosti má tisk, jak mnoho
získá ten, kdo tisku užívá. Denní zkušenost dokladem. Dnes tisk
dělá mínění lidu, dnes tisk tvoří politiku, tisk má vliv na volby,
ano tisk vychovává lidstvo k dobru a krásnu, tisk též může
pohřbíti každou ctnost, pravdu, positivní vírul
Pro zajímavost všim'něme si, jak soudí velcí mužové o tisku.
Anglický myslitel Smiles praví o tisku '(Charakter, c. V.):
»Člověka lze obyčejně poznati podle knih, které čítá, jako podle
společnosti, ve které bývác
Ruský car Mikuláš jmenoval knihy a časopisy — papírovou
armádou, říkávaje: »Armáda papírová platí dnes tolik, jako ar
máda skutečná, jen že tolik nestojí.: A slavný biskup Ketteler
pro veliký význam tisku pronesl mínění své, že veliký apoštol
Páně, sv. Pavel, aby získal lid Kristu Pánu, stal by se dnešní
doby žurnalistou l
Této důležitosti tisku všimli si praví odpůrcové každého ná—
boženství, katolického zvláště. Napja'li všecky páky apomocí jisté
nevyčerpatelné kapsy opanovali každý tisk a dnes v tom nejne
_vinnějším tisku najdeš, neli urážku církve, nebo náboženství, tož
aspoň nějaký vtipek. A že ten jest na újmu lví práce pastorační,
uznáš zajisté každý! A proto chep se tisku, rozšiřuj dobrý tisk,
podporuj sám tisk hmotně i mravně.
Učiň si jako duchovní správce zvlášť a*jako kněz vůbec he
slem slova papeže Lva XIII, jenž pravil: »Proti tisku lhav'ému,
nemravnému postavte-tisk dobrý, pravdy milovný, křestanskýh
Neustále měj na paměti pro doby příští — v míru — slova
zesnulého sv. Otce Pia X., onoho, jenž vším právem může býti
zván horlivým pastýřem: »Marně stavíte kostely, konáte missie,
zakládáte školy: to vše bude zničeno, všecky!ltyto vaše práce
budou nadarmo, nedovete—lichopiti se zároveň zbraně obranné
i útočné — katolického tiskulc
Ano, nepochopíme li důležitost tisku, nevezmeme—litisk co
vydatnou pomůcku ve své pastorační činnosti, nedostaneme-li
tisk svůj do rodin, pak národ náš — na polo tiskem špatným
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otrávený — bude usmrcen, ubita bude jeho zbožnost, jeho mrav
nost, jeho ctnost, náš národ zahyne! A toho jistě nechceš, ktomu
liknavostí, netečnosti svou nikdy nepřispěješl A proto chop se
každý této práce: lidu víru zachovat, prohloubit, lid k zbožnosti
přivést, jej posvětit — tiskeml'
V dalších statích podám ukázky, jak tisku možno užití
v duchovní správě vůbec, v náboženském životě zvlášt. Rád při
znám, nejsou to pojednání samostatná, mnou zpracovaná, nýbrž
ze zkušenosti duchovních správců najmě cizích sestavená.
Prosím tudíž o laskavé sledování a — napodobení! Tot hlavní
věcl Tak ukážeme, že máme smysl pro věci nové, moderni, jež
ulehčují naši práci na vinici,Páně.

Bible na kazatelně.
Dr. P. Josef Mlklik, C. S. S. R. — (Pokračování.)

9. »Virga'tua et baculus tuus, ipsa meconso
lata

sunt..

(Zalm 22, It.) V asketických pojednáních bývalí

uvedená slova cntována společně se Zjev. 3, 19: »já které milují,
kárám a trestámc a s výrokem knihy Přísloví: »Nebo Hospodin,
kohož miluje, toho trescec (3, 12.). Má se iimi dovoditi, že
itresty jsou důkazem lásky Boží. Výklad připomíná již O'ri
genesf) Eusebius Caes.,?) sv. Athanášř) sv. Aigustinf) Theo
dgretb) a Euthymius 6) Z DOVějŠlChuvádím aspoň Rychlovského:
>Rekněte mně nějaký trest, s nímž by lékařství Boží spojeno
nebylo? Ach, Panel Metly tvé sladké jsou všecky. nebot z nich
med spasení se prýští. Protož zvolal tvůj prorok: Metla tvá mne
„potěšila lc 7)

Poněkud jinak Ruftn: >Poněvadž prutem býváme šlehání,
avšak bolí se podpíráme, 'můžeme prutem rozuměti káráni, holí
pak útěchu. Obojím způsobem těší nás Pán: utrpením i svými
dary. Proto na nás posílá utrpení již na světě, aby nás nemusel
trestati na věčnosti. Proto jsme káráni, abychom byli vyzkoušení
a očištěni, abychom napravili svou nedbalost, dokázali svou trpě
livost a byli v nebi odměněni. Proto je psáno: »Blahoslavený
muž, kterýž snáší pokušení; nebo když bude zkušen, vezme korunu
života cs) — Myšlenka sama je správná a biblická — avšak na
tomto místě vyjádřena není. O tom nás poučuje obsah žalmu,
který _patří k nejněžnějším modlitbám starozákonním. Zalmista je
ovečkou, kterou pase _Bůh. »Pastýřskou ho'í chrání pastýř ovce
1) Mig. 17, 114. — 2) Mig. 23, 218. — 5) Mig. 27, 139.
4) Mig. 36, 182. — 5) Mig. 80, 1027. —- 6) Mig. 128, 294.

7) Káz. nedělní I. 258.

9) Mig. 21, 727. »Quia virga percutimur, baculo sustentamur; per
virgam intelligimus disciplinam, per_baculum consolationis sustentamentum.
Utroque modo nos consolatur Dominus, flagellis videlicet et dcnis.:
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„,

proti zvěři.-1) prutem je shánívá. Lze tedy dobře užiti slov
o prozřetelnosti Boží. Tak Hobergř) Mlčoch 3) a novější.

10'.»Concaluit cor meum intra me, et in medi

tatione

mea exard_escet_ignis-<<. (Zalm38,4) Smíme-li

věřiti některým kazatelům, znamená meditace úkon duchovního
života a žalmista líčí nám jeho účinky: zošklivuje nám hřích,
rozněcuje v nás lásku Boží a rozmáhá naši horlivost. je nemožno
vypočítati všech, kteří tak verše vykládali. Uvádíme na doklad
pouze Grasera: »Vzpomínka na naše hříchy nemá v nás býti
pouze chabým a planým uvažováním. Má naše srdce rozehřátí
a roznítiti v nás plamen, plamen lásky Boží, jako kdysi u zbož
ného krále Davida: abychom tak znovu a ohnivěji než dosud
milovali Boha, který nám tolik hříchů odpustil.. *) Také,sv. Ambrož
viděl ve slovech řeč o rozjímání, ač měl na mysli Spiše hříchy

vlastní: »Víme ze zkušenosti,_že těžší rány hojí se prostředky
palčivými nebo přímo ohněm. Zalmista byl sám sobě lékařem . . .
Třeme-li kámen o kámen, vykřešeme jiskru; podobně zardívá se
dobré svědomí, připomeneme-li mu jeho hříchy.- E')jiní vykládali
slova o svatém hněvu, že dobrý Bůh bývá tolik urážen Dle
Rufína lituje: žalmista, že při tolika hříších mlčel a druhého rázně
neokřiknul. »Mé srdce počalo býti nepokojné: viděl jsem ty'to
nerozvážně lidi a hořel jsem bolesti. Nenapomenul jsem jich
a když jsem mlčel, horlivost domu tvého stravovala mne. Abys
však nemyslel, že tento zápal byl pouze okamžitý, hned dodává:
při uvažování mém roznítil se oheň. Prozrazuje ti, že oheň hořel
tím více. čím déle ml_čel.c“)

'

Správný smysl podává nám opět souvislost. Pěvec vzpomíná
si na všecky urážky, kterých zakusil od svých nepřátel. Přiznává
se, že pouhá vzpomínka na vytrpěná příkoří ho rozpaluje. My
slí-li na ně déle, propuká plamen pomsty jasně. Přece však praje
vuje naději, že Bůh obrátí vše k dobrému a sám se ujme svého
služebníka. Myšlenka zní ještě v posledním 'verši: »Ulev mi,
abych se poobčerstvil prve. nežli bych odešel a více mne ne
budelc Podobně Sedláček,7) Mlčochf) Hoberg.“—)
ze starších Euthy
miuslo) a Apollinaris z Laodicee.“)
1) Sedláček, Žalmy I. 181. — 2) Psalmen, str. 72. — 3)Psalterium, str. 112.

4) Predigten I. 349. >Die Betrachtung unserer Sůnden soll bei uns
keine unkráftige, keine fruchtlose Betrachtung sein. Sie soll, wie die Be—
trachtung des frommen Kčnigs unser Herz erwármen, sie soll ein Feuer
in uns anzůnden, ein Feuer der Liebe, unsern Gott gleichsam auf's Neue
und feuriger, als bisher geschehen, zu lieben, weil er uns so viele Sůnden
“ nachgelassen.< '
5, Mig. 14, 1096: »Graviora vulnera, sicut novimus, caustico medica
mento vel admoto igne curantur . . . Lapis si ad lapidem teratur, ignem
excutit: ita .etiam bona conscientia pudore succenditur, si renovetur ei
suorum recordatio delictorum.
_
'
6, Mig. 21, 789: »Ideo coepit esse inquietum ccr meum: videbam in
sensatos, et tabescebam. Non arguebam et ,me sic tacentem zelus domus tuae
comedebat. Ostendit illum ignem crescere magis ac magis ex taciturnitate.<\
7) Žalmy I. 305. — 8) Psalterium,

str 172. — 1*)Psalmen, str. 134.

10) Mig. 128, 442. — 11) Mig. 33, 1366.
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11.»Accedet homo ad cor altum et exaltabitur
Deus.c (Zalm 63, 78.). Někteří kazatelé vykládají slova žalmu
o božském Srdci Páně, nebo aspoň 0 jeho tajemném utrpení. Tak
volá nadšeně Rufin: »Přistoupí člověk k srdci vznešenému, k srdci
tajemnému, k srdci bvožskému, nijak neprozradiv, co ví, nijak ne—
prozradivjčím jest. Zidé domnívajíce se, že není víc, než co na '
něm bylo viděti, zabili člověka. Tím povýšen byl Bůh v božském
Srdci; čím měl býti pokořen, tím byl ještě více povýšen. Kristus
sice zemřel, ale vstal z mrtvých, vstoupilna nebesa a do celého
světa poslal-svoje hlasatele. Uvěřili mu, že je Bobem. Byl pový
šen a povznesen, ne že by sám v sobě mohl býti vyšší, nýbrž
u lidí, „kteří ta.: Boha lépe poznali.<:1) A ještě výmluvněji sv.

Augustina) Jeho krásná slova přijala církev do svých hodinek.
Podobně rozuměl slovům Bellarmin: »Hlubokým srdcem můžeme
také rozuměti srdce samého Krista.c3)_Všichni tu viděli ve slovech
řeč o bolestném utrpení Kristově. Zidé pokládali ]ežlše za pou
hého člověka a'proto jej odsoudili k potupné smrti kříže. Kristus
se nebránil — a zemřel. »Ponížil se jako člověk a povýšen byl .
jako Bůh, protože nejlépe vynikla moudrost boží a nejslavněji
zvítězila nad zlobou lidskou, když se ukázalo, že Kristus přemohl
smrt smrtí.-*) Gzrbohus tlumočilzl »lidská vůle Kristova podrobí
se jeho vůli božskénb)
Eusebius z Caesaree vykládal slova o bohumilných lidech,
kteří vynikají nevšední svatosti a hlubokými vědomostmi, zvláště
v řádu nadpřirozeném a proto účinně chrání druhé před pádem.
Nepřátelé kříže Kristova, praví, snaží se svésti prosté křesťany
ke hříchu. Když se. zdá vše ztraceno, »objeví se nějaký muž.
opravdu dokonalý a srdce velikomyslného, postaví se odhodlaně
proti nim a je zapudí. A takv jeho přičiněním bývá Bůh osla-'
ven.c“) jinak Arnob'ius ml.7): D,ábe1 a jeho náhončí na světě snaží
se všemožně svésti lidi ke hříchu. »Když pak vidí, že svého cile
nedosáhli, a že takový člověk kráčí ještě k vyšším stupňům sva—
tosti, snaží se svésti ho k pýše, aby pro jeho nadutost odešel od
1) Mig. 21, 896: >Ad cor altum, ad cor secretum, ad cor divinum, non
ostendens. quid_nosset, non ostendens, quid esset. Illi putantes hoc totum
esse, quod videbatur, occidunt hominem . .. Exaltabitur Deus in corde di
vino. Unde humiliatur. inde amplius exaltatur. Mortuus est enim Christus,
resurrexit a mortuis, ascendit in coelum, misit praedicatores suos in mun
dum. Creditus est Deus c
2) Mig. 36, 766.

3) Crampon, Psalmi I. 405. >Pot'est etiam intelligi per cor altum cor
ipsius Cbristi.<
'

4) Crampon, Psalmi 1.406.: »Humiliabit se ut homo, exaltabitut. ut
Deus;lquia tunc maxime demonstrabitur sapientia divina vincens malitiami
humanam, quando apparebit Christum moriendo mortem destruxissex
5) Mig. 193, 1807.

6) Mig. 23, 622. >Accedet autem homo quispiarn ad eos, vir'vere per.
fectus, . . . . . qui alto corde munitus contra eos aciem instruet, ipsosque
omnes dissipabit, ita ut eius opera Deus exaltetur.<
7) Mig. 53, 412.: »Videntes se defecisse, et hominem accedere ad su
periorem gradum justitiae, faciunt ei cor altum, ut per elationem cordis eius
exulet se Deus ab eo.:
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něho Bůh.: — Úplně jinak Kassiodor: »Když praví: Přistoupí
člověk k srdci povýšenému a povýšen bude Bůh, má na mysli
lidi, kteří s dobrým úmyslem hloubají o věcech božských. Srdce
lidské je tehdy vznešené, když zapomíná na zemi a myslí na
nebe. Takoví nepobloudí, jako pobloudili ti, kteří pátrali po vě
cech marných-1)
A přece mají slova úplně jiný význam a právě na tomto pří
padě viděti nejlépe, kam zavádí neznalost hebrejštiny. »Accedere
ad cor altumc je hebreismus a znamená zpyšněti, nebo dle Sieg
friedaStade 2) a Fůrsta 3) jednati lstivě. Správně vystihuje smysl
Kalmet, když praví: >Pyšný se povyšuje —'avšak nekonečně nad
ním stojí Bůh. Namáhejž se člověk sebe více, aby vynikl nad své
druhy a ušel pomstě Boží —' jeho pýcha a jeho zloba budou
nadarmo.c*) S ním souhlasí Hoberg 5) a Sedláček-.“) Zajímavo je,
že“správný výklad nacházíme již u nejstarsích a nejslavnějších
spisovatelů řeckých, zvláště u Didyma,7) sv. Athanašef) Euthy
mia 9) a Theodoreta.10) P. Corner nazývá applikaci na božské
Srdce neuvědomělým rouháním.u)
,

12. »Mirabilis Deus in sanctis

suis.c (Zalm

67, 36.). Neznalost původníbo textu zavinila překlad; Podivu
hodný jest Bůh ve svých svatých. Tak na př. rozuměl místu již
sv Hilarius12): »Bůh je podivuhodný ve svých svatých, protože
každého úmyslu svého na nich dosahuje a' uvádí je do nezkalené
slávy nebeskéx Podobně Rufín, který tlumočí slova žalmu: »Po
divuhodný Bůh ve svých svatých, rozuměj, bude, až bude jeho
Svatý souditi svět, až svatí zářiti budou jako slunce v království
Otco'vě, až Bůh bude vším ve všem.—13)Souhlasně Kalmet: »Bůh
_zasluhuje obdivu, at koná cokoliv; nikdy však nezáří jeho veliko
myslnost, jeho moc a jeho milosrdenství jasněji, nežli když svoje
služebníky a svoje _.přáteleposvěcujexu) Z moderních kazatelů
uvádíme aspoň: »A také svatí nemají lesku svých ctností ze sebe,
ale z Boha. Milostí Boží jsem, co jsem, praví apoštol, A proto
uctíváme-li svaté, uctívámesamého Boha, volajíce se sv. žalmi
1) Mig. 70, 441 »Cor enim alturn tuncj est, quando coelestia cogiat et
terrena devitat <
.
2) Hebr. Wórterbuch str. 530.
3) Hebr. und chald. Wůrterbuch II. 160.
4; In loc. »Superbia erigetur homo; at infinito illum. intervallo supe
rabit Deus.<
5; Psalmen, str. 216. --- “, Žalmy I. 489 — 7) Mig. 39. 1434.
8) Mfg. 27. 282. — 0) Mig. 128, 635. — W; Mig. Su, 1343.

11) Bainvel, Les contresens, str. 83.
'
12)Mig. 9, 468.: »Mirabilis autem est, cum omnem beneficentias suae in

'eos conferat voluntatem, cum ipsos intra perfectionem coelestis gloriae
collocabit.:
13)Mig- 21, 921.: »Subandis, erit. Quando per Sanctum suum mundum
judicabit, quandojusti fulgebunt sicut sonip,regno Patris eorum, quandO' ipse
Deus erit omnia in omnious.<
14)In loc.: »Quidquíd agit Deus, ubique admirabilis est: at nullibi ad
miratione digmores illius magnificentia, virtus ac misericordis sunt, quam
cum servos amicosque suos sanctos facit.:
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stou: Obdivuhodný jest Bůh ve svých svatých.c1) Je pozoruhodné,
že naše česká Bible ponechala slova bez poznámky.
'
Podobně rozuměl verši Bellarminř) Avšak když dodává:
»Tomu neodporuje, že v hebrejském textu čteme: podivuhodný
Bůh ve svatyni své: svatí jsou nejdokonalejsími chrámy Božími-_,
nemá pravdu a chybuje proti základnímu pravidlu herměneuti
ckému: Kdykoliv ie překlad dvojsmyslný, obojetný a temný, třeba
nahlédnouti do textu původního — je-li jen dosti jasný. Tvar
sanctis může pocházeti bud' od sancti nebo od sancta. Bible he
brejská nás poučuje, že třeba překládati_: »Obdivuhodný jest Bůh
ve svatyni své.: Podobně všichni moderní; uvádím aspoň Hoberga 3)

a Sedláčka“

'

13. »Quoniam non cognovi litteraturam,
introibo in potentias Domini.: (Lalm 70,15.—16.).
Latinský text je až příliš svůdný, takže se ani nedivíme, byl-li
nesprávně vykládán. Dle sv Augustina narážl žalmista na samo—
libost mnohých židů, &jakou se vychloubali svým zákonem, ale

při tom málo dbali svémravnl dokonalosti. Tuto nedůslednost
vytýkal jim později také sv. Pavel. Bohem nadšený pěvec nechce
se říditi jejich příkladem a volá: »Proto nebudu se chlubiti svými
silami, nechci zůstati při písmeně zákona. Zavrhuji literaturu, to
iest lidi, kteří se vychloubají písmenou zákona, kteří převrácené
a nerozumné spoléhají na své vlastní síly. Takové. od sebe od
mítám. Sám vejdu v moc Páně, abych byl silný, když jsem sám
slabý.<5) — Podobně Bellarmin: »Domnívám se, že literaturou
rozumí tu David lidskou moudrost a chytrost,- iakou měl na př.
Achilofel . .. Slovem »nepoznal jsem: nemyslí prostého poznání,
nýbrž uznáni a jednánl.<3) Stejně Eusebius Caes.,7) sv. Athauášf')
Rufín,9) Euthymiusm) a Theodoret.“) Z moderníchrpřipomínáme
pouze Grasera. V kázání 0 sv. Fratušku Ass. volá: O evangelická
moudrosti! ty jsi dala tak hluboké poznání svému učednlkovi, ty
jsi ho vyučila posvátné vědě ježíše Krista, ty jsi mu zjevila nei
vyšší pravdy, jako kdysi králi Davidovi, který pravil: »Protože
neznám moudrosti lidské, vejdu v moc Pána svébo.<12)
1) Kazatelna,

II. 476.

.

n_
2) Crampon, Psaltni, I. 437: »Neque obstat, quod in Hebraeo legatur:
mirabilis Deu's in santuariis; ipsi enim sancti viri sunt verisima sanctuaria Dei.<
3) Psalmen,

str. 236. '— 4) Zalmy. ]. 533.

.

5) Mig. 36, 890.: »Non glorier ergo de viribus meis; non in littera rema

neam; reprobem litteraturam, id est homines de littera gloriantes, et de suis
viribus perverse, tamquam phreneticos praesumentes; reprobem tales, intrem
in potentias Domini, ut quando iníirrnus sum. tunc potens sim.<
“) Crampon, Psalmi I. 460. »Existimo igitur Davidem hoc loco per litte
raturarn intelíigere humanam sapientiam et astutiam . . . . et per verbum
»cognovic . . . approbationem et usum.:
7) Mig. 23, 782. _ 8) Mig. 27, 319. — 9) Mig. 21, 934.
10) Mig. 128, 715. — 11) Mig. 80, 1423.

12)Predigten, 11,392: >O evangelische Weisheit! du hast deinem Schiller
jene tieíe Einsicht gegeben, du hast ihm die heilige Wissenschaft lesu
Christi beigebracht. du hast ihm, wie einst dem Eónig David, der gespro
chen hat: Bůcherweisheit kenne ich nicht, so will ich emgehen in die Kraft

des Herrn; die hóchsten Wahrheiten gelehrt.<
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Tento výklad byl zaviněn nesprávným rozdělením veršů v na
šich překladech. Mimo to se zapomnělo, že »introire in potentias
Dominic je hebreismus a znamená »rozjímati veliké skutky'boží.<
Omyl prvních překladatelů lze omluviti tím, že sloveso safar má
dvojí význam: psáti i počítati. Proto subst. se pboroth bylo možná
překládati »písmo, kniha, literatura, nebo početn' Správný překlad
zní dle Dra Sedláčkazl)
v. 14. Já však chci stále doufati
a',rozmnožovati tvou chválu.
v. 15. Má ústa mají vypravovati o tvé spravedlnosti,
po celý,den o tvé spáse,
—
poněvadž (ani) neznám počtu 2) (jejich).
'v. 16. Přijdu na silná díla Páně,

chci vzpmínati na tvou- spravedlnost.:

14. »Ego justitias

judicabom

(Zalm74, 3.). V aske

tických knibách bývají slova vykládána'tak, že Bůh nebude sou
diti pouze naše hříchy, nýbrž i naše dobré skutky, zvláště jejich
pohnutky' Navarraeus praví: »Bude souditi spravedlnosti, protože
mnohé __skutky, které lidem se zdají spravedlivými, jsou před
Bohem nespravedlivé a hříšné.»3) Myšlenka je správná a biblická,
není však vyjádřena na tomto místě. Již Bellarmin upozorňoval
svoje vrstevníky, že slova znamenají pouze souditi spravedlivě 4)

a my můžeme dodati, že jsou častým hebreismem. Podobně
Eusebius z Caes.,5) který se dovolává výroku, že u Boha není
přijímání osob.6) Rufín dí prostě:\Souditi spravedlnosti znamená
odplatiti každému po zásluze.<7) Z kazatelů správně Venediens)
a biskup Ketteler: 'Ano, přátelé, jednou přijde doba spravedl—
nosti a čím sbovívavější, čím trpělivější a čím milosrdnější jest
k nám nyní Bůh, tím přísnější bude jednou jeho soud.<9) —
Velmi krásně použil slov sv. Augustin: »Bůh bude nás jednou
souditi. Aby nás však nemusel odsouditi, oznamuje nám již na
před, co nás čeká. Děkujme za to milosrdenství božímuclo)

15.»Cogitavi dies antiquos et annos aeter

nos in mente

habui.< (Zalm 76, 6) Nesprávnépojímání

slova aeternos svedlo vykladatelek omylům: viděli tu vyjádřenu
myšlenku, že vzpomínka na věčnost je spasitelná. Tak sv. Augu
stin: »Máme mysliti na léta věčná, na léta, která trvají, která se
neskládají ztpomíjejících dnů, na léta, o nichž praví na jiném
1) Žalmy I. 555.

2) T-.olikrát jsi mne vysvobodil, že ani celý den nestačí, »abych ti nále

žitě poděkovala
omohl.

p

'

to tím spíše, poněvadž ani určitě nevím, kolikrát jsi mi

3) Quadrag. 8. v. 6. — 4) Crampon, Psalmi I. 492. — 5) Mig.—23, 870.
“I Actus 10, 34. — 7) Mig. 21, 954. — 3) Himmelstan I. 1. 217'

9) Predigten I. 11. »Ja, Geliebte, es kommt die Zeit der Gerechtigkeit,
und je nachsichtiger, je langmůtiger, je erbarmungsvoller Gott jetzt gegen
uns ist, desto furchtbarer wird das Gericht sein.:
\
10) Mig. 36, 949.
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místě Písmo sv. Bohu: Ty pak vždycky jsi tentýž a léta tvá ne
přestanoucl) Podobně Kassiodorf) Bellarmin 3) a z kazatelů na
př. náš Rychlovský: »Co na to odpovídá Davidf) moji křesťané,?
Ach, rozpomeňte se zde na smutnou hodin_ku smrti; jájsem pře-.
mýšlel dny předešlé, dokládá David v žalmu 76., přemýšlel jsem
0 dnech starých; a léta dávná na mysli jsem měl; budoucí věč
nost jsem sobě rozjímal. David sobě představil poslední skončení
života, po kterém následuje věčnost.—5)Všichni tito zapomněli na
básnický parallelismus, dle něhož obě části se vzájemně doplňují
a. objasňují. Dle' toho oanni aeterm: dies antiqui.<6) Totéž žádá
souvislost; právě vzpomínka na dosavadní ochranu Boží dodávala
žalmistovi důvěry, že Bůh pomůže i nadále. Na to upozornil již
Origenes,7) Eusebius Caes.,8)—.sv.Athanáš 9) Euthymius 10)a Theo

doret.“)

Uřední rozhodnuti.
Sděluje prof. Dr. Josef Čihák.
]. Posvátný sbor konsistorni vydal 25. dubna 1917 pravidla o zacho
vávání tajemství při informačním řízení o kandidátech pro hodnost biskup
skou. Proti tomu jednající upadají v exkomunikaci, od níž může absolvo
vati pouze papež.
(A. A. S. IX. 232.)
2. Královna miru, oroduj'za nás!
Podle ustanovení z l6. listopadu 1915 bylo dovoleno, od 5. května 1917

jest nařízeno, aby v litanii loretánské byla vzývána Maria Panna prosbou:
Královno míru, oroduj za nás!
'
(A. A. S. IX. 266.)
3. Spolek křesťanských Spisovatelů.

,

P. ]anvier O. P. zřizuje novou organisaci »Corporation des publicistes
chrétieusc, kterou schvaluje sv. Otec listem ze dne 31. října 1917.
_(A. A. S. IX. 589.)

4. Vojenští biskupové francouzšti.
Pro klerus ve vojsku francouzském ustanovil dne 19. listopadu 1917
Benedikt XV. dva zvláštní inspektory biskupy,“ Karla Rucha a Gabriela
Llobeta se řádnou církevní jurisdikcí.
(A. A. S. IX. 566.) '

Literární oznamovatel.
Pořádá'redakce za součinnosti Dra. Člháka.

\

A) Homz'leticka'literatura.
.
B. V. Bělohlávek: B ů h n a k ř í ží. Cyklus postních řeči. Příloha >Kaza
telnyc sv: XXI. Pelhřimov, 1918, stran 32, cena 1 K. — ]ižajméno autorovo
prozrazuje, že nový cyklus postních řeči »Kazatelnyc podá našim kněžím
1) Mig. 36, 976. — 2) Mig. 70. 548. — 3) Crampon,

Psalmi II. 5.

*) Nesprávné. Skladatelcm žalmu není David, nýbrž někdo v zajetí ba
bylonském.
'
5) Káz. sváteční. II. 42. — “) Bainvel, Les contresens, str. 88.
7) Mig. 12, 1559. — 8) Mig. 23, 891. — 9) Mig. 27, 347.
10) Mig 128, 782. — 11) Mig. 80, 1478
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novou, mistrně zpracovanou látku pro postní kázání. Cyklus obsahuje 7 řečí,
spojených vnitřní souvislosti s Ukřižovaným, jenž v utrpení projevil všemo
houcnost, svatost, pravdu, lásku, milosrdenství a spravedlnost. Vzkříšení
znovu rekapituluje uvedené vlastnosti a vlévá i nám mocnou naději. _jako
v jiných řečích tak i v tomto cyklu _jeví se autor mistrem slova, využívá
plně Starého zákona a současných 'dějů, jímá nábožensky založenou duši
a nutí k pokání i lásce boží. Také tento cyklus vřele doporučujeme postním

kazatelům. — František Stingeder m'a pěknou úvahu“ >Die Homilie:

v lineckém »Quartalschriftuc. Uvádí nejprve dějiny homilie, pak oceňuje
homilii pojmově a kriticky. Seznamuje čtenáře s názory vynikajících homi
lctů (Gisbert, Graser, Wurz, Schleiniger, Hettinger, jungmann, Keppler,
Meyenberg, Híi's, Herr, Krieg-Ries) a svůj úsudek shrnule asi v tyto věty:
Homilie jest podle všech humiletů podstatně výklad _Písma, vysvětlení ně—
jakého biblického textu. Homilie,musi tvořiti organický celek. míti výklad
s aplikací na život. Homilie se řečnicky vyvinula ve formu kázání Kázání
a homilie vlastní mají se. stř;dati. Také homilie vyžadu1e VčdtCl-léteorie
a metodického uvedení.
.
B) Partorálžzz' literatura.

Moering: Kirche

und Mánner.

Góttingen, Vandenhoeck, 1917,

M 2'40. — Autor uvádí různé příčiny, proč mužové straní se'kostela a dopo- —
ručuje rozmanité prmtředky, jim ž mají býti mužové přilákání. Ač jest autor
evangelík, některé jeho návrhy může jistě přijmouti ikatolický farář, na př.:
ved'me dobře bohoslužbu, oznamujme' kázání v časopisech, věnujme zvláštní
péči obsazování kazatelských míst ve městech, lázních a vojsku, vychová
vejme mládež pro porozumění bohoslužbě a j._— Prof Sawcki vydal ve
»Monatschrift fůr kathol. Lehrerinnenc r. 1917 pěknou přednášku »Der

religióse Zweifelc. — Nábozenské pochybnosti, zejména u dospívající
mládeže psychologicky osvětluje dr. Čihák v brožurce >Psychologie

moderní náboženské

ochyb0vačnostic,

kterou lze obdržeti za

1 K u autora nebo ve » lastic v Žitné“ ul. v Pruell. — V Olomouci
u Prombergra vydal katecheta Václav Kubíček školní »Katolickou prvouku:
a »D0provod katolické prvoukvc. ,Na obě práce upozorňujeme a k bedli
vému studiu doporučujeme. —Stýblova knihovna vybrané četby svazkem VI.
podává čtenářstvu hluboké a zajímavé myšlenky náboženské pod jménem
>Člověk božíc Doporučujeme. — Katolická charita za války osvědčila se
plně v Německu a odborní spisovatelé také o ní uvědom li veřejnost. Tak
prof. paderbornský' Vilém L'ese píše (v »Th. u. GI.: 1917, str. 206—222)

»Kriegssorgen

und Kriegshilfec,

kdež věnuje část úvaze >Ausder

Kriegshilfe der Katholikenc. Vše tu podáno přehledně a spolu uvedena nej—
novější literatura. Tamtéž podává str. 257—261) prof. Liese pěkný stati
stický přehled o péči o děti o prázdninách v biskupství paderbornském
(»Die Unterbringung der Ferienkinder im Bistum Paderbornu) Podobně
v Stimmen der Zeit (1917. 241—250) píše P. Konstantin Noppel článek
»Kriegswohlfahrtspflege<. Také rakouští Němci katolíci sdruženi ve »Svazu
dobročinnosti: (Caritasverband) vydali přehled o své činnosti ve válce
»Caritasr. U nás bohužel nevíme, co jsme vykonali, avšak naši činnost pře
jímá nyní »Ce'ské srdcec. — V Trevíru, v tiskárně Paulinově r. 1917 vyšlo

2. vydání brožury »Religion

und Lebenc

za součinnosti katolických

učitelů náboženství; knížka obsahuje na 54 stránkách seznam dobrých knih
pro mládež od 8 do 17 let.
(Pokračování příště.)
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LISTY HOMILETICKÉ.
Kázání na Veliký pátek.
»Nema sličnosti ani krásy — raněn
jest pro nepravosti naše, potřen jest
pro hříchy naše.:
Isaiaš 53.

Úvod.
Přátelé drazí! Krásný jarní den 15. března roku 711 po za
ložení Říma chýlí se ku konci. Koule Slunečná postoupila k zá
padu, rudě se zabarvila, aby dlouhými růžovými paprsky ještě
chvíli si pohrála na nádherných chrámech a sloupořadích fora
římského. Toto naplněno jest obrovskými zástupy římského lidu,
tísnícího se kolem rostra, povýšenébo to místa pro řečníky, na
němž leží dvaceti třemi ranami rozbodapá mrtvola velikého voje
vůdce, diktátora a dobrodince věčného R"ma, Caja julia Caesara.
K mrtvole přistupuje Mark-Antonius a pronáší svou památ
nou, zápalnou, pohřební řeč nad zavražděným Caesarem. Mluví
čím dál tím obnivěji, ukazuje,'co Caesar pro Římany vykonal,
a jaké odplaty za vše došel. Úkladní vrahové, mezi nimiž byl
i jeho syn Markus Junius Brutus jej úkladně zavraždili v kurii
Pompeiově, kde měl býti ověnčen diademem královským.
,
Na konci své řeči rozvinuje Mark-Antonius Caesarův testa
ment, v němž diktator odkázal lidu římskému všecky jeho statky,
villy a zahrady, přidav k tomu ještě na každou hlavu 300 sester
ciů. Aby dosáhl řečník svou řečí účinku a pohnul lid římský
k činu, přistupuje blíže k mrvt'vole, odkrývá zakrvácenou hruď
a plece a zvolna před zraky Rímanů počítá rány, svolá/aje na
úkladné vrahy Cáesarovy kletbu'a pomstu Ríma. .
Hrozně vzkřikl lid římský a bez zadržení hnal se k domům
vrahů, aby je rozsápal. Když jich nenalezl, zapálil jejich domy,
senát vyhlásil vrahům strašlivou válku, zazdil brány kurie Pompe
jovy, v níž byl Caesar zavražděn, den patnáctého března nazval
otcovr'ažedným a Caesara zařadil mezi bohy věčného Ríma. ' _ _

Tak ied—nalpohanský R m. v mé tragedii rodu juliova roku
44 před Kristem.
'
Rádce duchovní.

16
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Prchlo 77 "let. je opět jarní den, 15. den měsíc nisanu, 33. roku
po Kristu. Však jak rozdílné jest odpoledne dne tohoto- od odpo
ledne dne prvého. Země se otřásá ve svých základech, skály pu
kají, slunce zhasíná, hrobové se otvírají, chrámová opona trhá se
ve dví- — Co se děje, že svět se boří, že taková znamení a úkazy,
že Diviš na Areopagu volá: »Budto se boří svět, anebo umírá Bůh.“
Na hoře Golgotě, nedaleko města jerusalema odehrává se
poslední jednání nejhroznějšl truchlohry na dějinném jevišti světa
a lidstva. Na vysokém dřeVě potupného kříže visí zsinalá mrtvola
největšího, nejsvětějšího člověka, jejž kdy země nosila. Mrtvola
poseta nesčíslnými ranami, trnová koruna na hlavě, ruce, nohy,
bok proražené.
'
Kde je ohromný zástup, jenž by truchlil nad největším světa.
dobrodincem, kde je řečník, jenž by pronášel srdcervoucí, smu
teční řeč, mluvil o dobrodiních mrtvého a zásluhách, četl jeho
testament a počítal jeho rány. Nikdo zde není, jen ta země se
otřásá, skála Golgoty dostává trhlinu, slunce tmou zahaluje svou
tvář, jakoby se nemohlo dívati na nejohavnější vraždu všech věků,
opona chrámová trhá se ve dví, když lidé zapomněli svá roucha
roztrhnout, hrobové se otvírají, aby mrtví vstali a šli truchlit na
místo živých. Nikdo zde není, ani ta hrstka věrných nevydržela.
-—_A přece. — Na balvanu

nedaleko

kříže sedí zdrcená žena>

jsouc podpírána mladým apoštolem a jednou z nábožných _žen.
— Oči hluboce zapadlé, ruce křečovitě sepiaté, pohled upřený
na kříž.

'

1. Kdo je ten, jehož zohavená mrtvola visí na kříži?
_2.Kdo a kde je ten ukrutník, jenž ji tolik ran spůsobil a na
kříž přibil?

,

3. Co znamenají
a hrozných úkazů na
Na těch několik
odpověděti s pomocí

.

a co je příčinou všech těch tajemných
nebi i na zemi?
_
otázek chci vám, moji drazí, d'nes krátce
ukřižovaného.

Pojednání.
_ 1. Hora Kalvarie musila se dívati na největší zločin, jaký jen
člověk spáchati mohl — hora Kalvarie stala se místem nejohav
nější vraždy, stala se místem, na němž potupně ukřižován byl
sám Bůh —\hora Kalvarie stala se pop'ravištěm, kde dokonána
ona hrozná truc'nlohra bohovraždy.
tNa, potupném dřevě. skonal Syn živého Boha, jenž jod vě—
čnos i byl splozen od'Boha Otce, na kříži dokonalo slovo, které
na počátku bylo u Boha, a jímž všechny věci učiněny jsou, na
kříži celému světu k potupě vystaven byl pán prostoru a času,
pán nebe i země.
'
Než na kříži visel nejenom Bůh, nýbrž i člověk. Pouhý člověk,
podrobený všem bolestem, utrpením, smrti, rovný nám všem. Syn
boží stal se člověkem, aby mohl trpět a trpět více než člověk,
neboť jsa člověkem i Bohem viděl všechna svá utrpení napřed
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i jejich malý užitek a výsledek u člověka. Proto ty. krůpěje krva
vého. potu na hoře Olivetské, proto ten hluboký smutek ve tváři
při poslední večeři, kde předpověděl zradu Petrovu a jidášovu.
Na kříž přibit byl Ježíš Kristus, jejž my tak dobře známe.
]e,to týž Kristus, u jehož kolébky z prostých jesliček jsme stáli
v noci vánoční, a jemuž andělé zpívali »Sláva na výsostechc,
a jemuž tři králové přinesli zlato, kadidlo a myrhu. Na kříži visí
týž Kristus, jenž po přípravném životě v Nazaretě vystoupil na
veřejnost, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. Je to týž Kristus,
jenž vodu ve víno proměňoval, chleby množil, bouře utišoval,
zarm'oucené těšil, hříšníkům odpouštěl, nemocné uzdravoval
a mrtvé křísil.
.
Ano na kříži visí onen veliký kněz, učitel a lékař, jenž světu

tolikdobrodin'í prokázal, jenž. světu vrátil ráj ztracený. Na kříži
visí veliký dobrodinec, Spasitel a Vykupitel světa, jenž odkázal
církvi svaté "poklady nesmírné, aby jimi vykupovala ovce ztracené
a přivedla je do království nebeského. —.Na kříži visí božský
ten trpitel, jenž svou cestou kříže, svým utrpením pokolení lid
skému vydobyl království nebeské.
„
Krásná je legenda, kterou znají téměř všichni národové. Zatím
co zpívají se pašije v chrámech na Velký pátek,. otvírají se po
klady ukryté ve skalách, jeskyních a slujích. Kdo chvíle té ne
promešká, může si z pokladů vzíti, co mu libo.
,
Nemysll to legenda tato, přátelé drazí, obrazně. Nevyčerpa
telné poklady zásluh nahromadil svým utvrzením a svou smrtí
dobrý náš Spasitel, kterého jsme dnes doprovodili na horu Gol
gotu, na horu potupy a hanby. - Viděli jsme jeho hrozná muka,
slyšeli jsme jeho bolestná slova na kříži, byli jsme přítomni jeho

smrti.

.

Největší dobrodinec světa zvolal hlasem velikým: >Dokonáno
jeste a nakloniv hlavu vypustil duši.
A to všechno pro nás, abychom každý si mohli vzíti z po
kladů zásluh KristovýCh, které nám pomáhají spasit naši duši.
2. Visí na potupném kříži Bůh a člověk, královský Syn boží,
Spasitel světa, pán života i smrti. Jeho tělo je hrozně zmučeno,

\zohaveno.

. .

jakým spůsobem se dostal božský mistr Ježíš Kristus na
místo, kde popravováni byli nejhorší zločinci, na Golgotu? Kdo
je ten vrah, kde je ten ukruíník, jenž rozdrásal tělo jeho
tisícerými ranami, korunu z trní posadil na hlavu, přibil na kříž
samého Boha?
'
Kdo — — kdo se odvážil zohavit krásnou tvář božského
misíra, kdo se odvážil tolikrát mu do ni naplit a slinou potřísnitř
Přátelé drazí! Všichni jej dobře znáte. jako hrozný velezrádce,
lupič —vrah potuluje .se světem, královstvími a národy v různé
podobě a tvářnosti. O, ježíši ukřižovaný, Duše svatý, dej nám
trochu milosti, abychom s největším odporem, s ošklivostí hnusem
a nenávistí vysloviti mohli jméno hrozného toho zrádce, _vraha,
jenž tě, božský Spasiteíi náš, dovlékl na Golgotu a ukřižoval.
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Vrahem tvým je — hříchííí
Hřích je to, hřích lidský to je, jenž ustlal Kristu na tvrdém
dřevě kříže lůžko poslední — hřích to byl, jenž Jidášem Krista
zrádně políbil v zahradě Olivetské, bičoval, trním korunoval, na
kříž přibil, hřích to byl, jenž tělo Ježíšovo rozdrásal a božskou
jeho t'vář znetvořil, takže ji Isaiáš prorok nemůže ani poznati
volaje: aNemá sličnosti ani krásylc
Hřích prvních rodičů, hříchy patriarchů, hřích Davidův, Ša
lamounův, zatvrzelost srdce národa Israelského, zrada Jidášova,
hříchy králů a knížat, hříchy národů a říší jsou příčinou ukřižo
vání Kristova.—



Hle, moji drazí, tolik hříchů, viny celého světa křižovaly
Krista, vymýšlejíce při-tom muka_a utrpení nejukrutnější. Myslili
bychom si, že-ukřižovat Krista byla schopna jenom srdce Zidů,
že Kristovým mukárn a smrti byl konec navždy tenkráte na
Kalvarii.

_

O nikoli — mýlíme se. Rok co rok, den co den opakuje
se truchlohra kalvárská, znovu a znovu křižován jest Kristus na
tomto světě. — Kdo jsou dnes jeho vrahy, lotry, kteří jej kři
žují? Nestyďme se vyznati to otevřeně. Jsme to myl Svými hříchy
mučíme Krista,. stavíme mu kříž. A děláme to tak často, bez
studu, bez otřesu. Hříchy pokládáme za slabůstky, nemyslíce na
to, že Isaiáš prorok volá: »Zraněn jest pro nepravosti naše
a pokřtěn jest pro hříchy naše.: Pní Kristus na kříži. Hrozná
tíha, tíha všech našich hříchů spočívá na jeho bedrech — šlachy
na _jeho rukou se napínají hrozíce se roztrhnout. Ježíš volá s pro
rokem: »Lide můj, co jsem učinil tobě a v čem jsem tebe za
rmoutilic Nic zlého nám Kristus neučinil, jenom samá dobrodiní
a my nemilosrdně hromadíme balvany hříchů a stavíme z nich
novou Kalvarii a připravujeme znovu Ježíši Kristu Velký pátek.
V Rímě nedaleko brány sv. Pavla je kopec vysoký 50 m,
zvaný Monte Testaccio t. j. hora střepů, která povstala nahro
maděním střepin, jež tam staří Rímané nosilivz blízkého přístavu
na Tibeře. Na hoře této postavil křesťanský Rím vysoký železný
kříž, nebtť hora ta velmi se podobá Golgotě jerusalemské.
I my jednáme podobně jako Římané. S celým světem sta
víme ze srdcí rozbitých údery hříchů a vášní horu Kalvarii,
vztyčujeme na ni kříž, na nějž přibíjíme nevinnéhp Krista.
'Zavražděn'ý římský diktator Caesar vydobyl Rímu světa půl,
odkázal lidu římskému svoje statky a sv'OJejmění a byl zavražděn
od svého syna, od svých přátel, které zahrnul poctami a bo
hatstvím.
Ježíš Kristus, královský syn boží, vydobyl nám království
nebeské, odkázal nám sebe sama při poslední večeři, vlastní své
tělo a krev a my ho za to ukřižovali. My, které on učinil velikou
svou láskou a obětí dítkami božími, my jej křižuieme, na smrt
vydáváme často, ba každodenně. Čí nevděk je větší? Nevděk Ří
manů, či-náš? Hrozný trest bychom zasloužili, horšího: než došli
vrahové -'GaesarOvi.

'

'
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Než láska Boží, dobrota Boha Otce, jenž svého vlastního
Syna neušetřil a vydal jej na smrt, láska Syna božího,. jenž se
obětoval, protože sám chtěl, byla vynalezavou. Věděl, jak možno
odvrátit nás od největšího nepřítele lidstva, od bohovraha + od
hříchu, věděl Bůh, jak přivésti lze do ovčince ovce ztracené,
obrátit hříšníky a proto ty hrozné úkazy na nebi i na zemi při
Kristově smrti.
_
3. Když ]ežíš naklonil hlavu &“vypustil duši, třásla se země

nevděčná ve svých základech, aby naplnilo se proroctví jednoho
z nejposlednějších proroků židovských, Aggea, jenž pravil: s]eště
maličko jest a já pohnu nebem a zemí, mořem a suchou zemí
a pohnu všemi národy a přijde žádoucí všechněm—národům.:
Slavný fysik' a mechanik starých dob, Archimedes pravil,
chtěje vyjádřit sílu kladkostroje: »Dejte mi pevný bod mimo
zemi a já jí pohnu a s dráhy ji vyšinuc.
,
A Kristus, moji drazí, našel takový bod, našel to místo.
Malá prohlubeň ve skále golgotské, v níž tkvělo dřevo kříže —
hle to onen opěrný bod 0 páku, o kladku, jíž stal se, kříž, jenž
pohnul zemí. Země — obrovské těleso nebeské — třásla se ve
svých základech.

Než, přátelé drazí, jest něco, co je tak malé, že se to vezme
do dlaně — ale přece spíše lze celou zemí pohnouti, než tímto
malým předmětem. A tím je srdce lidské — srdce tvrdošíjně,
těžko pohnutelné, strašlivě pevné a nepoddajné ve zlém — ve
hříchu.

To Bůh věděl, proto našel jeden nástroj, jednu páku, jíž by
mohl pohnout srdcem lidským-A tím nástrojem je kříž a smrt
Kristova.
_ O Bože, kéž pohne pohled na kříž tvrdým naším srdcem, ať
v základech až se otřese lítostí, která by _je pohnula k pokání
a polepšení.
Při smrti Kristově třásla se země, skály pukaly, slunce se
zatmělo, hrobové se otvíraly, chrámová opona se roztrhla ve dví.
Těmi úkazy názorně chtěl Bůh naznačíti naše povstání ze hříchů
a ukázati moc smrti Kristovy. Rečtí básníci vypravují o úžině
Dardanelské tuto pověst. Rečtí plavci chtěli ploutiz moře Aegej
ského do moře, které se dnes jmenuje moře Černé.
Lod však těsnými skalami dardanelskými nemohla preplouti
a proto vzali s sebou plavci na palubu slavného pěvce Orfea,
jenž zpěvem svým šelmy krotil a skalami hýbal. Začal Orfeus
zpívat a doopravdy. Skály se rozestoupily a dovolily plavcům
proplouti, zůstavše od té doby rozestoupené.
Přátelé drazí, daleko silnější byla truchlivá píseň kalvárská.
Smrt ]ežíšova roztrhla skály — srdce hříšníků, — aby jimi pro—
jeti mohl vítězný Spasitel.
O kéž i srdce naše se rozestoupí, kéž lítostí nad hříchy
roztrhne se od hora až dolů jako opona chrámová, aby v na
stávajících dnech _velikonočních projet jím mohl vzkříšený Vy
kupitel. Při smrti Kristově se hrobové otevřeli a mnohá těla ze
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snulýcb vstala. Smrt Kristova měla býti životem celého světa,
zmrtvýchvstáním našich srdcí. Už jak mnohá naše srdce-„byla
hrobem. neboť i v srdcích našich leží mnohé pochováno jako
v hrobě.

„

Símě dobrého vychování, mnohá ctnost, zbožná myšlenka.
mnohý dobrý ů'nysl, skutek. — A všichni tito mrtví musí z hrobu
vstáti -'—musí v nás povstati nový život, křesťanský, nadpřiro
zený tak jako v hrobech kolem Jerusalema při smrti Ježíšově se
nový život hýbal.
' O dej, ukřižovaný Ježíši, aby všechny divy, které'se dnes
vJerusalemě staly, se opakovaly v nás a na našich srdcích -—ze
mětřesení, rozštěpení skal, roztržení opony a otevření hrobů —
vše ve smyslu duševního se obrácení k Bohu v kajícnosti.
Závěr: Nejmilejší! Pohledme ještě jednou na Kalvarii. Na
kříži dokonal svou pozemskou spásu nám přinášející pouť Bůh
i. člověk, Ježíš Kristus, Spasitel náš.
Je večer 15. března, večer 15. dne měsíce nisanu. — Jeviště
golgotské všichni opustili a hrobové ticho rozprostřelo se vůkol.
Na balvanu pod křížem sedí bolestná máti Kristova. Vy
haslé oči, lomící ruce, křečovitě semknuté rty, jež zdají se šeptati,
prositi: »O vy všichni, již jdete cestou, pohleďte, zda jest větší
bolest vaše, než bolest má.:
Ano může býti na světě větší bolesti, než byla bolest božské
mateře? Upírá matka boží svůj bolestný pohled na kříž, na vy
chladlou, zsinalou mrtvolu božského svého Syna. Jak ráda by ob—
jala to drahé tělo, které tolik ošetřovala, jak ráda by zlíbala ty
hřeby proražené ruce, nohy, jak ráda by slzami svými omyla
božskou synovu tvář, pokrytou ranami, ssedlou krví a slinami
žoldnéřů. Než nikdo tady. není — nikdo není pod křížem, jenž
by sňal mrtvé tělo Kristovo s kříže a položil v klín utrápené
matičky, jenom křivonoska přilétá a snaží se však marně zobákem
hřeby vytáhnout.
A přece — -—Z šera večera vynořují se dvě postavy mužů,

v nichž poznáváme Josefa z Arimathie a Nikodema. Přicházejí
ke kříži, přistavují žebřík a mlčky snímají mrtvého Ježíše s kříže
a kladou jej 'do nastaveného náručí jeho matky, bolestné Panny
Marie.
.
Bezvládné tělo leží na klíně, ruka jedna visí k zemi ——
ruce

Panny Marie nestačí, aby všechny údy udržely. Tvář svaté matky
je mramorově bledá, ztrnulá, zrak upřen na tělo zsinalé a rty se
chvějí. Snad počítají rány. Dopočítá se jich rodička boží?
Ach jak strašně truchlivý to pohled, zdrcující, jejž mistrně
zachytilo dláto slavného italského sochaře Michelangela Buonar
noti-hu ve velikém sousoší Panny Marie bolestné ve chrámě sv.
Petra v Rímě.
Každý kolemjdoucí bezděky se zarazí a hluboce dojat po
hlíží ve tvář bolestné Matky Páně. Umělec byl jednou tázán,
proč na tom sousoší znázornil matku Páně tak panensky mladou
a zdrcující, truchlivou. Michelangelo prý odpověděl: >Když ne
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dojme milý syn, at pohne aspoň jeho matkalc Jak krásná (o'
odpověď. Snad i leckteré naše srdce zůstane ledové, .nezatřese'se,
zůstane s kamene při pohledu na kříž. — Nuže at, otřese se do
základů při pohledu na bolestnou Pannu Marii, k vůli ní aspoň
at šetří božského Syna.
jediní dva z Židů — ]osei a Nikodem — litovalii matičky
bolestné a sňali Ježíše s kříže.'Iak krásný nám tím dal příklad.
My hříchy svými přibili isme Krista na kříž, nuže, nem eškejme
;! pospěšme Krista s kříže sejmouti a s prosbou za odpuštění
složme jej do klína zarmoucené jeho matičky. To učiníme lítostí
nad svými hříchy, vyznáním jejich a ochotným zadostiučiněním.
a pravým předsevzetím, že nikdy již nechceme hříchy svými
Krista 'mučit a křižovat, že chceme o příštích velikonocích slavit
pravé vzkříšení naší duše a našeho srdce.
Smrt Kristova je pro nás naším vzkříšením, novým životem.
smrt Kristova je pro nás otevřenými poklady k získání milosti
boží a zásluh. Chápejme se příležitosti, dokud je čas, dokud mi
losrdenství boží nezavře svou shovívavost, nebot smrt Kristova
je pro nás i výstrahou!
?
Je známá všem legenda o osyce. Země se třásla, každý strom
i keř se chvěl při smrti Kristově, jen osyka na svahu Golgoty
se nechvěla. A Bůh ji potrestal tím, že musí se chvěti na všechny
časy —_věčně.
Moji drazí! Nenásledujme příkladu tvrdé osykyl Zachvějme
se při každém pohledu na kříž, volejme se setníkem: »Jistě Syn
boží je tento: a s kajícím lotrem: »Pane, rozpomeň se na mne,
až přijdeš do rájec abychom nemusili se třásti jednou na po
sledním soudě — tam na věčnosti — Amen!
Alm Novák.

Na Velký pátek.
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

O pátém tajemství růžence bolestného.
]. V letošní posvátné době svatopostní doprovodili jsme
Pána íežíš'e na jeho cestě křížové až po deváté zastavení, jež se
koná již na prahu velechrámu Božího Hrobu. Ostatních pět za—
stavení koná se ve velechrámu samotném, jenž vystavěn jest nad
místy, na které pamatuje i páté tajemství růžence bolestného, jež
pronášíme slovy: )]ežiš, který pro nás ukřižován bylc, a na které
pamatuje hlavně i slavnost dnešního dne.
Církev Páně velí stavěti Boží hroby v chrámích a ukládati
v nich Spasitele, v nejsvětější Svátosti skrytého, aby věřící co
nejživěji na obět Syna božího za nás hříšné pamatováni byli, a v den
hrozného umučení jeho sláskou ho navštěvovali a zbožně uctívali.
VJerusalemě jest velechrám Božího Hrobu, jenž zahrnuje "celé
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skupení svatyní, kaplí, klášterů i jiných budov, postavených na
místě, kde Pán ježíš dílo své vykupitelské za nás dokonal.
Ve velechrámu tom koná se pobožnost u posledních pěti
zastavení křížové cesty každého dne 0 4. hodině odpolední. Ko
nají ji strážcové Božího Hrobu, kněží františkáni, s věřícím lidem I
tak, že shromáždějí se všichni účastníci ve zvláštní kapli Panny
Marie, kde se chová nejsvětější Svátost. Tuiivšichni před svato—
stánkem poklekají, Spasitele zakrytého uctívají &pak dávajl se na
cestu. Od štace ku štaci zpívají přiměřenou píseň a u každé štace
konají krátké“ rozjímání a modlitby, jako činíváme při pobožnosti
křížové cesty i my. V Božím hrobě přidává „se toliko to, že kněží
posvátná místa okuřují a všichni spoluputující posvátnou zemi
líbají. Dnes připojme se aspoň v duchu k nim i my!
2. Na Kalvárii, jež jest j'ž do velechrámu pojata, vystupuje
se po stupních. Vrchol její jest za dob našich jen 15 metrů
dlouhý a 13 metrů široký. Věřící jen s tajemnou hrůzou na ni
vystupují.
Štace desátá koná se na místě, kde Pána ježíše katané rouch
zbavili. Roucha ta rozdělili na čtyři díly mezi sebe; 0 roucho ale
nesešité, jež blahoslavená Boborodička sama svému božskému Synu
byla utkala, metali los, nechtějíce, aby bylo roztrženo. Místo, kde
se tak stalo, označeno jest zvláštní kaplí.
Štace jedenáctá označuje místo, kde Pána ježíše na kříž po—
ložili a hřeby železnými k němu přibyli. "[ toto místo zdobeno
jest zvláštní kaplí, v které jest obraz, jenž toto hrozné dílo před
stavuje. Mimo to visí v kapli množství lamp, jež jí bohatě
osvěcují.
Štace dvanáctá označuje místo, kde Pán ]ežíš na kříži pový
šený zemřel. 1 tu jest zvláštní kaple, v jejímž oltáři stojí VClíký
kříž s Ukřižovaným. Po obou stranách jsou stříbrné sochy, a sice

přeblahoslavené Matky Bolestné a sv. jana, miláčka Páně; všichni
v životní velikosti.
Před oltářem tím jest stříbrná deska, jež má uprostřed ku
latý otvor a kolem toho nápis: »Zde právě jest místo, kde stál
kříž s Pánem ]ežíšem.c V pravo a v levo od místa tohoto na—
značují dva černé kameny v podlaze, kde stály kříže lotrů, kteří
byli s Pánem ježíšem zároveň ukřižováni. Kříže tvořily pospolu
trojhran, v němž kříž Pána ]ežíše stál o něco vzadu, takže mohl
s lotry mluviti. obličeje všech obráceny byly k západu; město
Jerusalem měli ale za sebou.
Mezi křížem Pána ježíše a křížem lotra po pravici jeho jest
ve skále, na které kříže stály, trhlina, přikrytá stříbrnou deskou,
která se dá odšoupnouti. Trhlina tato stala se při skonání Páně
a jde skrze skálu až na úpatí Kalvárie, do kaple praotce pokolení
lidského Adama, který tu dle podání pochován byl. Trhlinou
touto tekla krev Pána ježíše na lebku Adamovu a obmyla tak
jej ipokolení lidské, z něho vzešlé, od kletby hříchu, v ráji
spáchaného.
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Štace třináctá označuje místo, kde. mrtvého Pána Ježíše,
s kříže složeného, položili bolestné Rodičce jeho na klín. I tu
jest zvláštní kaple, na jejímž oltáři vyobrazena jest sedmibolestná
Panna Maria s mrtvým tělem Páně na klíně.
' Stace čtrnáctá konečně označuje místo, kde byl Pán Ježíš
pohřben.

,

_

Prve ale, než josef z Arimathie a Nikodém mrtvé tělo Páně
do hrobu uložiíi, položili je na kamennou, červenou tabuli, umyli
je a drahými mastmi pomazali, jak bylo tehdy 11bohatých židů
v obyčeji. Tuto kamennou desku ve velechrámu obkličují vysoké,
umělecky zhotovené svícny. na kterých dnem i nocí hoří četné
lampy. Mnozí poutníci dávají si na tomto kamenu 'naměřiti plátno,
z něhož dávají si zhotoviti rubáš, ve kterén chtějí pohřbeni býti.
3. Tu , na Ka várii jest místo, kde krví Syna božího sma
zána byla vina člověčenstva.
Adam prvý vztáhl ruce své na strom po ovoci zapovězeném;
a Adam druhý, Pán Ježíš, umírá s rukama rozepjatým a na hrozném
dřevě kříže.

Adam prvý oloupil sebe i všechno potomstvo své o roucho
svatosti a spravedlnosti; a Adam druhý pní na kříži rouch svých
zbavený, vlastní krví svou přioděný.
Adam prvý po svém pádu trýzněn byl výčitkami svědomí,
proč zalíbení u Boha, Stvořitele a nejvyššího dobrodince svého
zmrhal, a o blaho své i potomstva svého lehkovážně se připravil;
a Adam druhý umírá na kříži se vzdechem prorockým: »Bože
můj, Bože můj! Proč jsi mne opustich
Adam prvý chtěl se vyrovnati Bohu, povznášel hrdě hlavu
svou k nebi; a za domýšlivost i pýchu jeho Adam druhý trním
korunovaný sklání hlavu svou k zemi.
Adam prvý s celým pokolením svým vzdýchá po slitování
za provinění své; a Adam druhý volá s trůnu svého kříže: »Zí
zním, Bože můj, proč jsi mne opustil?
Takto spravedlnost boží hříchy člověčenstva trestala na
vlastním Synu božím, když se nabídl, že kletbu lidí vezme na
sebe, a svou smrtí usmíří spravedlnost boží!
Jestliže ale Bůh Otec ani vlastního Syna svého neušetřil a'na
smrt tolik hroznou vydal: ó jak klamou se hříšníci, když se
domnívají, že přes vůli boží všeho si mohou dovolovati, po čem
převrácená mysl, srdce i.brdlo jich touží, a že jich Bůh trestati
nebude! Trestal-li ale Bůh hříchy na nevinném, nesvětějším Synu
svém, když se za spásu lidí nabídl i obětoval: co učiní teprvé
těm, kteří bez rozmyslu hřeší, den co den hřeší a ku pomstě ho
vyzývají? —
4. Uvažujíceohrozném utrpení Páně,-snažme sev čas, pokud
nám Bůh. milostivě života popřává, napravovati, včem chybnými
jsme! Abychom památku na utrpení živě v sobě chovali, rádi
konejme pobožnost křížové cesty v kostelích našich a zalétejme
v mysli i do ]erusalema, připomínajíce si, kterak tam, kde Pán
Ježíš se za nás obětoval, ona se koná. — Modleme se rádi i bo—
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lestný růženec a rozjímejme o tajemství jeho »který pro nás
ukřižován bylc.
Konečně stavme Boží hroby i ve vlastních srdcích svých, hříchů,
příč'n utrpení Páně, se odříkajíce, a s dobrými předsevzetimijk Bohu
se obracejíce.
'
Ty pak, Matičko přebolestná, jež jsi Syna svého za nás vy—
dala a s ním i srdce své Bohu za nás obětovala, pomoz svým
větným, růžemi červenými tě'uctívajícím, aby hodnými nalezeni
byli zaslíbení Kristových. Amen.

Hod boží velikonoční.
>Kdo nám odvaíí kámen ode dveří
hrobovýchřc
Sv. Marek 16. 4.

Bylo po ]erusaíemě ticho hluboké. Slunce ještě nad zahradou
Getsemanskou nevzešlo, jen červánky ukazovaly, že se blíží slavný
den. Po ulicích chvátaly 3 ženy zbožné, jichž jméno sv. evange
lium na věčnou pamět zachovalo: Maria Magdalena, M.)akubova
a Salome, aby uctily tělo milovaného Mistra mého. Nesla je láska
ku hrobu Páně. Jestiť přirozen již od Boha ženám jemnější cit
& pečlivost než muži, jemuž dána větší opět síla a odvaha. Jedna
otázka ale nadělala jim cestou starostí mnoho: Kdo nám odvalí
kámen ode dveří hrobových? Bylťzajisté veliký velmi. Ale obtíže,
které jim nastávaly, nepřekonaly je, ale doufaly. že ženy samy
přemohou obtíže a co si umínily, že vykonají. Když přišly "ale až
ku samému hrobu, viděly, že, o co se nejvíce bály, jest vyko—
náno. Odvalil kámen od dveří hrobových sám Pán Ježíš — vstav
z mrtvých.
Běhu oněch zbožných žen podobá se náš život vezdejší. A také
nás snad tísni pochybnost — kdož nám odvali kámen ode dveří
hrobových, kdož nás vzkřísíř Jak zbytečná jest podobná tesknost.
Kristus Pán, který Lazara vzkřísil a ]airovu a mládence Naim
ského, ten také odvalí kámen ode dveří hrobových a nedá nám
viděti věčné porušení. Jen ať my ze všech sil svých pracujeme
-— ostatní přenechme Pánu ježíši. Nebudme leniví v konání po
vinnosti svých křesťanských, nebo Kristus Pán lenivým' zaslíbení
neučinil, ale pravil: Kdo plní vůli Otce mého, ten bude blaho
slavený. Dnešní slavný den zmrtvýchvstání Páně nutí mne pro'
mluviti, na jaké činnosti zakládá se naše slavné vzkříšení. Od
pověd zní: na životě Kristově a na životě našem.

Pojednání.
]. jak důležité věci zapsány jsou pérem lidským. Veliké udá—
losti zaneseny na drahé pergameny, vyryty do dřeva, mramoru,
aby hlásaly budoucím věkům některý děj. Ale není děje důleži
tějšího od těch dob, kdy na počátku Bůh stvořil nebe a zemi —
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až .do dnešního dne a až do onoho dne, kdy slunce boží vyhasne
.-——.
není důležitějšího

děje nad onen děj, který jsme včera večěr

slavným průvodem oslavovali a dnešním dnem si připomínáme,
totiž: z mrtvýchvstání Páněl
"
“
a) Právě vzkříšení Páně jest onen děj, který všecky skutky
.a divy Páně zastiňuje, doplňuje, potvrzuje. Proto volá sv. Pavel
pln nadšení ku svému stádci: »Nevstal-li Kristus z mrtvých, tedy
jest marná víra naše. a marné kázání naše, ale Kristus vstal
—zmrtvých (jako) prvotiny zemřelých.< Tot jest onen děj, který
jest základem křesťanské víry — a podkladem křesťanské naděje.
Kristus z mrtvých vstal i my z mrtvých vstaneme. Proto,-ve kte—
rém srdci není víry ve z mrtvých vstalého Pána Ježíše, tam není
'podkladu pravého křesťanství. proto v apoštolském vyznání víry
.v V. čl. víry praví o Ježíši Kristu: Synu božím: sstoupil do pe
kel, třetího dne vstal zmrtvých, to jest jeden ze dvanácti kamenů
základních víry naší. Bez tohoto skutku byla by naše víra marná.
naše naděje jalová. Však dábel také se snaží podkopati sv. pře
svědčení, nebot to jest onen nejhlavnější důkaz křesťanské víry.
Kde není tohoto článku, tam, kdyby byly všecky ostatní, není
už více křesťanství. Ale rozmili v Kristu, jak Pán ježíš o to po
staral se, aby právě tento úhlavní kámen byl položen pevně, aby
nemohl nikdo jím hnouti z rozumné příčiny. Není marná víra
naše, není jalová naděje naše, není marné kázání oKristu. Vstalt
z mrtvých a potvrdil pravdu slov, že od Boha Otce vyšel ak Bohu
Otci jde Syn boží od věčnOsti.
_ Apoštolé rozprchli se. když jali Pána vzahradě. Báli se, když
jej položili do hrobu, lckali se, když _slyšeli první zprávu o ví
tězství Pána nad smrtí, ale když Pána viděli, když s ním jedli,
chodili a svědkové na nebe vstoupení

jeho byli —-—
jací ted byli

apoštoléř Ted byla víra jejich pevna a potřebovali ještě Ducha
svatého, aby je posilnil, aby i jiné mohli učiti, a vůcko pro je
žíše snášetiý
b) jak veřejně svědectví vydávají o vzkříšení Páně: »Bratří
a muži israelští, původce života jste zabili, kterého Bůh vzkřísil
z mrtvých, čehož my svědkové jsme.: jak pevná byla víra apo
štolůl Projděme řadu jejich od prvního až do posledního, co káží,
co trpí, jak umírají. Kážou ukřižovaného, hlásají z mrtvých vsta—
lého, všichni trpí, všichni umírají na svědectví ježíši. „ jak krásný
věnec bezvadných svědků. jakou vzal Petr odměnu? Zalář vícero
násobný a konečně tentýž kříž, který hlásal. Nic zde nevzal, nic
nečekal leč ježíše, kterého viděl umírati, ale viděl z mrtvých
vstáti a vraceti se do slávy své.
*
Podívejme se na sv. Pavla, jaký to svědek sv. líčení. V Lystře

ho kamenují, polomrtvého za město vyhodí, v“kládě ve Filipi
uvězněného, v Athenách z areopagu vyhozeného, na moři tonou—
cího, v Efesu pronásledovaného a ptejme se: jest tento svědek
vší víry hoden?

Štěpán kamenovaný dává svědectví Pánu. jakub z chrámu
dolů shozený vzývá jméno ježíše zmrtvých v5talého, druhý jakub
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ppd mečem umírá jemu na svědectví, Ondřej objímá a líbá kříž.
na kterém má dáti Ježíšovi svědectví, a tak celá nepřehledná řada
mučedníků nám krví svou víru naši a víru jejich zpečeťuje; Věru
člověk svědek, který nebéře za svědectví ani pohodlí, ani čest,
ani peníze, ani život, jest věru víry hoden, ale ještě věrohodnějšl
jest ten svědek, který pro svědectví dá hlavu na špalek aneb tělo
na kříž, jest vší víry hoden. A právě tací jsou svědkové, kteří
nám praví: Kristus z mrtvých vstal a volají k nám, 'že i my
z mrtvých vstaneme. Kristus to jest, který nám odvalí kámen
ode dveří hrobových, ale slavné z mrtvých vstání slibuje bdělým,
ne líným, proto na svém vzkříšení musí každý pracovati ještě
sám, plněním vůle Kristovy.

_

'

2. Na Kristu Pánu založeno jest naše vzkříšení, on odvalí
kámen, ale slavně naše vzkříšení záleží toliko na našem spolu
působení. Kdo má plíce, musí dýchat, kdo má oči, musí se skrze
ně dívat a ne jen přimhuřovat, kdo chcesKristem slavně povstat,
—musíspolupůsobit. Nedělati nic není ještě pražádnou zásluhou.
To nám Kristus Pán na pamět uvedl v podobenství o 10 pan
nácb, z nichž bylo 5 moudrých a 5 nemoudrých; všecky sice
byly panny, ale pět nedbalo o olej do lamp svých, 0 skutky
dobré i vyloučeny byly z hostiny svatební. Nebo podobenstvím
o služebníku lenivém, který sice hřivnu; kterou dostal od Pána,
řádně neporušenou zpět přinesl, ale trestu neušel, protože Pán od
něho žádal většího užitku než nedělati nic zlého, nebo neztratiti
svěřenou hřivnu.

,

c)-Boháč neb Pilát, jak evangelium nám praví, nebyli vinni\
některým zvlášť těžkým hříchem, ale opomenuli mnoho dobrých
skutků vykonat a povinnosti vyplnit. Dvojí věc nutno zachovati:
čistotu svědomí a ozdobiti se dobrými skutky. To jest ono, co
nám z naší strany odvalí kámen ode dveří hrobových ku slavnému
vzkříšení našemu. Vzkříšení vůbec způsobí Kristus Pán, vzkříšení
slavné způsobíme a připravujeme si sami. Kdyby pouhým věřením
bez skutků dostačovalo, tedy bychom za blázny a nemoudré musili
považovati svaté a světice boží, kteří přísným životem pojistiti
sobě hleděli život věčný. Polovici vykoná Kristus Pán, polovici
ty, ovšem že polovice Kristova větší jest a tvá menší, ale hled_
tuto menší polovici dokonat, abys nepřišel pozdě.
Právě tento článek víry ovzkříšení Páně a ovzkříšení našem
jest velikou pohnutkou v křesťanském životě. Zde přestává všecko
rozumování. Svědků řada bezvadných nám svědčí o vzkříšení Páně,
tedy nám rozumně nelze pochybovati, leda zlovolně. Na vířepouhé
nemůžeme přestati, proto musí nastoupiti skutek.
Jak veliká změna toto vzkříšení. Smrtelné tělo Páně vzalo
na se nesmrtelnost, ponížené oslavenost, tak i nám jedenkráte
nastává. Dle života našeho řídí se vzkříšení naše a Kristus Pán
pravil, že kdo se ponižuje, bude—povýšen, kdo povyšuje, bude
ponížen. Vidíme krásný příklad v boží přírodě.
Všiměte si housenek, kterak se plíží pomalu a nemohou ni
komu ujíti. Housenka zakuklí se a jest mrtva a po době určité
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motýl opouští zakuklení a vznáší se krásnější než byl dříve. Zvláštní
úkaz lze ještě stopovati u housenky a motýla. Cím jednodušší
housenka bez pestrých barev, tím krásnější z ní se líhne motýl.
Čím pestřejší housenka, tím jednodušší motýl z níse líhne. Často
mi to napadá při pohledu na housenku, že s naším tělem také
tak. Jestliže budeme hledati krásy a plané slávy světské, nedostane
se nám slávy Kristovy, protože jsme se povýšovali, dočkáme se
ponížení. Pakli jsme hledali ponížení s Kristem, dočekáme se
oslavení od _Něho.

Housenka na čas zemírá a pak se k lepšímu svému promě
ňuje — dle vlastní přírody. Tak i nám ustanoveno jest povstati,
ale oslavení naše bude přiměřeno životu našemu.
V ten slavný „den vzkříšení volám k vám, duše křesťanské,
s učitelem církve sv., Petrem Zlatookým ('l- 450 jako arcibiskup
ravenský), který v řeči o smrti a vzkříšení (řeč IIS.) volá knám:
» lověče, co ti vzejde, aby zase nezašlo, a co po zániku zase ne
vzcházlř Den zachází večer do hrobu noci a opět povstává z rána.
Slunce denně se rodí, denně umírá a vstává zase denně; časy
zachází a znovu dostávají nový život. Proto, člověče, nevěříš-li
Bohu, když ti zákon nepostačuje, když evangelium nenalézá sluchu
u tebe, věř aspoň svým očím, věř zjevům' přírodním, které ti stále
hlásají vzkříšení ! Když nad to věci, které tvým rukoum svěřeny
jsou, tedy hluboko pod tebou stojí, tvou péčí ze smrti vzbuzeny
bývají, necht tebe poučí, že i ty mocí boží můžeš vzbuzen býti.
Idi k semenu, jak ti kyne sv. apoštol; vezmi zrnko pšeničné,
které vysýchá, bez pohnutí a pohybu leží; vyoř brázdu, vykop
zemi, udělej jámu, pochovej zrnko a pozoruj, jak smrt začíná na
něm dílo zničení. vlhkost zrnko zbobtná, hniloba je rozkládá: —
ale právě, když dospěje k stavu, jak ti jej namlouvá zoufalství,
nevěra a zpráchnivění ti jej našeptávaly, tu se nový život v jádře
hýbe, vzeleni roste v jinocba, vstéble dospívá vmuže, k zralosti
přichází v klase, a vstává zase v té formě a v témž způsobě,
jakou jsi již oplakal jako zhynulou. Tak tebe, člověče, zve zrnko
pšeničné, nevyzývá tě ani tolik k požívání jako kpoznávánl, nu-í
tě nejen věřiti, ale i pracovati, abys i ty slavně vstal.:
Kristus to bude, kterýž odvalí kámen, amy to budeme, .kteří
jsme si zásluhami získali odměnu. Jaké-překvapení, jaké zahanbení
přinese ono naše slavné vzkříšení některým, a jakou slávu jiným.
' Tam, kde v srdci jestpevná víra v ježíše Krista, nemůže tak
lehce věčné zahanbení povstali, protože se stále do paměti dere
vzpomínka věčné budoucnosti a vzkříšení. Kde však se zdá býti
marná naděje a marná víra, tam nelze .než zahanbení očekávati.
Kristus Pán o sobě pravil: já jsem vzkříšení i život . .. domnívá
se snad někdo, že nás pravdymilovný Ježíš klamati chtěl? Když
jest tedy ježíš Kristus vzkříšení i život — tedy věřme v něho
nejen slovem, ale iskutkem a pak nás nemine ani vzkříšení jeho
ani život a stane se, co .sv. apoštol Pavel tak krásně napsal ku
Kolosenským 3, 3 a já chci jeho jen slovy končiti velikonoční
radostné poselství své: Zemřeli jste sKristem (duchovně na křtu
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svatém všeho zlého se odřekše) a život váš skryt jest s- Kristem
v Bohu. Když pak se ukáže Kristus, život váš, tedy i vy se „uká-.
žete s ním v slávě.: To se nám staň všem. Amen.
'
F r. Vaněček.

Hod boží velikonoční.
»Toto jest d'en, kterýž učinil Hospodin ;
radujme se a veselme se v ngmx
L. 117.

Moji drazí! Bylo to r. 1571 v polovici měsíce října, kdy celou
Evropou rozlétla se zvěst radosti a jásotu, že u Lepanta vydobyto —
bylo skvělé vítězství nad Turky, odvěkými nepřáteli křestanstva
a Evropy.
Jásot neznal konce, rostl a šířil se po všech zemích a říších,
po městech a vesnicích, když docházely zprávy, že 224 lodí padlo:
do rukou vítězů, že pobito bylo '15.000 Turků a 3000 zajato, že
vysvobozeno bylo z otroctví a smrti 15.000 křesťanských otroků.
Ve všech velkých městech byly pořádány velkolepé slavnosti
s vítěznými průvody, hlahol zvonů neustával, vůdcové Don Juan,
Doria a Mark Antonius Colona ověnčeni stuhami a kvítím.
Než nejásal svět jen tenkrát, neradovali se národové jen toho
roku, nýbrž častěji a to vždy, když dosaženo bylo vzácného ví
tězství nad krutými nepřáteli, kteří sužovali nebo ohrožovali vlast
a národ. Dějiny událostí lidských jsou plny takových radostných
okamžiků, které péro vylíčilo barvami a slovem nejživějším.
Doba po dobytém vitězství bývala vždycky u všech národů,
vrcholem plesu, bývala vždycky korunou všech radostných pocitů.
Vzpomeňme jenom na slavné triumíy římské, jimž co do slávy
a nádhery nic se nevyrovná. Germanik se svou chotí Agrippinou,
poraziv na hlavu bojechtivé Germány, slavil vítězství své v ímě
celý týden 5 okázalosti neslýchanou.
Dějinná radost a slavnosti vítězství byly tím větší a zvuč
nější, čím mocnější a strašně ší byl nepřítel, ,jehož zdeptat se ví
tězům podařilo. Nejmilejší! je-li moc a síla pokořeného, poraže—
ného nepřítele měřítkem obecného plesání, tu věru nevím, jakou
radostí bych měl zajásati, jakými tony, jakým hlaholem bych měl
zvěstovati vítězoslávu dnešního slavnostního dne, kdy potřen'
a přemožen nebyl jen jediný nepřítel národa, říše, kdy poražen
na hlavu byl trojnásobný nepřítel — škůdce veškerého lidského
— smrt, "hřích a satan.
Tento trojnásobný nepřítel opanoval po pádu prvních lidí
veškerý svět, zotročil si celépokolení lidské, které marně snažilo
se po století 3 tisíciletí setřásti sbeder svých hrozné jařmo smrti,
hříchu a ďábla, které v nerovném boji vždycky podléhalo, aby
hlouběji a hlouběji zapadalo do propasti duševního otroctví. Marně
ohlíželo se pokolení lidské po záchraně, po pomoci, a zdálo se
již, že přicházejí poslední okamžiky pro lidstvo, stojící na samém
\
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pokraji srázné propasti záhuby a věčně poroby. A přece. Přišla
lidstvu pomoc, pomoc ze samého nebe, přišel Syn boží, pustil se
do boje s trojnásobným lidstva nepřítelem.
Zpočátku zdálo se, že zvítězí smrt, hřích a satan, neboť celý
svět viděl toho bojovníka božího zraněného četnými ranami, které
mu zasadil nepřítel hřích, celý svět, vesmír s tělesy nebeskými
zřel, jak smrt přemohla Syna božího na hoře Kalvarii na dřevě
kříže, celý svět slyšel, jak chechtal se satan s náhončími svými
íariseji, _kteří volali pod křížem: :]iným pomáhal, sám sobě po-'
moci nemůže, jsi—liSyn boží, sestup s kříže.c

Než vše netrvalo dlouho. Třetího dne vstal z mrtvých zdán
livě přemožený Syn boží, aby slavil s celým pokolením nejskvě
lejší vítězství, jakého kdy na světě dobyto, jehož'každoroční pa
mátku sjásotem a nezkaleným veselím slaví církev svatá na Hod
boží velikonoční.
Hřímavé alleluja nese se chrámy po všech zemích a říších,
každá modlitba a píseň jím končí, žalmista Páně nadšeně volá
v hOdinkách: »Totot jest den; kterýž učinil Hospodin—;radujme
se a veselme se v němn Ano, drazí, radujme se dnes, nebot
celým světem táhne vítězoslavný Kristus ve skvělém triumfu —
u jeho nohou spoutaná a maiomocná smrt, vokovech se svíjející
hřích a po zemi' se plazící satan poražen na hlavu, zdeptán ve
prach.

—

Ve vítězoslavném průvodu 'táhne světem veliký vítěz a osvo
boditel, v jeho patách jásající zástupy, jichž ustavičně přibývá
a jejichž jásot nese se až ke hvězdám, aby s nimi vjednom sou
zvuku zazníval slovy církve: >Při tvém zmrtvýchvstání radují se
nebe i země, allelejalc Přidejme se imy, moji drazí, kvítěznému
zástupu, jenž následuje Krista, a volejme plným hrdlem: »Buď
zdráv veliký Vítězi nad smrtí, hříchem a ďáblem, bud' zdráv lc
Přátelé drazí, všimněme si krátce onoho trojího vítězství Kri
stova, zastavme se u něho zbožnou úvahou, „která má býti naší
radostí, útěchou a posilou.
l.-Smutně opouštěli naši prarodiče požehnaný ráj. již byli

daleko od jeho brány, když se ohlédli, aby ještě jednou zdaleka
pohleděli na ztracené své'štěstí. Ulein se, zachvěli se, nebot
spatřili ve svých patách tiše se ploužící ohyzdnou postavu, kterou
Hospodin nazval smrt, a která měla být člověku nepřítelem azá—

roveň i mstitelem.

*

Smrt se vší svou hrůzou, bolestmi a úzkostmi je nejobáva
nějšlm lidstva nepřítelem. Smrti se lidé více hrozí a bojí než hříchu
a ďábla, smrt pokládají lidé za největší zlo. Hrůza pojímá člo
věka, když si vzpomene na hodinu smrti, na poslední smrtelný
zápas, na studenou rakev, na nehostinný hrob se Svými červy
a hnilobou. Nedivíme se tomu příliš, nebot bázeň před smrtí,
před zahynutím lze viděti na všem tvorstvu v přírodě. Nepatrná
muška úzkostlivým bzučením, neúhledný červíček žalostným se
svíjením usiluje uniknouti smrti a záhubě. '
'

Smrt ovládá celou přírodu, smrt, vládne cele ičlověkem a její
vláda je neúprosná. Smrt neohlíží se na léta, na práci, na zá
sluhy, na bohatství i hodnosti; když se jí zachce přichází a na
plňuje paláce i chatrče bolestí & pláčem. Za tak hrozné zlo po
važována byla smrt, že pohanští básníci psali, že lépe je se
nenarodit, aby člověk nemusil umříti. Smrt byla hrozným postra
chem zvláště pohanům a proto ne'divíme se, že slavný rek The
mistokles, který v tolika bitvách zvítězil. tak se smrti bál, že šel
raději ke svému nejúhlavnějšímu nepříteli králi perskému a vydal
se mu na milost a nemilost, než by se vrátil do Athen, kde ho
chtěli zabíti.
Nero bál se smrti, která ho zbavovala císařství, rozkoše;
proto prchal před vojíny Galbovýrni na statek Faontův, poslední
císař římský Romulus Augustulus bál se smrtí a proto dal se
před vítězným Odoakrem do pláče, smrti bál se i moderní pohan
Voltaire, jenž onemocněv pravil vhrozném strachu klékaři Tron
chinovi: aZachraňte mnel: Lékař mu odpověděl: »Nehí možno,
je třeba umřít.: Strach Voltairův před smrtí byl tak strašlivý, že
Richelieu, potomek slavného kardinála téhož jména, nemohl se na
hrozný zápas se smrtí dívat a odešel od smrtelného lože_Vol
tairova, jenž křičel, že vidí dábly, kteří. ho vlečou před soudnou
stolici.

'

Přátelé drazí! Hrozná byla smrt pohanům starým i dnešním
a byla by snad takovou i nám, kdyby slavný vítěz dnešního dne,
]ežíš Kristus, nebyl zlomil její moc, její hrůzu. My křesťané směle
se můžeme dívati vyzáblé smrti v tvář a ptáti se s apoštolem:
>Kde jest, ó smrti, vítězství tvéI kde jest, osmrti, osten tvůj Pc
Osten tvůj jest zlomen, nemá ostrosti od-té doby, co Pán Ježíš,
vítěz nad tebou, pravil: »Byl jsem mrtev a aj, nyní jsem živ-na
věky a mám klíče smrti i peklac, to znamená :podle libosti mohu
komu chci udíleti nesmrtelnost.<
Než snad pomyslíte sobě: Sám Kristus před smrtí se třásl,
úzkost smrtelná vyrazila krvavým potem na čele jeho. — Ovšem
hrozil se Kristus smrti, zvláště tak ohavné a bolestné smrti;
však z'jiných příčin, než z jakých se hrozíváme jí my. Tím již,
že Kristus se “před smrtí rmoutil, chtěl nám vymoci, abychom.
my méně truchlili a méně se báli smrti. Když se boří chatrný
náš příbytek vezdejší — naše tělo — vzpomeňme na toho, jenž
řekl: »já jsem vzkříšeníi život, kdo ve mne věří, byt i zemřel,
živ bude.c »Sladká naděje křesťanůc, dí Tertulián, »jest vzkříšení
z mrtvých.: Dobře pravdu tuto procítil a v ní pevně věřil velký.
biskup sv. Karel Borromejský, jenž jednoho dne dal si zavolati
malíře, aby na obraze smrti, jejž měl ve své ložnici, přemaloval
smrti kosu z pravice do levice a do oné, aby namaloval klíče,
řka: »Kosu, kterou smrt nemilosrdně bez rozdílu seče, dalo jí do
pravice pohanství,. které nezná naděje z mrtvýchvstání '— od té
doby pak, co Kristus jest vítězem smrti, jest ona andělem míru,
klíčníkem, jenž nám bránu do pravé vlasti 'naší otevírá.:
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Jako tento biskup smýšleli i ostatni svatí. Svatý Pavle, bál
jsi se smrti? » já dychtím umříti a přebývati s Kristem: —
vzdychal a „toužili Svatý Ignáci, bál jsi se smrtí, řvoucích lvů
v areně? »O, má zviřátka,< mluvil k nim, >pojďte, rozsápejte
mne, nešetřte mne jako mučedníků jiných; umříti jest radost má;

má sladkostc
Takto nebo podobně odpovídají, moji drazí, vš'chni světci,
všichni dobří katolíci. Kristus přemohl smrt, která ztratila své
ostré, jedu plné žihadlo, proto není třeba bát se smrti, která je
jenom spánkem, jak ji sám Kristus nazval, ,když vzkřísil dceru
jairovu. Neboj se, drahý křesťane, smrti, která je spánkem a od
počinkem, jak čteme často na náhrobcích římských, »Život práce,
odpočinek smrt.- Líbezně usneš, usneš bídě, bolestem a strastem
— probudíš se k radostem věčným.
2. Svým zmrtvýchvstáním přemohl Kristus ještě i jiného ne
přítele, hřích, jenž je daleko strašnější a mocnější než zdánlivě
'hrozná smrt. Lidé hřích však často považuji za dobro, za přítele,
a nikoli za svého největšího škůdce, dobře vědouce, že pouhé
slovo hřích všechny světce naplňovalo nesmírnou hrůzou. Člověk
málo myslí, neuvažuje a proto ani dobře neví, jak hrozným ne
přítelem je hřích. Pravou podstatuhříchu není nám možno pro
niknout a dokonale chápat na tomto světě, než přece _přibližný
jeho obraz poznati můžeme z dějin zjevení božího a srovnávací
úvahou.
Bůh stvořil na počátku věků anděly, již obrazem jsou krásy,
štěstí a blaženosti, proti níž veškerá nádhera země je pouhým
stínem. A přece někteří z andělů jsou nyní tak ohavní 'a ohyzdní,
tak nesmírně neštastní, že veškerá bída, neštěstí a ohavnost po
zemská jest oproti tomu krásou a štěstím nevýslovuým.
Kdo z krásných a blažených duchů andělských učinil ďábly?
Hřích — jediný hřích.
l naše prarodiče stvořil Bůh plné krásy, nevinnosti a štěstí.

V lásce a míru uprostřed ráje plynul jejich život, Bůh je miloval
jako otec děti, hovoříval s nimi. Než prarodiče dali se svésti
a spáchali jediný hřích — a běda, najednou vše se změnilo. Zmi
zela nevinnost, prchlo štěstí ráje a misto toho dostala se bída,
nemoc, hlad, smrt člověku údělem avše to opanovalo bídnou .
zemi a připravilo jl muka nejhroznější. Nejen sebe, nýbrž i všechny
své potomky strhli prarodiče s sebou do propasti hříchu. Hlich
sítě své rozprostře! po celém okrsku země; v temnotách nej
hlubších, v nejpošetilejší nevěře, v ohavnostech nejhnusnějších žili
lidé. Kámen, dřevo, chtíče adorovaly, klaněli se zvířatům, pod
jejichž hodnost klesli ve svých prostopášnostech. Nepřítel hřích
tak je zotročil, že žili bez Boha, beze světla, bez míru. bez ra
dosti. Neznali žádné útěchy, neznali žádného prostředku a po
moci, aby hřích přemohli, aby se hříchu zbavili. jejich život byl
tak hrozně smutný, že někteřl raději smrt si udělali, než aby
v tom kalu a bahně dále žili. Než přemohli tím hřích? Ach ni
koli. Podlehli dvojnásobnému nepříteli hříchu a smrti, která je
Rádce duchovní.
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hříchu smutným následkem. Podlehíi hříchu a podlehli _ismrti
věčné. nebot oni neuměli hříchů svých litovat, neznali odpuštění,
neznali protijedu proti jeho otravám.
Tomu všemu 'naučil nás Kristus, jehož dnes na vítězném
průvodu doprovázíme. Spoutaný hřích u jeho nohou se vzpírá,
zmítá sebou, aby se vyprostil. Marně. Vítězství Kristovo je úplné.
Stálo toto vítězství Krista nejvíce námahy, síly a krve.
Od pýchy byl tolikrát posmíván, poplván a na posměch lidu
vystaven s trnovou korunou na hlavě, od lakomství byl zrazen
a prodán za 30 stříbrných, od smilstva a nečistoty byl tolikrát
obnažen a bičován, závist íariseů jej vydala na smrt, obžerství
napájelo jej octem a žlučí, hněv přibyl jej na potupný kříž, lenost
a netečnost ku spáse _unároda vyvoleného vynutila na Kristu
mnohou slzu a hořkou výčitku. —Velikébyly oběti Kristovy, ale
za to tím větší vítězství a skvělejší porážka hříchu.
Ztratil hřích svou moc, svou výbojnost, ostrým jeho zbraním
uráženy hroty, střely zbaveny jedu. Přemohl Kristus všechny
hříchy, hříchy všech lidí ivšech časů, Kristus zvítězil i nad těmi
hříchy nejohavnějšími a nejnebezpečnějšími. Křestanu, věrnému
ctiteli a následovateli z mrtvýchvstalého velikonočního beránka
není třeba bát se hříchu, neboť má v rukou svých mocné a účinné
zbraně, které na útěk zahánějí útočící a dorážející hřích. A po—
daří li se ístivému hříchu přece srdci lidskému zasaditi nějakou
ránu, je tu po ruce hojící lék, kousl-li někoho hřích jedovým zu
bem, je tady mocný protijed.
Moc hříchu zlomena; marně bojuje hřích proti milosti boží,
kterou nám svými zásluhami vydobyl Spasitel, a které v hojné
míře se nám rozdává ve svátostech. Marně útočí hřích a zuřivě ,
"doráží na pevnou tvrz, kterou je zpovědnice, jež je největším
postrachem hříchu, neboť v ní bývá- upřímnou a dokonalou lítostí
a svátostným rozhřešením znovu a znovu na hlavu porážen a za—
háněn na útěk.
3. Přátelé drazí! Zvítězil Kristus nad smrtí i nad hříchem
Než nebylo by nám vítězství jeho nic platné, kdyby nebýval ještě
též na hlavu potřel původce hříchu a smrti — největšího škůdce
Boha i lidí — ďábla, jenž svržen byl od spravedlivého Boha do
ohně věčného. Zasoptil hněvem potrestaný satan a osnoval proti
Bohu, proti svému Tvůrci a Pánu hroznou pomstu. Příležitostkní
se mu brzo naskytla. Hospodin stvořil svět, do ráje postavil
nejkrásnější předmět s_vétvorby, v ráji stvořil Hospodin miláčky
své lásky a dobroty, Adama a Evu. Měl radost Hospodin ze své
tvorby, než nejvíce ho těšil obraz a podobenství jeho, jímž byli
první lidé. Ěábel číhal na vhodný okamžik, přelstil prarodiče
a dohnal je ku hrozné vzpouře proti svému dobrodinci. Hrozná
byla pomsta dáblova, jejíž zloba však a trest stihl nejvíce nepo
slušné prarodiče a s nimi i celé pokolení lidské. Zachmuřila se
tvář věčnéhoBoha avydal nevděčnélidstvo ďáblu a jeho druhům
na milost a nemilost.
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Zdálo se, jakoby Bůh lidstvo úplně opustil a na ně zapomněl,
nebot vládl spokolením lidským satan podle své libostia choutek.
Dějiny pohanstva i události'národa vyvoleného jsou nám toho
dokladem. Svět stal se obrovskou říší satanovou, jejíž části byly
slavná kdys říše babylonská, perská, egyptská. I učení Řekové,
kteří jiné považovali za barbary, kořili se v prach před proroky
dáblovými, které on posílal do měst jako vládce,—učencea filosofy.
A co mám říci_ostatečných a přímých Římanechř Byla jejich
říše obrovská, než marně by bylo oko hledalo svatyně, zasvěcené
pravému Bohu. Celý.Rím se všemi provinciemi holdoval bohům,
které vymyslila chytrost dáblova, aby tím úžeji je k sobě při
poutal. Měl velikou moc satan na zemi, přebýval v lidských
tělech, když přišel Kristus na, svět, jenž zlé duchy z posedlých
vymítal. Imezi národem vyvoleným měl ďábel mnoho přívrženců,
které si volil zvláště z vyšších tříd fariseů a zákoníků, jimž ote
vřeně řekl Kristus: »Vy z otce ďábla jste a žádosti otce svého
chcete činiti. Ten byl vražedníkem od počátku a nestál vpravdě,
neb pravdy v něm není; když mluví, lež z.vlastního mluví, neb
jest lhář a otec lži.:
Náhončí ďáblovi to byli, jež boj na život a na smrt vypo—„'
věděli samému Bohu, když na svět sestoupil, aby vyvrátil říši
satanovou: sluhové ďáblovi to byli, jenž Krista odsoudili na smrt,
vyvlékli na horu Kalvarii a tam ukřižovali,
_Satan plesal, když o třetí hodině Kristus sebrav poslední
sílu zvolal: »Dokonáno jestlc ďábel se radOval, když mrtvého.
Kristauložili do skalního hrobu. Než netrvala radost jeho dlouho.
Třetího dne vstal zdánlivě poražený z mrtvých, čtyřicátého dne
vstoupil na nebesa, padesátého dne 'rozešlo se do světa-dvanáct
chudých rybářů, aby porážku satanovu dovršilo. Ppstavil se sice
satan ještě k odporu; poštval na stádo Kristovo Zidy, Římany,
vzbudil bludaře, kteří dále se měli klaněti ďáblovi, jako byli
Kainité, kteří se klaněli Sodomě, Gomoře a Jidášovi, zplodil ]u
liána odpadlíka, Luthera a mnoho jiných, kteří chtěli vitězství
Kristovo nad satanem oslabit. Než nadarmo. Vítězství Kristovo .
'bylo úplně, porážka dokonána. Kde dříve zela propast pekelná,
tam vypučela zahrada víry, ctností. Satan stal se bezmocným, že
slabá žena i malé dítě zažene a přemůže jej znamením sv. kříže.
Dábel stal se podle slov sv. Augustina psem na řetěze, jenž může
sice štěkat, ale kousnouti nikoli, když se mu dobrovolně nepři
bližujeme.
»Zvítězil lev z kmene ]uda,< volá radostně prorok, vida po
raženého satana, vida podruhé satana jako blesk padajícího s nebe
do_ohně věčného, který byl připraven ďáblu a andělům jeho. -—
Kdo by se, moji drazí, neradoval dnes z tak skvělého vítězství,
kdo by v nadšení nezpíval s církví svatou jásavé alleluja chvály
a díků, kdo by se nepřidal k vítězoslavnému průvodu a ne
zpíval ohlas hymny velikonočních hodinek:
»Buď sláva Otci na nebi, iSynu, jenž vstal z mrtvých dnes,
i Duchu Utěšiteli se nes zpěv chvály do nebes!

.

—260—
Přátelé drazí ! Vzkazka nám vypravuje, že jedno město stihlo
veliké neštěstí. Na jeho polích usadila se hrozná trojhlavá saň,
která denně mnoho občanů zahubila. 'Nikdo si nevěděl rady a po
moci, celé město pohrouženévzármutck naplňoval. bolestný pláč,
který vyvrcholil, když měla sani býti přivedena jediná dcera krá
lovská, kterou celé město vřele milovalo.
Než v největším nářku a pláči zjevil se před městem krásný
jinoch, jenž dal se do boje se zlou saní a jednu hlavu po druhé
jí uťal, zahubil a tak celé město toho strašlivého nepřítele zbavil.
Radost a vděčnost k zachránci onoho města byla veliká. Právě
tak jako tomu městu, vedlo se pokolení lidskému před příchodem
Spasitele světa. Hrozná třihlavá saň, smrt, hřích & ďábel, sužovala
lidstvo, do propasti věčné záhuby vrhala denně tisíce a tisíce.
Když byla bída největší, zjevil se Kristus, dal se do boje s lítou
saní a potřel ji.
Přemohl smrt časnou i věčnou, porazil hřích dědičný i osobní,
zavřel brány pekelné, učinil bezmocné duchy pekla, do něhož
nikdo nepřijde, leč ten, kdo mermomocí se tam dere.
Neměli bychom se radovat, jako se radovalo ono město,
vždyt naplnilo se proroctví proroka Ozeáše: >Z ruky smrti vy
svobodím je; budu smrt tvé smrti, ó smrti, hryzení tvé budu,

peklo!:

Neměli bychom býti vděčni nebeskému Vítězi, jenž lidstvo
a s ním i nás osvobodil z otroctví smrti, 2 vazeb hříchu, z po
roby satanovyř

Než zdá se, že lidstvo na tuto povinnou vděčnostzapomíná,
a proto zapomíná na nás i Bůh a odnímá nám ovoce trojnásob
ného 'svého vítězství. Nebot kdy jindy více než dnes sužovala
lidstvo trojhlavá saň smrti, hříchu a pekla jako právě v dnešní
době. Smrtmá bohatou žeň a kosí nelítostně ty, kteří jsou v květu
mládí, síle'života, a kteří se smrti hrozí a boji.
Nedávno seděl jsem ve vlaku a tu jeden občan si stěžoval,
že na vše jsou rekvisice, jenom ne na hříchy, kterých ve světě
není nedostatek. Pravdu děl, nebot dnešní svět úpí v porobě hříchů
téměř tak jako v dobách pohanských a na pomoc žádná naděje.
Za dob Lutherových říkali lidé: »Pán Bůh ztratil vládu a našel
ji ďábel.: Nemusili bychom to, moji drazí, říci o naší době, kdy
často slyšíme hlasité projevy zoufajlcích: »Není žádný Bůh —
není žádná spravedlnost, všude samý zloděj, horší než ďábel.:
Hle, moji drazí, to je ta tříhlavá saň, která nynější lidstvo
zase sužuje. ó kéž by se nebeský vítěz nad tím ubohým lidstvem
rozpomenul a vmetl blesky svého hněvu mezi hlučící řev světo
vého pekla v jeho náhončích, kteří nedávno na sjezdě ve východ
ních částech naší říše volali: »je nutno odstranit kněze, je nutno
zotročit a úplně si podmanit katolický lid, aby vítězství naše -—
vítězství pekla — bylo úplně.:
Uteěme se ke vzkříšenému Kristu s důvěrou a láskou, vrh
něme se na kolena před tím, jenž jediný může potřít mocné naše
nepřátele, jak to učinil svou smrtí na kříži a volejme slovy mo
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dlitby sv. Otce: »Smiluj se nad tolika matkami, které trnou
o osud svých synů, smiluj se nad tolika rodinami, které osiřely
odchodem svých hlav, smiluj se nad zbědovanou-Evropou, které—
hrozí tak veliká zkáza,< aby radost naše byla dokonalá, aby se
uskutečnila slova cirkve: »Totot jest den, kterýž učinil Hospodin,
radujme se a veselme se v něm, abychom s radostným alleluja
mohli zazpívat dnes slova hymny: »Tu radost velikonoční'necb,
Ježíši, věčně v srdci plát, od smrti, hříchu, satana rač duši naši
ostříhat.: Amen.

Alois Novák.

Pondělí velikonoční.
Napsal lan Havelka, kaplan v Čáslavi.

Je možné zmrtvýchvstání těl?
Drazí moji! Jakou to radostí plesá v tyto dny srdce věřícího
křesťana! Včera i dnes 'po celém světě, kde slaví se radostné
svátky velikďnoční, lidstvo jásá v písni »Allelujalc Mysl všech
obrací se v ty dálné kraje, v zahradu pod Golgotou, kde otevřený
hrob Kristův, zcela prázdný, jen zjev nebes, oznamující příčinu
radosti: .Vstalt jest, není ho tutolc Vstal Kristus z mrtvých —
tak dokázáno zřejmě božství proroka galilejského, tak "plní se
slovo Písma: Pohlcena je smrt ve vítězství!
Svátky velikonoční jsou tedy svátky života, života vzkříše
' ného. Událost, kterou v ty dny si připomínáme, jest nejen základem
naši víry, ale též blaživou nadějí pro život -náš. Zmrtvýchvstání.
Páně je mocným kázáním v dobách přítomných, plných pochybo
vačnosti, ano i čiré nevěry, kázáním, jež hřmí v naši duši, poslední
že slovo nemluví smrt, ale život, život věčný!
Chci dnes láskám vašim ukázati, že to, co odehrálo se
v zahradě pod Kalvarií nad hrobem Kristovým, odehraje/se
i nad hrobem naším! »Hle, zde odpočívá, aby vstal z mrtvých,:
tot poslední nadpis, jejž Vpíšeruka boží nad hroby naše. — Nuže,
ptejme se dnes: je možné zmrtvýchvstání tělř

Pojednání.
]. Není snad palčivější otázky myslícího člověka, jako je
právě otázka zmrtvýchvstání člověka. Co věků, tolik filosofů,
kteří bádali a daspěli k různým odpovědím na tuto důležitou
otázku. Jon a byli učenci, jichž rozum osvícen byl věrou a proto
jásali slavným vyznáním: »Věřím v těla vzkříšení,: ale byli ajsou
dnes lidé, kteří s úsměvem posuzují tuto otázku světového ná
zoru“ moderního člověka a jí zodpovídají, jak jen nevěrec je
schopen: smrtí končí každý život, tedy i člověka. A tuto svoji
odpověd hledí zdůrazniti spalován'm mrtvol, jež není ničím jiným,
než protestem zkaženého srdce zdravému rozumu a křesťanské
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víře! A mají důvod nevěřiti v základní článek křesťanského-ná—
boženství, jenž jest víra v budoucí vzkříšení? Odporuje snad
učení našeho náboženství zákonům přírody, zdravého rozumu?
Nuže vizme, zda příroda sama nekreslí nám aspoň v obraze
možnost, ba skutečnost víry v těla vzkříšeníl
Zrno obilní v zemi setlívá, hnije, ale nezaniká úplně, z poru
šenosti své povstává, pouští kořeny, roste, nový užitek přináší.
Těla vzkříšení hlásají též rozličné druhy hmyzu, těla svá několi
kráte proměňující. Motýl vleče se nejprve jako ohyzdná housenka,
pak jako mrtvý v pupě jako v hrobě leží, konečně se probouzí,
tělo své promění a s překrásnýma, pestrobarevnýma křídloma
vzlétá do výše. Staří Egypťané pozorováním přírody byli-utvrzo
váni ve víře ve zmrtvýchvstání těl. >Den“co den slunce zapadá
a zase vychází, měsíc mizí a opět ho přibývá, rok co rok země
a rostlinstvo se oživuje a Nil vystupuje z břehů svých . . . A když
den, každý měsíc, každý rok, proč se neměl jednou znovu zro
-diti člověk?.

_

Příroda, moji drazí, ovšem v obrazu kreslí nám onu pravdu,
že promění se i naše tělo v prach, abý obléklo na sebe nesmr
telnost, čili, aby z mrtvých zase povstalo!
*
II. A co v obrazech přírody jako možnost se jeví, to chlad—
nému, nepředpojatému rozumu jest nutností. Ano, rozum lidský—
sám požaduje těla vzkříšení.
Poznali jsme v jednom svém rozjímání, že člověk skládá se
z těla a nesmrtelné duše. Tělo a duše —; toť celý člověk. Duše,"
obdařena rozumem co mistr, tělo co nástroj. K provedení svého
důvtipu užívá duše svoje tělo. Spojení duše s tělem je takové,
že._obě části člověka mají tedy svůj podíl na dílech, skutcích_
lidských. Tělo s duší béře tedy účast na činec'h dobrých i zlýchl
Není-litudíž spravedlivo, aby s duší také tělo bylo odměněno
aneb potrestáno v životě pozemském? Bůh nebyl by nejvýš spra
vedlivý, kdyby tomu tělu, které s duší dobře činilo nebo hřešilo,
na věčnosti nedal účastenství na odměně či trestu zaslouženém.
Toť, výkřik člověka! Ci jakou odměnu má vzíti bobáč na svém
těle, jež v teple a pohodlídobře jsouc živeno, zdravím oplývalo,
všemi radostnými požitky bylo přesycováno, zatím co člověk
chudý krušil tělo své prací, sušil hladem, svlažoval potem?
Je tedy zmrtvýchvstání těla — jak náš rozum žádá — pod
mínkou naprosté spravedlnosti božíl >Vstanou toho dne,: dí
sv. Augustin, »k hlasu božímu všichni lidé v těle svém, aby celý
člověk slávy účastným se stal nebo pekelného ohněl<
III. Ale, moji drazí, rozum náš požaduje zmrtvýchvstání lěla.
nejen proto, aby se uskutečnila odměňující či trestající sprave
dlnost boží 'na člověku celém, nýbrž proto, aby podstata člověka .
celého zachována byla pro život věčný, po němž člověk tolik touží.
Co je podstatou člověka? Tělo a duše, iež tvoří člověka
člověkem. Proto Bůh stvořil duši, aby nejen tělo oživovala a po
smrti sama na věky žila, nýbrž proto téz, aby s tělem spojena.
byla na věky. Ale smrtí těla žije duše odloučeně na čas od těla.
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Touto nesmrtelností ovšem žije člověk dále, ale ne celý. Po
takové nesmrtelnosti netouží naše srdce, ono přeje si více, ono
chce žít celou bytostí věčně a proto rozum vyžaduje opětné
spojení těla se svou duší, aby-tak člověk žil jako na zemi, totiž
v celé podstatě své a _to na věkyl A jděme dále a ptejme se,
moji drazí, po čem člověk touží na světě nejvíce? -je to spoko—
jenost, je to blaženost! Pravé, spokojenosti však člověk nezažije
na zemi. Jsou tu nemoce, bolesti a jen smrt je jediné východisko
z moře trpkosti a žalu. Duše, jak již víme, požívá po smrti: těla
věčné blaženosti, její strádání odměněno, ale což tělo? Nestvořil
Bůh pro štěstí člověka celého, s duší i tělem? Nemá též tělo
pocítiti oné blaženosti, jež smyslům jeho tak lahodí? Náš rozum
představuje si právě blaženost takovou, kterou nejen duše, ale
i tělo zakouší. A proto v této touze po dokonalé blaženosti pěje
rozum lidský píseň touhy po zmrtvýchvstání těla a spojení jeho
5 duší. A tak jest ona píseň mocná, že rozezvučela harfu citů
srdcí všech dobl Projděte dějinami světa a všude a u všech ná
rodů i kulturně zaostalých najdete stělesněnou touhu a víru ve
vzkříšení těla v oné úctě a péči, jež zemřelému tělu lidstvo pro—
kazuje. Abych nemusil mnoho vyprávěli, zmiňuji se jen o pohan
ských černoších, kteří věří, že vstanou z mrtvých s těly obílenými.
'
Tedy rozum a přesvědčení všech národů souhlasně dokazuje,
jak hluboce v srdci lidstva zasazena je víra i touha po věčnosti
duše i těla, čili vzkříšení tělal A co je vrozeno našemu rozumu
a_čeho rozum každého člověka vycituje, to že by mělo klamati-P
O nikoli, tak jako představa o Bohu a duši jest pravdou, prostou
skutečností, tak i víra v těla vzkříšení jest akordem, jenž v har—
monický celek uvádí onu větu Písma: »Učiňme člověka k obrazu
svému,: totiž člověka, jenž po časné smrti byl by věčným dle
duše i dle těla, a tak odleskem věčného Boha!
' IV. Mluvil jsem dosud o vzkříšení těla se stanoviska rozumu
lidského. Než, drazí moji, jsme křesťané katoličtí a tu nahlédněme
do svatého náboženství svého.
Bůhdal nám naši sv. víru, nuže, jak ta odpovídá na otázku:
je možné vzkříšení těl?
_Náboženství Bohem zjevené předpokládá pravdy, které rozum
náš sám hlásá a proto souhlasně s rozumem i náboženství učí
oné pravdě, kterou shrnuli jsme _ve svou víru slovy: věřím v těla“
vzkříšení.

tětě Písmo sv. a naleznete ne jedno, ale mnoho svědectví
pro těla vzkříšení. Když apoštol Pavel v listě ke Korintským do
kázal zmrtvýchvstání Páně, obrací se k věřícím a volá: »Není li
vzkříšení z mrtvých, ani Kristus nevstal z mrtvých: (15, 13) —
jakoby říci chtěl: My věřící:s Kristem, tvoříce jedno tělo, jehož
on jest hlavou, vstaneme z mrtvých, neboť není mrtvého těla,
kde je hlava živá!

_

A dále, pln nadšení volá týž apoštol: >Aj, tajemství vám
pravím: Všichni zajisté vstanou z mrtvých . . . Musí zajisté toto
p_orušitelnétělo obléci neporušitelnost a toto smrtelné nesmrtel

_
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nostc — — a plesá radostně výkřikem: A když toto smrtelné
obleče nesmrtelnóst, tedy naplní se řeč„ která napsána jest: »Po
hlcena je smrt ve vítězství. Kde jest, ó smrti, osten tvůj, kde
jest, ó smrti, vítězství tvélc Ano, moji drazí, tot pravda, kterou
hlásá nám svaté náboženství, že ne smrt, ale poslední slovo pro
mluví životl
Netřeba utíkati se pro tuto víru k apoštolu Pavlu, sám Bůh,
Kristus ]ežíš, dal nám pádný důkaz možnosti těla vzkříšení.
Vzpomeňte, moji drazí, mrtvého mládence najmského, jehož
Kristus křísí, vizte smrtelné lůžko dcery ]airovy, hrob Lazarův,
toť důkazy nezvratné, ba více,_jděte pod Golgotu a vizte prázdný
hrob Kristův a to vše naplní vás úžasem, Věrou. nadějí, takže se
starozákonním t'rpitelem zvoláte: »Vím, že Vykupitel můj živ jest,
a že v poslední den ze země vstanu a zase oblečen budu kůží
svou a v těle svém uzřím Boha svého.:
fAno, vstane zase naše tělo, a spojí se s duší svou, by žilo
na věky, to kreslí mi celá příroda v obrazech, po tom touží mé
srdce, to žádá můj rozum, tomu učí mne sv. vka moje!
jak
jsem šťasten! Neboj se smrtí, starče a stařeno, tvé tělo zemře,
aby si v zemi odpočalo a vyrostlo v tělo krásné, svěží, nesmr
telné; Nelekej se, jinochu i děvo, smrti, jež v hrob tě sklátit
může jako vichr lilii, vstane v nové kráse tělo tvé,'by nezemřelo
na vždy!

O plesej v bolu i v štěstí, v pláči“ i radosti:

Věřím v těla

vzkříšení! Allelujal Amen.

Neděle první po velikonocích.
Kde máme hledati ztracený pokoj.

(Ranní promluva.)
»Pokoj vám!: (Jan 20, 19.)

jeden z největších statků pozemských jest pokoj. Pán ježíš
přinesl světu pokoj, nebot svým utrpením a svou smrtí smířil
Otce nebeského s hříšným a kletbou stíženým světem. Proto
andělé při narození božského dítka prozpěvovali: »Sláva na vý—
sostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůle.: (Luk. 2, 14.).
A dnes, kdy Spasitel po svém z mrtvýchvstání poprvé svým
' apoštolům se zjevuje, pozdravuje je slovy: >Pokoj vám!:
jaký pokoj, drazí katolíci, přeje Pán Ježíš apoštolům? Onen
pokoj, který byl ovocem jeho utrpení a smrti, pokoj s Bohem.
Nebyl to krásný pozdrav velikonoční? Na to ukazuje učeníkům
své probodené, ale již oslavené ruce, jakoby chtěl říci: »Híe, já
jsem skutečně váš Spasitel, který za vás na kříži zemřel. Rány,
které na oslaveném těle září, dokazují, že vykoupení jest doko
náno, mír zjednán. :Pokoj vámlc Ale nejen vám, celému světu
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má se dostati pokoje, a vy ho máte lidem sprostředkovati. »Pokoj
vám; jako mě poslal Otec, ijá posílám vás . . . PřijměteDucha
svatého; kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim.: (jan 20,
21.— 23.

Dra)zí přátelél Slyšeli jste velikonoční pozdrav Spasitelův?
Platí také vám. Cítíte v srdci svém pokoj? __
Snad mnohý z vás

bolestně si povzdechne: Bohužel nemám pokoje, ale rád bych
ho dosáhl!
.
Nuže pojďte, nejmilejší, pojdte, ukážu vám, kde hledati máte
ztracený pokoj._

PojednáníŽ
Mnozí z vás mají doma na stěně pověšeno v podobě obrázku
domácí požehnání, které vám naznačuje, kde máte bledati boží
požehnání a pokoj pro svůj dům. Požehnání začíná slovy: »Kde"
láska, tam pokoj.: To jsou pravdivá slova, a třeba je dobře
uvážiti. Pokoj je tedy tam, kde panuje láska. Ovšem, že zde
není míněna 'tělesná, smyslná láska, ani láska ku světu a jeho
marnostem. Světáci pravého pokoje nikdy nemají. Naše srdce
jest pro vyšší a větší věci stvořeno, než jest'tento svět a jeho
požitky, proto »jest nepokojno, dokud nespočine v Bohu“, jak
krásně praví sv. Augustin. Každá cizí láska zanechává srdce pusté
a prázdné, jen láska k Bohu je činí šťastným. Svatý Tomáš
praví : »Známkou všech, kteří k dokonalé lásce boží se .povznesli,
jest zvláštní, nezkalená veselost, taková překvapující, trvalá, ne
nucená, dětinná veselost mysli, že světáci nad tím .se až mrzí . . .
Nemají příčiny, Boha se báti, sami s sebou jsou spokojeni, proč
by nebyli veselířc (Weiss, Apologie des Christentums III. 2, 831.)
Drazí posluchači! Láska k. Bohu a jeho zákonu jest nutnou
podmínkou, chce-li, aby pokoj byl v srdci vašem. »Pokoj mnohý
těm, kteříž milují zákon tvůj,c volá žalmista k Pánu. (Ž. 118, 165).
jak je to s vámi, nejmilejší? Můžete říci upřímně, že Boha
milujete a jeho zákony plníte? Prosím vás, katolíci drazí, ne.
klamte v té věci sebe samých! Nemyslete hned na přikázání,
která svědomitě plníte, ale vzpomeňze si na ona přikázání, která
zanedbáváte, a která byste nejraději odstranili._ Všechna přikázání
jsou důležitá pro život křesťanský a osvětlují jej jako elektrická
lampa. Jestliže ve světle božích přikázání pozorujeme život svůj,
jak ve skutečnosti je, nalezneme vedle mnohých, dobrých skutků
také jiné, které naší duše'nekrášlí, nýbrž ji hyzdí. Kdo má dobrou
vůli, brzy pozná, kde to vázne, a kde by měl zavésti pořádek,
aby v jeho duši uhostil se opět mír.
D'nes chci vás, drazí přátelé, upozorniti jen na jedno při—
kázání, které jest vydáno pro dobu velikonoční Týká se přijetí
sv. svátostí. Jest významné, že Pán ]ežíš hned po svém z mrtvých
vstání dává apoštolům moc odpouštěti hříchy. Tím chce jistě na
značiti, že pokoj, který nám svou smrtí zjednal, máme bledati
a získati ve svátosti pokání. Nejedná tedy církev svatá správně,
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když vejménu Pána ježiše přikazuje věřícím, aby alespoň jednou
v' roce se. zpovídaliř Není to znamením mateřské její péče
a- lásky, jestliže přísně nařizuje, abychom alespoň v době
velikonoční nejsvětější svátost oltářní přijali? Církev sv. dobře
ví, jak slabí jsou lidé a jak jim potřebí nadpřirozené posily.
Proto zavazuje své dítky, aby alespoň v době velikonoční po
žívali ichléb silnýchc, aby se tak k boji ozbrosili a v pokušení
zvítězili. Tímto přikázáním církev sv. chce přispěti k tomu, aby
všichni katolíci zakusili pokoje, který z mrtvých vstalý Spasitel
přinesl.

Drazí katolíci! Milujete toto přikázání? Plnili jste je věrně
v letech dřívějších? A jak je to letos? Šli jste již ke sv. zpovědi
a ku stblu Páně? Blaze vám, je-li tomu tak. Ale snad někdo
z milých posluchačů nevykonal dosud povinnosti velikonoční.
Kéž tak učiní co nejdříve, aby i jemu po řádné svaté zpovědi
a hodném přijímání nejsv. Svátosti platila slova Kristova: >Pokoj
vámlc

& »nehřeš vícelc.

_

'

Ano, nehřeš více, katolíku drahý, chceš-li požívati trvalého
pokoje. Abys však do starých hříchů Opět neupadl, musíš se
všeho chrániti, co tě dříve ku hříchu svedlo. Musíš se vyhýbati
příležitosti kuhříchu. Slyš důtklivá slova, jež praví zbožný skla
datel knížky :O nás edování Krista-, Tomáš Kempenský: »Ke '
kořenu sekeru přiložme, ať, očistěui jsouce všech vášní, pokOjné
mysli dosáhneme.: (Kn' I., čl XI, 4.) Přilož tedy sekeru ke ko
řenům hříchů, vysekej a. odstraň je, pak budeš požívati nezkale
ného vnitřního pokoje. V tvé duši vzejde pak slunce spravedl
nosti a vyvolá pravou radost velikonoční.
' ,
Hle, přátelé moji, pravdu má prorok, když praví k Pánu:
»Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj.: Doufám, že jste
dobře porozuměli slovům těm. Milujte zákon boží a jeho církve
a přijměte alespoň v této milostiplné době velikonoční svaté
svátosti, pak dojdete míru.
_
>Kde pokoj, tam požehnání.: To se rozumí samo sebou.
Kdo s Bohem žije v pokoji, nemusí dlouho na jeho požehnání
čekati. Dobrý otec nejraději žehná tomu dítěti, které mu je věrné,
na slovo ho poslouchá a jej miluje. Tak i Otec náš nebeský
zahrne nás svým požehnáním, jestliže jej a jeho zákon milujete
a s ním v míru žijete.
»Kde požehnání, tam Bůh; kde Bůh, žádná nouze.: jak
útěchyplný konec onoho starého požehnání domácíhol »Kde
Bůh, tam žádná nouze.< Neboť máme-li Boha a jeho požehnání
a milost, jsme bohatí dosti, at nás potká cokoliv. S milostí boží
sneseme trpělivě i protivenství a neštěstí a zůstaneme klidní. »Kde
Bůh, tam žádná nouze.: Blahoslavený Tomáš Kempenský dí:
a'Čím kdo lépe umí trpěti, tím větší zachovává- pokoj; a takový
pak jest i vítězem nad sebou i pánem světa, přítelem Kristovým
i dědicem blaženosti nebeskéc. (Kn. Il, čl. III, 3.) Dědicem bla
ženosti nebeské! Ano, tim chce býti každý z nás; dědicem věč'
ného pokoje nebeského, kterého Spasitel po svém utrpení po-'
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zemském nyní požívá, a kterého ony duše požívají, k nimž kdysi
pravil -: »Pokoj vámlc

'

Předrazí katolíci !. Iestliže svatý pokoj velikonoční na zemi
věrně si zachováte, pak při odchodu 8 tohoto světa těšiti se můžete,
že dostanete se' do nebe — kde pokoj věčný. B'u'd'ce za živa
hodni posledního překrásného pozdravu velikonočního, kterým
Spasitel u brány věčnosti pozdraví ty, kteří s ním na zemi žili
v míru. »Pokoj vám!: Jak líbezné zaznějí tato slova v oné nad
hvězdně říši, kde není více ani utrpení, ani boie. Nekonečného
pokoje budete pak požívati a odpočinete sobě na nejsvětějším
srdci božského Spasitele, který nám svým utrpením a zmrtvých
vstáním nekonečnou lásku na jevo dal. Amen.
VáclavBartoš.

Na' neděli druhou po velikonoci'.
P. Dr. Josef Miklík, C. S. S. R.

O krádeži.
Všecko, co se zrodilo z Boha, přemáhá
svět.

(1. Jan 5, 4.)

Drazí přátelé! Dokud žijeme na světě, jsme ustavičně poddání
různým pokušením a utrpením. Jednou jsou to žádosti, které nás
lákají ke hříchu, jindy je to touha po bohatsví, nebo alespoň
závist, daří-li se druhému lépe než nám. A přece nemusíme se
báti', že bychom podlehli. Vždyt- Písmo sv. nám praví: »Všecko,
co se zrodilo z Boha, přemáhá svět.: A tak přemůžeme svět
i my, kteří se honosíme, že jsme dítkami božími. Skoda jen, že
mnozí lidé na to zapomínají a dopouštějí se hříchu. Dnes aspoň
o jednom

z nich -— o krádeži.

\

"

Dříve však upozorňuji na dvě věci.') Prohlašuji před Pánem
Ježíšem, který se tu na nás dívá ze svatostánku, že nemyslím na
nikoho z vás. Budu mluviti o krádeži, jako se mluví o každém
jiném hříchu bez osobních narážek a bez podezřívání. A poněvadž
se knězi v takových věcech často nevěří, nechám mluviti samého
Boha a budu se ustavičně dovolávati neomylných slov Písma sv.
Nuže počněme! Krádeží se prohřešuje ten, kdo bere bez
právně cizí majetek, kdo si přivlastňuje věc, která mu nepatří."
To ví každý znás. Ale krádeže možno se dopustiti mnoha jinými
způsoby. Někdo jde na př. cestou a najde peníze nebo něco cen
ného. Ohlédne se, zdali ho nikdo neviděl a schová, co našel. Ví
třebas dobře, kdo před ním šel a peníze ztratil, slyší, že ten či
onen ztracenou věc bledá — ale mlčí jako hrob. je to krádež
a Bůh mu praví: »Vrat, co mášlc — Jiný příklad. Někdo pro—
dává kus dobytka a zatají jeho skutečné, ale tajné chyby; zka
ženou m_ouku a porostlé obilí míchá sdobrým a dává si zaplatiti
*) ]inde snad bude lépe, upozornění vynechati — dle okolností.
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plnou cenu. je to podvod, krádež a takový křesťan zapomněl na
přísná slova boží : »Nikdo neoklamej bratra Svého, nebot mstitelem
toho všeho jest Pán !: — Dělník smluví še s hospodářem odenní
mzdu, avšak nepracuje mnoho a mnoho času prozabálí — je to
vlastně krádež. je to jaksi krádež, když poškodíme stromy dru
hého, iničíme a šlapeme jeho obilí, kazíme jeho úrodu. je to
krádež, když syn nebo dcera nevyplácí starým rodičům svědomitě
jejich výměnek a Bůh praví o takových nevděčných dítek: »Kdo
ubírá něco otci svému aneb matce své a praví, že to není hřích,
jest jako jejich vrah.: .— Takových příkladů dalo by se uvésti
více, ale nám stačí, co jsme řekli na počátku:
Krádeže se do—
pouští každý, kdo připraví druhého o věc, která mu právem ná
ležela.
' Nuže, přátelé, a proč se máme krádeže varovatiř Mohl bych
uvésti mnoho důvodů, ale zmíním se pouze o dvou.—

První důvod, který by měl každého od krádeže odstrašiti,
jesf, že zloděj svolává na sebe kletbu boží a boží zlořečení. Od
té doby, co prohlásil Bůh na hoře Sinai za bromu a blesku zá
kaz: >Nepokradešl'é írestá tento hřích. A poněvadž jsem pravil,
že nechám mluviti Boha, slyšte jeho slova.
.U proroka Zachariáše mluví Bůh o těch, kteří si pomáhali
z cizího majetku,- a víte, čím jim hrozí? Poněvadž jste brali cizí,
ztratíte i svoje. Pán praví doslovně: »Toto je' zlořečení, které
přichází ode mne na celou zemi. Všeliký zloděj souzen bude. ]á
převedu na něho zlořečení/,a zlořečení přijde do domu jeho a pře
' bývati bude v domě jeho a spálí dům zloděiův, i dříví jeho a ka
mení jeholc — Kdo tu hrozí, přátelé? Všemohoucí Bůh, který
jediným slovem zabil při potopě celý svět! Kdo slibuje pomstu
za každou krádež? Bůh, který jen pokynul a síra a oheň pršely
s nebe na hříšná'města. Sodomu a Gomorru. Kdo se hněvá pro
každou krádež? Bůh, který sám osobě pravív Písmě sv.: »H'r'ozné
jest upadnouti v ruce Boha živéholc
A čím hrozí tento Bůh každému, kdo si přivlastňuje cizí
majetek? Slyšte: hrozí mu svým zlořečením: »já přivedu na něho
zlořečení.: Nuže, přátelé, může míti ještě takový člověk nějaké
štěstí? Ne, nemůže! Bez božího požehnání marné lidské namá
hání. Snad se bude dř.ti a pracovati do úpadu — ale bez božího
požehnání marné lidské namáhání. Snad požene děti a ženu do
do práce, aby si pomohly — ale bez božího požehnání marné
lidské namáhání. Místo, co by mu přibývalo, bude míti stále méně
a méně. Cizí majetek, klerý usebe skrývá, bude jako oheň, který
zničí i to, co mu patřilo poctivě. Zlořečení spálí dům jeho i dříví
jeho i kamení jeho, praví Bůh. A jinde čteme v Písmě svatém:
ijedni rozdávají z vlastního a bohatnou, druzí berou cizí a stále
jsou v nouzi.: A proč? Protože bez božího požehnání marné
lidské namáhání.
A zkušenost potvrzuje tato slova Písma sv. Z cizího ještě
nikdo nezbohatl. Snad se na chvíli zdá, že zloděj má štěstí, snad
si takový člověk myslí, jako onen blázen v Písmě sv.: Bůh se
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o mne'ne'stará — ale nezapomínejme: mlýny boží melou pomalu,.
ale jistě. Písmo sv. praví: »Běda tomu, kdo shromažďuje nespra
vedlivě majetek a myslí, že ujde trestu.< A proč bědař Poněvadž
přijde jednou den, kdy také o něm se řekne: Jak nabyl, tak
pozbyl. A dejme tomu, že by se zloději dařilo po celý život
dobře. »Co platno člověku, kdyby celý svět získal, ale na duši
své škodu utrpělřc Tarn na soudu spravedlivého Boha nepomohou
již žádné výmluvy a žádné bohatství. Tarn rozhoduje jen čisté
a dobré svědomí. A proto, co platno člověku, kdyby celý svět
získal, ale na duši své škodu utrpěl?
To jest, přátelé, první důvod, proč se máme krádeže varo
vati: krádež svolává na nás boží zlořečení. A druhý důvod? —
Poslyštel Každý, kdo druhého poškodil nebo okradl, je před
Bohem'povinen bližnímu všechno nahraditi — chce-li, aby mu
Bůh odpustil. Bez náhrady není odpuštění. Snad ukradené peníze
byly již dávno utraceny, pokrmy dávno snědeny — ale bez ná
hrady není odpuštění. Snad se stala krádež před 10, 20 lety —
' ale bez náhrady není odpuštění. Snad již dávno zemřel ten, kdo
byl okraden, ale jsou tu jeho děti, jeho dědicové a těm se musí
nahraditi, protože bez náhrady není odpuštění. Snad zloděj již
zemřel a jeho majetek dostali druzí, ale dosud neumřela povin
nost náhrady; přechází na jeho děti, protože bez náhrady není
odpuštění. Snad byl takový člověk u sv. zpovědi a kněz udělal
nad ním kříž a jeho hřích mu odpustil — ale neodpustil mu po
vinnost náhrady. Nemohl mu jí odpustit, poněvadž není pánem
cizího majetku. A kdyby kajícník po sv. zpovědi mohl nahraditi
a neučinil toho, jeho hřích se takřka vrací, protože bez náhrady
'není odpuštění.
Písmo sv. vypravuje nám obrácení Zacheovo. Byl tak šťasten,
že slyšel od Pána Ježíše krásná slova: »Dnes stalo se spasení
domu tomuto.: Ale kdy mu řekl božský Spasitel tato slova?
Teprve když Zacheus prohlásil: »Oklamal-li jsem koho v čem,
navrátím čtvernásobc — protože bez náhrady není odpuštění.
A proto se tak často stává, že takový člověk, který se do
pouštěl krádeží, na konci života si zoufá. Zoufá si, poněvadž již
nemůže cizího majetku nahraditi. Hrozný případ vypravuje svatý
Alfons: Jistý bohatý pán dopustil se četných podvodů a krádeží..
Na smrtelném lůžku dal si zavolati notáře a prosil ho, aby mu
napsal poslední vůli, kterou mu bude předříkávati. A víte, co
měl psátiř Poslyšte: »Duši svou odevzdávám ďáblu, poněvadž
jsem se dopustil tolika krádeží, kterých již napraviti nemohu.
Duši své ženy odevzdávám ďáblu, poněvadž mne svou marnivostí
donutila krásti. Duše svých dětí odevzdávám ďáblu, poněvadž se
ode mne naučily krásti.: Domluvil a skonal. — A proto právem
hrozí Písmo sv.: »Nemylte se, zloději nebudou vládnouti králov
stvím božím !: A proč? Poněvadž tak málo kdo nahradí škodu
druhému učiněnou.
Chápete již, přátelé, proč se máme krádeže varovatiř Po
něvadž na nás svolává boží zlořečení, a poněvadž krádeží si ne
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pomůžeme. Chceme-li, aby nám Bůh odpustil, musíme bližnímu
nahraditi, čím jsme mu uškodili. Písmo sv. vypravuje nám omuži,
který byl apoštolem Pána Ježíše a jeho jménem konal zázraky—
ale na konec prodal svého božského Mistra, zradil ho políbením
a v zoufalství se oběsil. _A víte proč? Písmo sv. udává jedinou
příčinu: byl zlodějem. O, jak hrozně splnila se na něm slova
Písma sv.: >Nemylte se, zloději nebudou vládnouti královstvím
božímlc
Nuže, coz toho plyne, drazí přátelé, pro nás? jestli někdo
se dopustil tohoto hříchu, tomu dává Duch sv. radu vPísmě sv.:
>Kdo kradl, již nekrad, ale pracuj raději rukama svýmalc A ta
kový nezapomínej na náhradu! Nespoléhej, že tvoje děti nahradí
za tebe! Když ty, ctče nebo matko, nemáš tolik lásky kduši své,
budou ji míti tvoji děti? A kolik otců a matek trápí se nyní
v očistci, protože odkládali s náhradou, spoléhali na své děti
a zapomínali na radu Pána ježíše: >Vejdi v dobrou vůli s pro
tivníkem svým rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby snad nedal
tebe protivník tvůj soudci . . . ,a byl bys uvržen do ža'áře. Amen
pravím tobě, nevyjdeš odtud, dokud nenavrátíš posledního ha
léřeíc — A vás, drazí rodiče, prosím, abyste neprominulí svým
dětem „ani nejmenší krádeže --—ani doma, 'ani venku! Máte je
rádi a přejete si jejich štěstí. Proto trestejte jejich krádeže, aby
nepřišlo také na ně zlořečení boží. Pamatujte vždy na-to, co vám
radí v Písmě s'v. Duch svatý: >Nepřestávej trestati dítěte svého
__aneboj se, že umře, budeš li jej mrskati metlou. Ty je budeš
bíti metlou, ale duši jeho z pekla vysvobodíš.:
A, zdá-li se vám někdy poctivost těžká, vzpomeňte si, co
pravil zbožný Tobiáš svému synu: »Neboj se, synu můjl Chudý
sice život vedeme, ale mnoho dobrého míti budeme, budeme-li
.se báti Boha a varovati se každého hříchu.: Amen.

Neděle druhá po velikonocích.
Kristus a život.
>Dobry pastýř dává život svůj za ovce
svéc.
Jan 10, 11.

V této válečné době, ve které tolik vojínů obětuje život
svůj za vlast, prožíváme něco z obětavosti, která se projevuje ve
slovech Páně: >Dobrý pastýř dává život. svůj za ovce svět; V této
době obětí září nám také poznání, že veškerá pravá obětavost až
k tomu stupni, kdy člověk i život svůj dává, má svůj pramen,
význam a svou sílu v oběti Páně, kdy i on dal život svůj. Neboť
u Abela, který první život svůj obětoval, a u posledního člověka,
který za dobrou věc život svůj obětuje, jest v nejhlubším smyslu
obětí Kristus, který vydán jest od počátku světa. Neboť naším
životem jest ježíš Kristus; náš život jest jeho majetkem, od něho
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život máme, v něm žijeme, v něm se pohybujeme, v něm jsme.
A všichni, kteří život svůj dávají, obětují vlastně to, co 'jim ]ežiš
Kristus dal. Ve věcech jest jedna oběť, obět života Páně. Jediný
může v pravdě říci: »Dávám život svůj za ovce svéc. Tím jest
Ježíš Kristus. To je povznášející a potěšující. Zahloubejme se dnes
do života Páně. Tím pochopíme také lépe význam a hloubku
svého vlastního života.


I. Ježíš Kristus jest život.
1. Jediný mohl o sobě říci: »já jsem život,< totiž Kristus
Pán. Ostatní všichni lidé jenom život máme.
Skutečně Pán řekl (jan 14, 6.): »Já' jsem cesta, pravda
a-život.: A skutečně Kristus jest život, protože od věčnosti žije
a v sobě pramen veškerého života chová. již na počátku svého
evangelia prav_ísv. jan (l, 4.): »V něm byl život.: Pramen života
byl v něm. Zivotem setu rozumí veškeren život tělesný, du
chovní, *časný i věčný. .Veškeré věci tvorstva z něho jako zřídla
život čerpají; ale nejen jest tvůrcem života, nýbrž také zacho
vatelem veškerenstva, nebot netoliko .bytovati, nýbrž i trvati, žíti
a blaženě žíti veškerenstvu uštědřil. V něm život byl, di evan
gelista, t. j. byl od věčnosti, již před vtělením, ovšem potom žíti
nepřestávaje. V Kristu je síla životodárná, v něm život jest, není
v něm nějak případně a odvisle, jako ve tvorecb, nýbrž bytelně
a stále v něm jest. A jinde Kristus dí (jan 5, 26.): »Jako Otec
má život v sobě, tak dal i Synu míti život v sobě.< V sobě život
míti je sám sobě býti zdrojem života, nebrati a nečerpati života
odjinud zevně, nýbrž sám osobným životem býti.
Všichni tvorové maji život nikoli v Sobě, nýbrž mimo sebe,
2 Boha. Jediný Bůh má život ze sebe a od sebe. Syn boží vzal
z Otce od věčnosti byti _a božství a ovšem tím i osobní život;
má tedy život sám v sobě, život nepodmíněný, bezvýminečný.
Otec, dí sv. Augustin, jest život a Syn tolikéž jest život. Otec
má život v sobě, ale nikoli od Syna, Syn má život v sobě„ ale
od Otce. Vtělení Syna božího v tom žádné změny učiniti nemohlo,
ježto božství proměně nepodléhá. Kristus Pán jinde opět praví:
»já jsem vzkříšení a život.: Kristus je Slovo a ve Slově je život.
A Slovo tělem učiněno jest, život, plnost života zjevně na svět
přišlo. »A život zjevil se a viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme
vám život věčný, kterýž byl u Otce a zjevil se nám.: (I. Ian l, 2.)
2. Zil Kristus skutečně? jsou nyní spisovatelé a řečníci, kteří
popírají, že Kristus žil. Ovšem popírati může všecko, kdo je hodně
drzý & se nezardí. Ale popíráním se dějepisné události neodstraní._
O Sokratovi máme dva současné svědky, totiž Xenofonta a Pla
tona. O Alexandrovi Vel. nemáme současných svědků.. A přece
nikOmu nenapadne p0pírati, že Sokrates a Alexander-žili. Avšak
v životě Páně máme mnoho současných svědků, všechny knihy
Nového zákona, 'losefa Flavia, Plinia a Strabona.
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A kdyby byli evangelisté nepravdu hlásali, byli by tisíce
židů, kteří po zboření Jerusalema do všech úhlů světa se rozptý
lili, proti těmto zprávám povstali. .Evangelisté mohli v prostém
oděvu pravdy řlci: »Co jsme viděli, co jsme spatřili očima svýma
a čeho se ruce naše dotýkaly o Slovu života . . . zvčstujeme vám:
(I. Jan 1, 3.). A jak mohlo křesťanství povstati, kdyby nebyl
Kristus žil? Proto se táži: jest některá dějepisná událost tak za
jištěna jako pravda. že Kristus žil?
3., A táži se dále: Může to, co není, vrhati stín? Avšak život
Páně vrhal stíny již tisíce. let napřed v předobrazech a proroctvích
a působí a působiii bude až do konce světa: »Kristus včera,
Kristus dnes, Kristus do věčnosti.. Život Páně byl a jest nej
úplnější skutečností. Kristus však jesti podnes nejen učením,
nejen názorem životním, nýbrž životem: »A aj, já jsem s vámi
po všechny dny až do skonání světa,< řekl Kristus Pán. Církev
katolická je totiž stále dále žijící a působící Kristus. Křesťanství
není pouze vzpomínkou na život Páně, nýbrž stále proudícím
a působícím životem.
;
Nepochybuj jako Mojžíš, že ze skály katolické církve, která
vyvěrá na poušti tohoto života, neproudí život Páně pro život
národů, pro život veškerého lidstva. Nepochybuj jako Tomáš,
vlóž ruku svou v prsa církve sv. a i v její rány, a s obdivem po
cítíš, jak tu bije tepna života Páně! K těmto kořenům božského
života nemohou se nepřátelé.církve sv. nikdy dostati, ačkoli
všechnu životní sílu její u národů zmařiti se usilují. To dosvěd
čuje božskou moc tohoto života, poněvadž lidská moc ji uloupiti
nemůže. Když císař Konstantin r 313 dal církvi sv. svobodu, tu
se ukázala síla jejího nevyčerpatelného života. Když teplem sluneč
nim sníh a led roztaje, vidíme, že vývoji klíčivému jen bráněno
bylo. Jaro přichází! Viz a naslouchej: Vše kvete a klíčí, zpívá
a ozývá se.
jak tomu v přírodě, tak tomu v naší církvi. jakmile překážky
životního. vývoje odstraněny'jsou, stojíme v obdivu před zázraky
jejího života.
Ctrkev katolická nenosí smrti v sobě. V nl jest nikdy ne
ustávající, nepřerušená činnost. V církvi -je stále plný akord životní,
církev nezná omrzelosti života pessimismu a budhismu, odsuzuje
nečinný pietismus a quietismus. V církvi je Kristus, který ,dává
život celému světu. V církvi jest jednota, známka života; nebot
rozloučení jest známkou smrti. V církvi je snaha po výši svatosti;
nebot co žije, dychtí po světle. V církvi je známka apoštolská
a katolická: nebot působení její ve všech hloubkách, ve všech
délkách, ve všech šířích není známkou choroby, neduživosti,
nýbrž plného, zdravím kypícího života, který život dáti může
těm, kteří ve stínu smrti sedi, a zmužilost životní má až do sko
nání světa, ano pro věčnost; nebot Kristus jest bránou k věčnému
životu, „má klíče a sílu budoucího života. Buďme všichni jako
dobré dítky církve- katolické živým důkazem, že Kristus žije
v nás. Kéž bychom všichni s apoštolem zvolati mohli: »Nežiji
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již sám, nýbrž Kristus žije ve mně.: A vy všichni, kteří v cír
kevním roce modlíte se tajemství sv. růžence, prožívejte v nich
život Páně: to je význam a nejvyšší úloha církevního roku a vašeho
živOta v církevním roce.
4. Ale Kristus nežije jen v církvi katolické, nýbrž skutečně
mezi námi v nejsvětější svátosti oltářní. Zde žije právě tak sku
tečně a v pravdě, jako kdysi na zemi žil a nyní na nebesícn na
pravici otce svého sedí. Zde jest Kristus přítomen'i'jako Bůh
i člověk s tělem i duší, srdce jeho, které lidi tak milovalo, srdce
to bije zde plno nejvřelejší lásky, cm s námi radost i žal a modll
se za nás bez přestání. Od svatostánku volá k nám Spasitel jako
před 1900 lety: »Pojďce ke mně všichni, kteří pracujete a obtí
žení jste, a já vás občerstvím.c Ano, jak život svůj na kříži obě
toval, tak obětuje život svůj denně ve mši sv., této neustálé
památce jeho nekrvavé oběti života na kříži, kterou mají apoštolé
a jejich nástupci konati dle jeho příkazu: »To čiňte na mou
památku. :
At je tato země slzavým údolím, at je kříž a utrpení zde
i naším údělem, potěšujme se myšlenkou: Kristus, náš Spasitel,
náš pomocník, náš utěšitel, žije dosud mezi námi, v církvi kato
l-ické, zvláště pak na našich oltářích ve svatostánku a ve mši sv.

II.Kristusjest nejen život, ale i životodárce.
Krásně to církev sv. vyjadřuje při mši sv. v modlitbě po
pozdvihování »Par quem omnia creas, sanctiňcas, vivií'icas . . .c

V těchto slovech jest jasně naznačeno, že Bůhskrze Syna svého
všecko koná v oboru přirozeném, v oboru nadpřirozeném a v říši
slávy. Všechen život na světě má původ svůj v Ježíši Kristu, jak
sv. jan (1, 3): »Všecko jím povstalo a bez něho nepovstalo nic,
což povstalo. To dosvědčuje církev sv. ve vyznání víry: »Věřtm
i v Ježíše Krista . . .. per quem omnia factg sunt, jímž povstalo
všechno.c Všechno však, co Bůh stvořil, udržuje. toutéž silOu
v jeho trvání, aby v nic neupadlo. Proto platí to nejen o minu—
losti, nýbrž i o přitomnosti: »Per quem omnia creas.c To do—
svědčuje Spasitel sám slovy: »Otec můj posavad- působí, i já
působím.< (Jan 5, 17.)
Per quem omnia viviíicat. ]ím Bůh všechno ožiVUie- le tl'017
druh života: tělesný čili přirozený, duchovní čili nadpřirozený
a nebeský čili věčně blažený život. Tento trojí život dává veške
renstvu Kristus ježíš.
Dává přirozený život, neboť jeho všemohoucí slovo zaznívá
všude a uštědřuje život, jak jsme již viděli při slovech: jímž
všechno tvoříš. Kristus dává život světu. Neboť je cílem a korunou
veškerenstva. Cll však jest první příčinou, která Boha pohnula,
aby stvořil svět. Cíl světa je spojení s Bohem. To se uskutečnilo
ve vtělení Syna božího a uskutečňuje se stále při sv. přijímání.
Tak dává Kristus život celému světu.
Rádce duchovní.

18
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Naděje v Ježíše nadchla lidi před jeho příchodem k životu,
aby životem kráčeli v dějinách světových. jsou dějiny a vývoj
lidstva, poněvadž ježíš jest životem lidstva, středem všech dějin,
jak dějepisec Weiss (III. l.) svědčí: »Žádná osobnost na světě
neměla na světové dějiny takový hluboký .vliv jako ježíš Kristus,
žádná událost svět tak ze stěžejí nezvedla jako založení církve sv.:
Křesťanské myšlenky ještě dnes světem hýbají a daleko ještě ne
skončily své poslání, jak básníci svědčí:

»A doba vědy, šklebu chtivá,
jest pouze jeho slovem živá,
at chcem či nechcem, žije v nás.:
(jean Aicarde-Vrchlický: Moderní básníci franc.)

Tak jest Kristus dárcem života, středem dějin, před jeho
příchodem žili lidé nadějí v něho, po jeho příchodu žijí zvláště
láskou kněmu — neb “nenávistí, totiž jeho nepřátelé: At chcem,
či nechcem, žije v nás. Kristus a křesťanství podávají, co jedno
tlivci, časy a národové k vývoji života svého potřebují: dává
vysoký cíl tužbám, dodává síly, by lidé tohoto cíle dosáhli, pro
půjčuje živly, v nichž pravý život se daří: svobodu, pravdu, čest.
Heslem jednotlivců i národů musí proto býti: Ať žije Kristus
v nás| Pak se naplní slovo sv. apoštola Pavla: »Zákon ducha
života v Kristu Ježíši vysvobodí mne od zákona hříchu a smrti.:
(Řím. 8, z.)
Kristus uděluje nadpřirozený život, který má kořeny v milosti
vykoupení, který vzkvétá ve třech božských ctnostech, víře, na
ději a lásce a přináší ovoce ducha: lásku, radost, pokoj, trpěli
vost, tichost, dobrotivost, shovívavost, věrnost, mírnost, střídmost,
čistotu. V rukojemství dal své slovo, které zní: »Přišel jsem, aby
život měli, a hojněji mělic (jan 10. 10.) V Tyrolích a v Bavořích
často lze čísti na křížích slova: »Tak miloval Bůh svět, že syna
svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.: (jan 3, 16.)

jak potěšující to slovo pro ubohé pozemské poutníky, které
sám Spasitel do jejich zarmouceného srdce vložil. 'Má v něho
věřiti — a bude míti život věčný. Ale nepostačilo Spasiteli toto
slovo, aby povzbudil důvěru lidí, vyslovil ještě jiné, které zní:
>Ovce mé hlas můj slyší a já je znám a následují mne, a já život
věčný dávám jim a nezahynou na věky.c (jan 10, 27. 28.) Toť
je drahocenná přípovčd' všem, kteří dobrému pastýři náležejí.
Proto budiž každému křesťanu v srdce vepsáno: »Bud věrný až
do smrti, a dám ti korunu života.:
Nyní je nám jasno, co chce žalmista říci slovy: »U tebe,
Bože, je zdroj života.< (35.) Syn boží se stal člověkem, aby byl
původcem trojího našeho života. To je útěcha pro truchlící srdce,
jednou z tohoto zdroje vyklíčí život a rozvine se—na velikém
hřbitově světa, a prach a kosti se pohnou, obživnou, na nohy se
postaví, jak dí Písmo sv.: »Přichází hodina . . . kdy 'mrtví uslyší
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hlas Syna božího, a kteří uslyší, živi budou . . . i půjdou, kteří
dobře činili, na vzkříšení života, kteří pak zlé činili, na vzkříšení

soudu.: (jan 5. 25.—29)
Po posledním soudu rozproudí se ve všech, kteří Spasiteli
věrnost zachovali, nový život, věčně blažený život. Proto jest
pravdou: »U tebe. ó Bože, jest zdroj života,< proto jest "pravdivé
„slovo: »Tím Bůh Otec všech všechno oživuje.
Nejdrahocennějším darem jest život; mrtvým neprospívají
ani radosti, ani poklady, ani kameny. Proto srdce naše má se po
ýzdvihnouti ke zdroji života, k našemu Spasiteli Ježíši Kristu,
abychom od něho život obdrželi'na základě vyzvání, které celým
"světem vysílá: »Kdo žízní, přijdiž, a kdo chce, nabeř vody života
'darmo;< (Zjev. sv. Jana 22. 17.) Přirozený život obdrželi jsme
již všichni od něho, nadpřirozený život milosti každý od něho
obdržeti může, život věčný, koruna života, která záleží v patření
na Boha, jest cílem našich modliteb a tužeb, našich prací a námah,
našich bojů a utrpení. Proto ptej se sama sebe: Hledáš zde je
:žlše a srdce jeho? (,i toužíš jen po věcech pozemských? Ci snad
hledáš rozkoše světa, co se líbí tvým smyslům, žádost těla, žádost
očí. pýchu života? Ubohé srdce, nevyhledávej déle, co ti přinese
věčnou kletbu, vyhledávej jen Boha, Krista, to je život tvůj, jiného
nic tu nepomůže.
Kristus je dárcem života, od něho život máme, proto náš
život jemu náleží, máme žíti podle vůle a příkladu jeho, máme
život jeho následovati: >Následuj mne,: máme žíti pro Krista.
Čím lépe Krista budeme následovati, tím šťastnější život náš bude. .
Zivot křesťanský je věrné následování života Páně. To jest umění
nejtěžší, nejvzácnější, nejkrásnější, jak Jablonský pěje:
Umění však nejkrásnější,
jež ne každý umí ctlti,
nejtěžší a nejvzácnější
umě í jest — moudře žíti.

Život tělesný jest spojení duše s tělem — a smrt tělesná'je
odloučení duše od těla. jak vzácný to darl Jak třeba si ho vážiti,
o něj pečovati, jak zvláště Bůh poroučí v pátém přikázání: Ne
zabijqšl
'
Zivot nadpřirozený záleží ve Spojení duše s Bohem, vírou,
nadějí, láskou, milostí posvěcující — a smrt duševní-je odloučení
duše od Boha — těžkým hříchem. Aby duše tohoto spojení
s Bohem došla, ustanovil ]ežiš Kristus sv. svátosti, zvláště křest
-a pokání, a zvláštní pokrm připravl Kristus Pán svým věrným
na této pouti životní, pokrm životní, sv. Eucharistii: »Kdo jí mé“
tělo a pije mou krev, má život . . .c Proto jdi, spojuj se co nej
úžeji s Kristem, nikoli snad jen jednou za rok, nýbrž ča=to, velmi
často, jak si to církev sv. přeje. S yšel jsi také, co nám tento
život nadpřirozený bere, hřích smrtelný — proto varuj se ho, žij
.stále v milosti posvěcující.
'
*
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Život věčný záleží ve věčném spojeni duše s Bohem — smrt
věčná pak ve věčném odloučení duše od Boha, jak Kristus
řekne: Odejděte ode mne, zatracenci, do ohně věčného. jak si
zajistíš tento život věčný? Když budeš žíti a umřeš v milosti po
svěcujíci. Kdo zemře ve smrtelném břichu, bez milosti posvěcující,
bude na věky od Boha, od Krista odloučen. Kdo v milosti boži
zemře, na věky bude s Bohem, Kristem spojen, a to buď hned,
když za hříchy své časné tresty vytrpěl, nebo za nějaký čas,
když v očistci časné tresty dotrpěl. _Upozorňuji tě zvláště na dva
prostředky k životu věčnému: »Chceš-li do života vejíti, zacho
vávej přikázání:: dí Kristus. —Toje první prostředek. A druhý:
Poslouchej rád slovo boží: O ježíši, ty máš slova života věčného.
Tak jsem ti dnes ukázal život Páně a život náš, ukázal jsem
ti prostředky, jak bys života- zvláště nadpřirozeného a věčného
dosáhl, viděl jsi, jak máš křesťansky žíti. Předložil jsem vám po
žehnáni i zlořečenl, život i smrt; Vyvoltež tedy život sobě i po
tomkům

svým! Amen.

7m; Nap. _?os.Holý.

Neděle třetí po velikonoci.
:Zármutek váš obrátí se v radost:
jan 16.

Přátelé drazí! Zeus, nejvyšší bůh mezi pohanskými bohy,
pozval jednou, jak vypravuje filosof Plato ve svém Phaedru,
všechny bohy a bohyně k hostině. Byla přítomna bohyně Rozkoš
i bohyně Bolesti, které majíce od přirozenosti povahy protivné
a stále na sebe nevražíce, začaly se na hostině bohů najednou
hádati a chyby a vady vytýkati si navzájem. >Iak mnoho zlého
ty natropíš,c pravila Bolest k Rozkoši »jsi nepřítelkyní vážnosti,
hýčkáš muže i ženy, ducha lidského činlš neschopným ku všem
vědám i uměním a ku každé vážné práci.: — »A ty zase jizlivě
bránila se Rozkoš, »učiníš lidi ve strašidla & obludy a kdybys
ty „byla na zemi svrchovanou vládkyní, v krátkém čase vypadalo
by to zde na zemi mezi lidmi tak jako v podsvětí, v říši Hádově,
kde jen děsná. sklíčenost panuje a ustavičný zármutek.c Když
hádka Rozkoše s Bolesti stávaly se neustále prudší a ohnivějš',
rozhněval se na ně Zeus a potrestal obě bohyně Rozkoš i Bolest.
Odsoudil obě, že vždy pro tu hádku a pro povahy protivné
'a nesmiřitelné musí býti ve světě pospolu, stále blízko sebe.
Řecká'tato bájka ukazuje, jak úzce jsou spolu spojeny radostná
rozkoš a _bolestný zármutek. Radost a žalost ustavičně se dělí
o vládu nad člověkem, není na světě žádné radosti, aby k ní
neby'o přimlseno trochu žalosti a naopak není žádné bolesti na
světě, která by nebyla doprovázena nějakou radostí. A o této
dvojí pravdě chceme dnes s pomocí boži krátce uvažovati, abychom
příliš netoužili po radostech světa a nebáli se 'příliš bolesti
a nějakého toho zármutku a utrpení.
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1. Zdá se na první pohled, moji' drazí, že radosti tohoto
světa jsou úplné, dokonalé, že nejsou ani tím nejmenším stínem
nějaké žalosti strpčovány, jinak by nebyly tolik vychvalovány,
velebeny a vyhledávány. Než přísloví praví: »Ne vše zlato, co
se třpytí: a totéž můžeme říci i o radostech a rozkoších: »Ne
vše radostí, co se radostí zdá.c
Abychom si tvrzení dokázali, uvažme že často radosti tohoto
světa mívají různé klamné léčky a nástrahy. Vypravuje se 0 Ke—
methovi, králi skotském, že jednou přišel do zahrady královny
Fenelly, aby krásou a nádherou její se pokoChal a pobavil.
U vchodu do zahrady stála překrásná socha, představující bohyni
štěstí, div umění sochařského, avšak zrádný a ukrutný vynález.
Socha držela v jedné ruce krásné jablko, podávajíc je vcházejí
címu, v druhé ruce šíp. Stroj sochy tak byl zařízen, že kdo po
jablku sáhnul, byl šípem proboden. Též král Kemeth neodolal,
sáhl po jablku — šípem proboden zahynul. Této soše podobné
jsou radosti světa, zvláště radosti hříšné. Vzpomeňme jen co
strastí, hrůz a utrpení Stálo naše prarodiče jediné vábné jablko
největšího stromu rajského a stojí dosud cele pokolení lidské. ,
Pohledme na nejmoudřejšího a nejšťastnějšího krále Šalo—
mouna, jenž radostmi pozemskými byl zahrnut více než kdo jiný.
Obýval velkolepé paláce, zařídil krásné zahrady, sedával u stolu
plných drahých jídel anápojů, zástup služebníků stál ustavičně
pohotově k jeho službám a pohodlí, cele oddal se rozkoším
a ničeho nezavdal, co mohlo lahoditi smyslům a je podrážditi.
— A na konec přece byl tím vším zklamán a psal sknihou
Kazatelem: »Všechno je marnost a trápení ducha.<
»Ne vše zlato, co se třpytí“ —- nejsou vždy šťastni ti, kteří
štastnými býti se zdají. Povaha lidská je zvláštní. Když patří
člověk na koruny králů a císařů, na zlaté odznaky, kříže a me
daile hodnostářů, na hedvábné šaty urozených a bohatých, když
slýchá o jejich hostinách a radovánkácb, tu představuje si blaho
a štěstí jejich za nekonečné. A přece velmi často bývá to právě
naopak.

Šťastní dle mínění světa třpytí se zevnitř zlatem, stříbrem,
perlami a drahokami, uvnitř srdce však je totik hořkostí a stezku
— odznaky a důstojenství, jež považují za okrasu, jak často jsou
nesnesitelným břemenem; To doznal i papež Urban Vll. který
odívaje se svým papežským ornátem z jemné látky utkaným,
zhluboka vzdychával: »Kdo by uvěřil, že pod tak lehkou tka-.
ninou ukrývá se tak těžké. břímě-. Císař Karel V., jejž dějiny
pokládají za jednoho z nejšťastnějších vladařů, odevzdávaje synu
svému korunu, pravil, že za celého panování, ačkoli šťastného,
přece téměř ani čtvrt hodiny úplně veselé a blažené nezažil. Týž
císař našel jednou na procházce hromadu lidských kostí. Vida,
že v jedné lebce uhnízdily se myši, prohodil: »Tento člověk
snad za živa živil myši v hlavě své.< Měl pravdu Karel V. jak
mnozí zdají se býti šťastnými a přece mají v hlavě své myši —
starosti a nespokojenost rozrývá a rozhlodává jim hlavu. — Dobře
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istaří mudrcové chápali tuto pravdu o světských radostech, když
říkali, že bohové mají dva sudy; jeden s medem a druhý s pe
lyňkem a z obou že každému smrtelníka do kalicha nalévají.
K radosti přimisena bývá bolest, ve skořápce na pohled úhledné,
skrývá se hořké jádro. A tak je to právě, nejmilejší s radostmi.
tohoto světa, o nichž praví kniha Přísloví: »Smích s bolestí
smíšen bývá a pro nesmírné radosti naposledy bývá žalost.:
Ano, moji drazí, po radosti bývá žalost, neboli radosti světa
smutně kouči. — Už vtom je skrytá bolest, když žijíce v radosti
vzpomeneme si na konec těch radostí. Buditel náš Celakovský
krásně líčíkrátkost radosti a dlouhé trvání žalosti v písni, kde
praví, že radost je pěkná květinka, která bohužel nemá žádných.
kořínků — přijde vítr, rozfouká ji, přijde voda, odhoupá ji. ,V ža
losti praví, že má kořínek hořký, jehož hořkost mnohé slzy
a vzdechy jen vysušujía seslabuji. Sladké řeky tekou do hot—
kébo moře, kde zhořkne voda jejich a právě tak to bývá 5 raé
dostmi, která každá končí hořkostí a zármutkem; vždyt i maličké
žerty mají smutné následky, jak pak teprv dlouhé, hříšné radosti.
Archiovi, samovládci thebskému, hodujícímu se svými přáteli,
doručen byl mezi hostinou list s vybídnutím, že má si jej ihned
přečísti. List obsahoval výstrahu pro Archia, aby se měl na po
zoru, že se jedná o jeho život. Archius 0 list se mnoho nestaral,
řka: >Dosti čas'u zítra na věci vážné, dnes se musím
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Než ještě téže noci byl Archias od spiklenců zavražděn. Hannibal,
jenž poprvé se slony a vojskem přešel Alpy, jenž porazil v několika
hrozných bitvách Rímany, oddal se v rozmařilé Kapui radostem,
které mu připravily porážku, které ho dohnaly'k sebevraždě
otráv'enim.
Agesilaus, slavný Řek, slyše chváliti mladého krále perského
a za šťastného považovati, odvětil: »Milý příteli, ještě nepřišel
konec jeho života.: Dobře pravil kdysi Solon, že nelze nikoho
před smrtí považovati za štastného;_ pravdivě líčil sv. Augustin
radost světa a štěstí, když pravil: »Stěstí tohoto světa má pravou
drsnost, klamnou příjemnost, jistou bolest, nejistou rozkoš, tvrdou
práci, nestálý pokoj, marnou naději blaženostix Pismo svaté ne
zakazuje všechny radosti, však přece varuje slovy »Kazatelec :
_:Vesel se tedy, mládenče, v mladosti svéa v dobrém budiž srdce
tvé, ve dneCh mladosti tvé choď po. cestách srdce svého a dle
vidění očí svých: ale věz, že pro všechny ty věci přivede tě Bůh
k soudu.: -— Ano, přátelé, smrta soud budou ty nejhorší konce
pro ty, jichž heslem bylo zde na světě :Uz'ít světa a vyžít se!:
2. Není žádná radost bez bolesti, než obráceně plati zásada.
„a pravda ta též; není žádná bolest a zármutek, v němž by se
neskrývala část radosti, již by nedoprovázelo štěstí a veselí.
Všimněme si krátce, přátelé drazí, několika největších utrpení
.a bolesti, kterými je kalich tohoto života naplněn. Zdálo by se,
že hrozným zlem a utrpením je nemoc., Než když se na nemoc
z blízka podíváme a odmyslíme si na chvíli veškeré píchání
v údech, křeč ve svalstvu, stížený dech, řeč, zrak, sluch, poznáme,

—-279—
že v nemoci skrývá se mnohá radost i dobro. Přestojí-li někdo
těžkou nemoc, je mu potom na světě mnohem veseleji, umí si
lépe vážit života a zdraví, zdá se mu, že je znovuzrozen. Nemocí
člověk získává mnoho ctností pozemských inadpřirozených. Nemoc
pobádá člověka, aby šetřil, aby pamatoval na stará léta, nemoc
vyplňuje doliny a sbližuje hory rozdílů v lidské společnosti, nemoc
a vzpomínka na ni drží na úzdě všechny zlé živly v lidském těle
i povaze. — Než daleko větší radost

přináší nemoc na poli du—

chovním. Proto také málo kde písmo svaté považuje nemoc za
zlo, za utrpení a bolest nesnesitelnou; spíše naopak. Na' nesčetných
místech vypočítává Písmo svaté dobro a užitek, které _.přináší
nemoc.
Tak moudrý Sirach, svatý Pavel i žalmista Páně, Tobiáš
a evangelisté vypravují, že nemoc hlásá marnost věcí pozemských, ..
pudí nás bychom Boha hledali, cvičí nás v trpělivosti, v odevzda—
nosti a důvěře v Boha, nutí nás, bychom se dobře připravili na
věčnost, bychom záležitosti své dobře uspořádali s Bohem i s lidmi.
Nedivíme se proto, že mnoho svatých si nemocí toužebně přáli,
aby mohli zakusiti radosti z nich plynoucí.
Než snad bída, nouze, chudoba, hlad jsou neutěšené poměry
člověka, jsou největší strastí v tomto údolí slzí a pláče. Ach, ni
koli, kdyby tomu tak bylo, nebyl by Kristus na hoře kázal:
bBlahoslavení chudí, blahoslavení, kteří lační, blahoslavení plačící,
neboť oni nasycení, nebot oni potěšení dojdou.<
Jsou přirozené radosti spojeny s chudobou, nouzí, nebot
chudý nemusí se dnem i nocí bát o svůj majetek, nemusí se
bát ani vrahů, ani zlodějů, nemusí se bát závisti a nenávisti.
'Než větší radost a útěchu duchovní skytá nouze, chudoba, hlad,
nebot chudý, nuzný těší se zvláštní oblibě boží, o němž zvláště
platí slova Kristova aZármutek váš obrátí se v radost:, neboť
jak praví ]ob SChudého vytrhne Hospodin z úzkosti jeho a otevře
trápením ucho jeho.< „Že chudého zvláště miluje Bůh, živí jej
a opatruje, poznáváme z tohoto příkladu. Sv. Antonín, arcibiskup
florentský, viděl jednou na procházce městem, kterak nad jedním
domem vznášejí se andělé. Pátral po příčině a dověděl se, že
v domě tom bydlí chudá, zbožná žena s dvěma dcerami. Arci
biskup si mínil, že pravidelně je bude podporovati a nouzi jejich
ulehčovati. Slovu dostál. Než jednou na procházce uzřel, že nad
týmž domem místo andělů vznášejí se duchové zlí. Poznal arci
biskup, že milodary jeho byly vdově k záhubě a proto přestal
s dary, aby zase vdova stala se miláčkem božím a dožila se svou
nouzí & chudobou radostí věčných.
Mnoho lidí, téměř všichni považují smrt za něco hrozného,
žalostného, nanejvýše bolestného. A přece i ta smrt má do sebe
mnohé světlé stránky. Jsou dosud některé kmeny pokolení lid
ského, u nichž lidé při narození dítěte pláči a při smrti člověka
se radují. Narození pokládají za největší neštěstí, smrt za nej
větší radost, nebot smrt vysvobozuje člověka z tohoto trápení na
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světě. Než pro křesťana skytá smrt radost daleko větší, než jen
vysvobození z muk tohoto světa.
Křestanu je smrt branou do slávy věčné, ve kterou doufá,
věří. Sv. Pavel toužil umříti a býti spojen již s Kristem, sv.
Alois hledal ve smrti největší svou radost zde na světě, jak patrno
z listu, který psal své matce Martě: »Už se blížím sladkému
objetí nebeského Otce, v_jehož lůně doufám na věky si odpoči
nouti.: Když mu lékař oznámil, že hodinka smrti jeho je již blízko,
zanotoval chvalozpěv »Tebe Boha chválíme: a pravil »S radostí
jdu.: Za dnešních dnů pijeme hořký kaliCh pelyňku a bolesti,
kterou nám připravila světová válka, o které si myslíme, že nic
dobrého do sebe nemá. Dosud nevím, zda-li nám válka tato
nějaké dobré následky přinese, avšak smíme doufat, že Bůh, jenž

ke všemu zármutku a utrpení nějakou radost připojil, ituto
hroznou pohromu obrátí v dobré, že zas vrátí se mezi národy
svoboda a samosprávnost, k církvi úcta a poslušnost, radost do
rodin, domů i chaloupek, neboť žalmista Páně praví: »Nebo
blízko jest Hospodin těm, kteří usouženého jsou srdce a potřeb
ným v duchu pomáhá.:
'
Přátelé drazí! Uvažovali jsme krátce o dvojí pravdě, která
nás poučuje, že není žádná růže bez trní, a na druhé straně,
že růže rostou jenom na trní. — Ukázali jsme si, jak se křesťan
dívá na radosti světské, jež končí se žalem a zármutkem. Co
z toho pro nás plyne.- Nedůvěřujte, moji drazí, radostem světa,
ze kterých tak často truchlohry se vyvinují. Sursum corda, vzhůru

srdce k radostem nebeským, které bývají korunou bolesti a utr
pení. Ty pozemské radosti jsou hořké; Bůh proto přimísil štěstí
pozemskému hořkost, aby srdce naše od pomíjitelných věcí po
zemských odvrátil a k nebeským věčně trvajícím připoutal dle
slov moudrého Augustina: »Proto Bůh přimísí blaženosti pozemské
hořkost, abychom hledali blaženost nebeskou, jejíž sladkost není
klamná.:
,
Nelekejte se bídy, hladu, nouze a utrpení, nebot Písmo sv.
praví v »Kazatelic: »Lépe jest jíti do domu pláče, nežli do
domu bodování,: neboť finis coronat opus, konec korunuje dílo.
Konec radostný a šťastný můžeme však očekávati při pláči azá
rmutku, nebot nám to slíbil sám božský Spasitel v dnešním
evangeliu, když pravil zarmouceným apoštolům: »Vy se budete
rmoutiti, ale zármutek váš obrátí se v radost a radovati se bude
srdce vaše a rado'sti vaší nikdo neodejme od vás.: Amen.
Alois Novák.
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Neděle třetí po velikonoci.
(1- ]. Bonomelli, biskup encmonský Z vlašského originálu česky podává
'
Dr. Fra Josef Mergl)

Homilie.
Evangelium sv. Jana, 26, 16—22.

Dnešní svaté čtení jest úryvek oné velikolepé řeči, kterou
pronesl Pán k apoštolům po poslední večeři několik hodin před
tím, než nastoupil svoji cestu utrpení. Viděl zajisté božský Spa
sitel zcela zřetelně a jistě ona nevylíčitelná muka a onu potupnou
smrt kříže, kterou měl a chtěl podstoupiti druhého dne; srdce
jeho úzkostí chvělo se onoho osudného večera; proto otevírá
v oné památné rozmluvě celé nitro, celou duši svou apoštolům,
těší je, poučuje a posiluje zapomínaje na sebe sama. Uvážíme-li
toto všecko a k tomu ten klidný tón, tu něžnost a vznešenost
jeho řeči, pak musíme zvolati: Ježíš Kristus není člověk, sice by
nemohl v předtuše těch hrozných muk tak klid'ně-mluviti; ]ežíš
Kristus jest Bůh! A na potvrzení toho přihlédněme s úctou nej
hlubší a ve víře živé k dnešní jeho řeči.
*

*

*

Tuto rozmluvu Spasitelovu uvádí pouze svatý Jan ve svém
evangeliu od 31. verše kapitoly 13. do 31. verše kapitoly 14,
kde vybídnuv apoštoly slovy: »Vstaňte, půjdeme odtud< vyšel
s nimi 2 večeřadla. Cestou do zahrady Gethsemanské pokračoval
Pán v rozmluvě, jak se čte u sv. Jana v kap. 15., 16., 17.
»Maličko,c pravil ]ežíš k apoštolům hlasem pohnutým, :ma
ličko, a již neuzříte mne a opět maličko. a uzříte mne. neb jdu
k Otci.: Nebudeme se zdržovati výkladem těchto slov Páně, vy
ložil .je Spasitel hned na to sám. Myšlenky jeho byly obráceny
hlavně na dvě věci': na jeho brzký odchod a na trpkou zkoušku,
která nastávala jeho apoštolům. O svém nastávajícím odchodu,
zmínil se Spasitel několikrát v této rozmluvě, ale jaksi zaobaleně,
aby jich zbytečně nepolekal. Před několika měsíci byl by tak ne
mluvil: »Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko a uzříte mne,
Těmi slovy Pán narážel na blízkou svoji smrt a vzkříšení, leč
apoštolové nechápali smysl jejich, třeba dosti průzračný. Co tedy
pravili někteří z nich? To, co říkávají žáci milOvaného učitele,
nechápou-li jeho výkladu. H'eií na sebe v udívení a jeden táže
se druhého: »Co to povídá? jak se má rozuměti jeho výkladuřc
Neodvažují se z úcty k učiteli tázati se ho přímo, a přece chtějí,
aby jim podal jasný, postačitelný výklad. Něco podobného dálo
se kolem Spasitele. Ti, co šli vedle něho nebo za ním (kteří to
byli, nevíme). šeptali šetrně mezi sebou: »Co je to. že nám praví:
Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko a uzříte mne; a: jdu
k Otci? , . . nevíme, co praví.: Překrásná slova! Zračí se v nich
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upřímnost apoštolů, jejich úcta k Mistru a zároveň dětinná důvěra
v něho za jeho velikou dobrotu a lásku v pravdě otcovskou.
Milí křesťané! Ozvou—li se v duši _vaší pochybnosti

v příčině

víry a nevíte li, jak se jich zbaviti, vezměte si příklad z apoštolů
a tažte se těch, kteří takové pochybnosti mohou rozehnati, at
vysvětlením, ať radou. Tak tážou se děti rodičů, učedníci mistra;
tak domáhali se -i apoštolové vysvětlení a dostalo se jim ho.
]ežíš arci nepotřeboval dověděti se teprv z úst apoštolů, co
se dálo v jejich nitru, ale, jak jsem již_nejednou podotkl, Spasitel
hleděl jako člověk ve všem přizpůsobiti se v řeči i jednání lid
skému. A proto, uslyšev šepot apoštolů, jakoby teprv od nich se
dověděl, že-ch-tějí vysvětlení, pln dobroty a laskavostí pravil:
-O tom se tážete mezi sebou, že jsem řekl: Maličko, a neuzříte
mne a opět maličko a uzříte mne;
Věc je tak snadno pocho—
pitelná a přece milý božský Mistr hned ji vysvětluje: »Amen,
amen, pravím vám, že vy budete kvíliti a svět se bude radovati,
vy pak se budete rmoutiti, ale zármutek váš se obrátí v radost.:
V této dvojité větě je obsažena odpověď na dvojitou otázku apo
štolů. »Maličko a neuzříte mne: vztahuje se kn slovům: »Vy bu
dete kvíleti a se rmoutiti.: A proč? ještě několik hodin a já
vnevýslovných bolestech zemru nakříži a budu uložen do hrobu ;.
budu vzat od vás a vaše bolest bude veliká jako je veliká láska
vaše ke mně. Vy budete naříkati, kvíliti, sténati pod tíhou opu—
štěnosti jako milující dítky nad náhlou ztrátou otce. Ale vopět
maličko a uzříte mnec. K těmto slovům patří jako odpověď:
.:A zármutek váš obrátí se v radost.“ >Po několika hodinách:
chce říci Pán, »vzkřísím se k životu nesmrtelnému, zjevím se vám
ve své slávě; váš bol zmizí a obrátí se v radost nevypověditelnou.c
Cili jinými slovy: »Za nedlouho zemru a vy uvrženi budete do
nesmírného hoře, ale za nedlouho na to vstanu z mrtvých, uzřímr
vás opět a veliká bude z toho radost vaše.<
V této řeči Spasitelově jsou však ještě dvě věci, ku kterým
bych rád obrátil vaši pozornost.
Předně neužívá ježíš Kristus zcela jasných výrazů »smrtc
a »vzkříšeníc. Proč asi? Slovo »smrtc třeba izmírněno následujícím
slovem avzkříšeníc bylo by působilo jako ostrá dýka do srdcí
.zarmoucených apoštolů.“ Proto Pán nepoužil toho slova, nýbrž“
obalil je jaksi výrazem jiným. Učinil totéž, co činí lidé. mají-li
zvěstovati milým svým nějaké nenadálé neštěstí, nenadálou ně
jakou krutcu ránu. Nepoví to přímo, bez obalu, nýbrž ze šetr
nosti volí pro zprávu bolestnou slova útěchy, slova, která neraní.
Jak šetrné to jednání Spasitelovo vůči apoštolům! Následujme
jeho příkladu v každém jednání s bližním, zvláště s truchlícími,
kteří nejvíce útěchy potřebují.
Za druhé vidíme, že Ježíš Kristus v celé své rozmluvě ne
zmiňuje se o svých bolestech, ani nastávající smrtelné úzkosti,
ani o přehořkém kalichu, který měl vypíti do poslední kapky;
mlčí o sobě, nedbá na sebe, dbá jen svých drahých, každé jeho
510vo je na jejich posilu, je jako přípravou na jejich nastávající
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těžkou zkoušku. Vízme tu šlechetnost Spasitelovul A my ? Stihne-li
nás nějaká rána, potká li nás nějaké neštěstí, tu nedbáme než nás
samých, chceme, aby kde kdo se o nás zajímal a naříkáme, že
nás celý svět nelituje a naší bolestí se neobírá.
„ Úvahu svoji objasňuje Pán podobenstvím velice případným :
»Zena, když rodí, zármutek má, nebo přišla hodina její; ale když
porodila dítě, již nepamatuje na bolest pro radost, že se narodil
člověk na svět.: Toto podobenství není třeba vykládati. Snadno
si představíme, jak bolesti rodičky mění se v radost, když vidí,.
do náruče tiskne, polibky pokrývá plod života svého-; nemyslí již
na bolest a úzkosti, to všecko už minulo, blaží se jen a raduje
pohledem na novorozeňátko. -Tak<, dí Ježíš, :povede se brzy
i vám Až uvidíte mne umírati na kříži, zármutek dolehne na
vás, ale toho bude jen na krátko, jako,.: u matky-roditelky. Až
mne po té uvidíte vzkříšeného, budete se radovati, jako se raduje
matka, láskajíc své novorozeňátko.:
»A radost vaši žádný neodejme od vás.: Na pohled to vy
padá, jakoby Spasitel těmito slovy chtěl apoštolům opověděti
radost nikoli z jeho vzkříšení a z jeho obcování s nimi, než se
odebral na nebesa, nýbrž radost věčnou v nebi, an dí: )A radost
vaši žádný“ neodejme od vás.: Přihlédneme-li však blíže, nemů
'žeme neviděti, že radost apoštolů ze vzkříšení Mistra je vlastně
kořenem té radosti věčné, že tedy obě tyto »radostic jsou jen
jediná radost. Když totiž apoštolové viděliJežíše Krista z mrtvých
vstalého, poznali na jisto, že Mistr jejich jest Syn boží a očeká
vaný Vykupštel světa. Od té chvíle věřili v něho pevně a milovali
z celé duše, pro něho rádi snášeli všecky útrapy, pronásledování,
ano i smrt rádi podstoupili. Posilovalat je zajisté naděje na odplatu
věčnou a jistota, že shledají se zase s Pánem, který je do radostí
věčných, do svého království nebeského předešel, ta jistota ne
ochvějná je radostí opojovala, takže sv. Pavel volá, že zpřetéká
útěchou ve svých souženíchs a apoštolové »radovali se, že byli
hodni učinění trpěti pohanění pro jméno ]ežišec.
Radost apoštolů, která začala vzkříšením Páně, trvala po celý
jejich život a dokonala se v nebi, proto právem jim pravil ]ežíš:
»Radost vaši žádný neodejme od vás.: V těchto slovech Spasi—
.telcvých obsažena jest i ta předůležitá pravda, se kterou ostatně
se potkáváme na každé stránce Písma sv. a která jest útěchou
i posilou naší ve zkouškách života, totiž: že za naše útrapy časné
očekává nás radost věčná, a že ctnosti utiskované zde na zemi
připravil Bůh. korunu v nebi.
Byli a jsou učenci na slovo vzatí, kteří hlásají, že člověk je
povinen chrániti se hříchu. a žíti ctnostně, a zároveň tvrdí, že
s tímto životem, všecko končí, že hřbitov jest poslední naší stanicí.
A tážete-li se takových učenců, jakou odměnu chystají ctnosti,
není-li po této pozemské pouti života jiného, odpoví vám: »Ctnost
jest odměnou sama sobě, povinnost nutno plniti kvůli povinnosti
samé, bez ohledu na odměnu. Ctnost, kterou konáš jen k vůli
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odplatě, je ctnost sobecká, beze vší ceny a nezasluhuje jména"
ctnosti.c

]e-li tomu tak, milí křesťané, pak musíme — prohlédneme-li
Písmo svaté, vytrhnouti zněho list za listem, poněvadž ono slibuje
na každé stránce odměnu ctnosti v onom životě. Nejenom že
musíme z'avrhnouti učení evangelia: >Radujte se a veselte se,
nebot odplata vaše hojná jest v nebesíchc (Mat. 5, 12) a ono
dnešní: »Radost vaši žádný neodejme od vás: ; nýbrž musíme ne—
vyhnutelně popříti všecky tradice všech národů, poněvad všichni
bez výjimky vždy připouštějí a vyznávají existenci jiného života
(záhrobního), kde hřích dochází trestu a ctnost odměny dle zá
sluhy. A nejen to. Neočekávati nebo dokonce uechtíti odměny
za život ctnostný, bohumilý, bylo by tolik, jako jednati proti
vlastní povaze. Rekněte rolníkovi nebo vinaři: »Osej svoje pole,
čísti a vzdělávej svoji vinici, ale na žeň nebo na vinobraní ani.
zdaleka nemyslix Co vám na to odpoví? Nebo řekněte řemesl—
níkovi: »Pracuj pilně ve své dílně, ale o mzdu se nestarej.< Nebo
vybídni obchodníka: »Plav se přes moře, dávej zdraví iživot
v šanc, ale ať ti nenapadne mysliti při tom na nějaký zisk.: —
Nužel. Právě tak chtějí ti mudrlanti, abychom dnem i nocí dbalí
byli své duše, pleli ze srdce to různé bejlí, seli semeno ctnosti,
Bojovali proti převráceným všem žádostem, mrtvili své tělo, válčili
bez oddechu s těmi přerůznými nepřáteli spasení, kráčeli cestou
ctnosti plnou trní a hloží — bez jakékoliv naděje na odplatul
»Ctnost prý musí býti nezištna.: Ty můj Božel Může člověk za
pomenouti na sebe sama? Vždyť jsme stvořeni proto, abychom
"byli šťastni; neodolatelná touha po štěstí provází nás všude, po
bádá nás, nedává nám pokoje ani na okamžik; tam na dně srdce
má své kořeny. Tato touha musí dojíti ukojení, tomu přání musí
býti vyhověno. Nemá-li však ctnost dojíti odměny, — jak medle
toho lze docíliti?
'
Máme milovati své bližní a z lásky knim pečovati všemožně
o jejich dobro. je-li však tomu_tak, táži se, proč bychom nemohli
milovati v první řadě sebe? Ci nejsem člověkem? Nejsem sám
sobě bližší než jest mně můj bližní? Proč bych neměl tedy starati
se o své vlastní dobro? Proč bych neměl očekávati odplaty za
ctnost, která mne stojí tolik trpkých obětí?
V potu tváře pracovati, trpěti, strádati, tomu se říká »ctnostc.
A t_atoctnost by měla býti sama sobě odměnou, tedy za strádání,
námahu, útrapy v odměnu zase jen útrapy, námaha, strádání?
Pěkná odměna!
*

*

+

Milí křesťané! Bůh zná dobře srdce lidské. On ví, že -má-li
člověk hříchu se varovati a ctnosti dbáti, že toho docílí jen, po
hrozí-li mu trestem a zároveň slíbí-li mu odměnu. Proto 'staví
nám Stvořitel srdcí našich před oči na jedné straně věčné peklo,
na druhé věčné nebe, nekonečné blaho, v požívání jeho sama.
Beze strachu před věčným trestem a bez naděje na věčnou radost,
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kdož by chránil se hříchu a kráčel obtížnou cestou ctnosti? Ní—
kdo! 'Nikdo zajisté nechce trpěti bez naděje na odměnu, strádati
na této zemi — pro nic a za nic.
'
Proto upírejme zraky na tu »radost, kterou nikdo neodejme
od nás: a nesme rádi kříž jako nerozlučitelného průvodce každé
—ctnosti.

Cestou ctnosti nelze jíti bez kříže,
Bůh odmění všecky její obtíže. Amen.

Kázání mírové.
On bude ti Bohem a ty jeho lidem.

V kap. VI. první knihy Mojžíšovy čteme: »I řekl Bůh: vy
hladím člověka, kterého jsem učinil. Jen Noe nalezl milost před
Hospodinem, jemuž řekl: naplněna je země nepravostí, a já zkazím
všeliké tělo. Učiň sobě koráb, tři sta loktů dlouhý, padesát ši
roký, třicet vysoký. I učinil Noe vše. jak rozkázal mu Bůh. —
I řekl dále Hospodin: vejdi do korábu ty i všecken dům tvůj.
A když pominula/sedm dni, vody potopy rozlily se na zem,
trval příval čtyřicet dní a noci, tak že zhynulo všeliké tělo.
Trvaly pak vody na zemi sto padesát dní. Potom uvedl Bůh
vítr na zem, zavřeny jsou studnice propasti a vody počaly opa
dávati. Spočinul pak koráb na horách arménských a Noe otevřev
okno, vypustil krkavce, který se nevrátil. Vypustil také holubici,
která když nenašla, kde by spočinula noha její, vrátila se do
korábu. Posečkav Noe opět sedm dní, vypustil holubicí, která
přiletěla k večeru, nesouc ratolest olivovou v ústech svých; tedy
porozuměl Noe, že opadly vody na zemi, yyčkal nových sedm
dní, opět vypustil holubicí, která se již nevrátila. Otevřev Noe
střechu korábu, viděl, že osušen je povrch země, i vyšel on,
synové, žena i ženy synů jeho s ním a vzdělav oltář obětoval
Hospodinu obět zápalnou.
Tak vypravuje Mojžíš o potopě světa a je podivuhodné, že
o podobné katastrofě lidstva mluví iřímský básník Ovidius Naso,
jenž v básni své: »Deucalion a Pyrrha: jmenuje i dva lidi, kteří
se zachovali a stali praotci nového pokolení lidského.
Drazí v Kristu! OJ potopy světa uplynula tisíciletí a co Bůh
Noemovi slíbil, že nebude více potopy světa, to i splnil; přišly
povodně na celé krajiny, ale všeobecná potopa se nedostavila.
Uhodli jste, drazí v Kristu, proč vystupuji dnes na kazatelnu
s touto biblickou vzpomínkou? Není možno, abyste mi neporoz
uměli, vždyt žijeme v době, která má velikou podobnost 5 po—
topou světa, neboť je katastrofou, jakou od potopy nezažila po
kolení lidské a dá Bůh, že již nezažije. Trvaly války i déle, ale
vedly se s přestávkami, zbraněmi válečnými a ne zákeřnými, byly
války dvou tří národů o několika stech tisících mužů, ale aby
dvacet národů střetlo se v krvavém boji, aby milliony lidí
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v divém záští se vraždilo nejen na suchu, ale i v povětří, nad
i pod vodou, aby k povalení protivníka užilo s'e prostředků tak
surových a bezohledných, jaká moderní válečná technika vy
nalézti dovedla, aby se lidé nejen v zápase čestném zabíjeli, ale
iotravovali, dusili, hladem o život připravovali, toho zde ještě
nebylo. [ ti národové, kteří přímo ve válce zúčastnění nejsou,
jsou nepřímo v ni zatažení, trpíce nedostatkem a obmezením osobní
svobody, tak že vším právem válku další nazvali světovou. Není
naším úkolem a necítíme se oprávněnými, abychom dnes činili
někoho za ni zodpovědným; o tom necht hádají se diplomaté
.a soud at vyřkne jednou historie lidstva! Bůh, jenž zdá všecka
tajemství, on jednou uzavře knihu světové války a co dnes ještě
tajemstvím, osvítí; důležitější, ba hlavní věci je, by lidstvo našlo
brzy k této veliké _tragedii poslední kapitolu a aby to slovo, jež
jde snad milionkrát od úst k ústům, stalo se tělem, a aby mír
.povznesl se od pouhého přání k blahodárnému statku. A tu ať
„e úsudek světa o válce jakýkoli, v tom je dnes soud nepředpo
jatého světa za jedno, že nejsme to my, kdo válku hroznou pro
;tahuje, nýbrž naši, na své zlato, na svou přesilu, na své pro
středky spoléhající se nepřátelé. Několikráte nabídnut jim byl mír
bez anexí a kontribucí, vždy však jej bryskně, pOSUpně odmítli
prohlašujíce, že neustanou, dokud nepřítele neuzří u svých nohou,
Dvakráte vystoupil jako zprostředkovatel křestanstva, sv. Otec,
zapřísahaje křesťanské národy, by nepáchali na sobě sebevraždy
a podali si ruce k míru, vždy však byl zpupné odmítnut, aneb
vůbec nepovšimnut; náš mladičký panovník, jenž na počátku
války dalek stál všem t. zv. diplomatickým akcím, válce nepřál,
nepřeje a prohlásil, že den. kdy bude moci podepsati mfr, bude
náležeti k nejšťastnějším v jeho životě, na cizí území nemyslí
-a nepříteli nabízí mír s ponecháním jeho území, avšak ani takové
podmínky neuznávají naši protivníci za přijatelné a tak roste
"tento světový požár víc a více, nové oblasti zasahuje, nových
obětí si vyžaduje, lid zubožený a útrapami všeho druhu strápený
volá po míru a dnesje naděje na mír stejně snad vzdálená, nebe
.krvavou záplavou stejně zastřené, zášť lidská stejně roznícená.
Avšak co mluvím? Což nevidím hohubici přilétati z dalekého
východu s olivovou ratolestí míru? Nebylo přes všecku zavilost
západních nepřátel uzavřeno aspoň čtyřnedělní příměří na t. zv.
ruských a rumunských frontách? Není to sice celý ruský národ,
jenž jako Noe vypouští, z tonoucího svého korábu, holubicí míru,
nýbrž jen jednu jeho část, jedna . politická Sírana, ale poněvadž
-v základech svých mocně otřesená sv. Rus potřebuje na výsost
míru, nemá-li se co nevidět rozpadnouti ve své prvky, je naděje;
“že Rusko nesáhne již k zbraní a že dílo míru nejen začne, ale
i dokoná, nebot tak jako světová válka najednou nepovstala, nýbrž
zabírala národ za národem asi jako vzněcuje požár obydlí lidská,
tak ani mír nebude uzavřen na všech frontách najednou, nýbrž
půjde jako žebrák od národa k národu a tlouci bude na dveře
tvrdých srdcí lidských, poletí jako Noemova holubice od země

—287—
k zemi, nabizejíc ratolest míru, jako záruku lepší budoucnosti po
krvavé zátopě, jež zpustošila nejen práci lidských rukou, ale
i ideální statky lidského ducha až dojde i na toho nejzavilejšího
protivníka, jemuž nejedná se o svobodu lidstva a malých uza
vřených národů, nýbrž o špinavý mamon, jenž válku dnešní vy-_
volal, a jenž ji živí a podněcuje.
.
Již dávno, hned na počátku války zalétal k nám z Ameriky
krkavec nabízející mír, ale byl. to pravý krkavec, licoměrný, po
tutelný, který, když o míru mluvil, na válku myslil a k ní se
strojil. Rusko nabízí mír donuceno svými rozvrácenými vnitřními
poměry, president americké unie nabízel jej jen na oko; kdo
z nejčistší pohnutky trpící, krvácející lidské duše o míru mluvil,
to byl sv. Otec, a kdo to myslil poctivě i když vojska jeho vítě
zila, to byl náš panovník. Vzejde-li z jitřenky východní slunce
světového míru, je dnes ještě otázkou, ale nikdy nebylo žádné
slovo tak „zbožně vyslovováno a toužebně žádáno, než je mír
v ústech milionů a milionů, očekávajících od něho nového mes
siáše, majícího spasiti svět.
0 Noemu čteme, že když opustil koráb, obětoval Bohu na
poděkování za záchranu svou a své rodiny. I my dnes, drazí
v Kristu, shromáždili jsme se, bychom Bohu vroucně poděkovali
za přvní paprsky míru a prosili ho, by dalšímu jednání těch, kdo
to slidstvem poctivě míní, žehnal, by křesťanskýlid, tento nositel
pravé vzdělanosti a lidskosti, co nejdříve si podal ruce, at je jaké
koli národnosti, jakéhokoli vyznání, k smíru „a vrátil se k ušlechti
lému závodění na poli pravé kultury a napravil brzy škody, jež
světová válka způsobila na poli hmotném i duševním, zvláště v čem
trpěla víra a mravnost, tyto hlavní pilíře občanské společnosti,
bez nichž — jak již zakladatel amerického soustátí kdysi vyslovil
— žádná občanská společnost mysliti se nedá. Lidé vždy bloudili
a hřešili, často bloudili v náboženské horlivosti, aby však úplně
ztratili víru v Boha a Toh'o, kterého poslal, Ježíše Krista, toho
nikdy nebylo. Teprv tak zv. moderní naší společnosti připadl
smutný úkol, že odhodila, zač dříve nenašla náhrady, positivní
křesťanství a že počala sloužiti — ne pohanským bohům — ale
pohanským názorům a pohanskému způsobu života. »Bez nábo
ženství není kultury,: píše studentská »Hlídkac, »úžasný, nepo
krytě doznaný bankrot materialismu a jednostranný kult technické
vědy předválečných let jsou toho dokladem. Lichva rozmohla se
příšerným způsobem, sociální a stavovské rozpory hrozí propuk
nouti životní silou. Zlato vyhladilo svědomí a srdce mnohých
stvrdlo v kámen. A přec jen národ spravedlivý a mravný, hotový
obětovati poslední statky za své ideály, může doufati, že po bez
hvězdné noci vzejde mu čisté a slavné jitro.: Zcela správně;
nejen tak zv. klerikálové, ale lidé zdravých smyslů vůbec cítili
před válkou již, že to tak dále s materialistickým názorem svě
tovým jíti nemůže a že něco přijíti musí, když ne světováválka,
tak najisto světová revolůce. Přišla první a ta teprv ukázala, co
mravních hodnot moderní společnost lidská s křesťanstvím ztratila,
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když sobeckost, bezohlednost, požívavost, hrabivost na jedné, bez
nadějnost, nedůvěra v Boha, rouhání se a tupá resignace na druhé
straně zmocnila se myslí p'řemnohých.
Jako Noe musí i lidstvo po válce vrátiti se k svým povin
nostem, jaké má k svému Stvořiteli, k sobě a k bližnímu, každý
se svou rodinou a všichni dohromady musíme přinášeti oběti,
aby duha trvalého míru sklenula se nad obzorem světa jako dů
kaz lásky boží a jeho milosrdenství, aby Pán byl zas, jako kdysi,
lidu křesťanskému Bohem a on jeho lidem. Amen. Jas, mmm/,

Ku křesťanským cvičením.
Dle různých pramenů upravil V, M. -Vácha|, O. Praem. — (Pokračování)

'II. Vlastnosti boží.
I.

Bůh jest pouhý duch.
1 Dosud jsme poznali, že Bůh skutečně jest, tedy jeho jsouc
nost. Nyní budeme pátráti, co jest Bůh a jaký jest. Vše, co jest,
nazýváme bytostí. Kámen, rostlina, zvíře, člověk, anděl, slunce,
měsíc, hvězdy, země atd., to jsou samé bytosti. IBůh jest bytost.
Rozeznáváme bytosti živé a neživé, rozumné a nerozumné, stvo
řené a nestvořené. jediné Bůh jest bytostí nestvořenou, všecky
ostatní jsou stvořené. Bůh je lt tedy bytost sama od sebe, ne
stvořená. Každá bytost má jisté vlastnom, dobré i špatné, uži
tečné i neužitečné.
'
Jsou také různé stupně bytostí; nejnižší jsou nerosty, vyšší
rostliny, ještě vyšší živočišstvo, po něm lidé, po nich andělé.
Všecky tyto mají jakési stupně dokonalosti. Říkáme ta věc jest
lepší, ta ještě lepší, ta ze všeCh nejlepší; ta je vzácná, ta vzác
nější, ta však nejvzácnější. Ten člověk jest hodný, spravedlivý,
štědrý; onen je hodnější, spravedlnější, štědřejší, ale onen opět
ze všech nejhodnější, nejspraved'nější, nejštědřejší. Ale všecko to
různění a měření má své meze a konec. jen Bůh jest bytost ne
konečná, a proto všecky vlastnosti a dokonalosti má v míře nejvyšší,
nekonečné. Proto říkáme: Bůh jest bytost sama od sebe a ne
konečná, dokonalá, t. j. všecky vlastnosti má v míře nekonečné,
nejdokonalejší. A o těchto vlastnostech budeme uvažovati.
Boha dle jthO bytosti nemůže nikdy slabý rozum lidský po
chopiti. Sv. Augustin praví proto: Snáze můžeme říci, co Bůh
není, nežli co jest. Svět není Bohem, moře není Bohem, země
a vše, co na ní jest, není Bohem; andělé, archandělě, trůnové,
mocnosti, síly atd. nejsou tvým Bohem. Můžeme tedy říci jen,
co není Bohem. Chceš-li věděti, co Bůh jest, pravím: Co žádné
oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, co do žádného srdce ne
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vstoupilo, to pojem o' Bohu.< — Vše, co velikého, vznešeného,
dokonalého možno jen mysliti, zůstane nekonečně vzdáleno 'od
velikosti, vznešenosti a dokonalosti bytosti božské.
'
Není proto divu, že i pohanský mudrc Simonides, když se
ho vladař syrakuský, Hiero tázal: co jest Bůh, vyžádal si jeden
den na rozmyšlenou, potom prosil o dva dny, 0 tři a pořád více,
až král rozmrzen ptal se mudrce, co to oddalování znamená.
Simonides však odpověděl: »Cím déle o Bohu přetňýšlíni, tím
méně mohu ho pochopiti.< Velikost a dokonalost boží přesahuje
tedy všecko, co naše smysly mohou pochopiti. Rekneme-li: Bůh
jest bytost nekonečně dokonalá, blížíme se sice pravdě, pokud se
rozum náš světlem zjevení osvícený může blížiti; ale celou pravdu,
nekonečný pojem o Bohu nemůže nikdo vysloviti.
Bůh sám o sobě pravil k Mojžíšovi z hořícího keře: »Já jsem,
který jsemc, t. j. sám od'sebe, bytost nejvyšší a nejdokonalejší;
vše pochází ode mne, všecko jest mé moci podrobeno, všecko
žije skrze mne. Proto praví sv. apoštol Pavel: »V něm živi jsme,
hýbáme se i trváme.: (Sk. ap. 17.) Proto sv. František Seraf.,
kdykoli o dokonalostech božích uvažoval, volal pln nejhlubší po
kory a úžasu: »Co jsi, Pane Bože, ty, a co jsem já? Ty jsi ne-v
přehledné moře moudrosti, shovívavosti a všeho dobra; já pak
prohlubeň nevědomosti, křehkostí, zla a hříchu.<
2. Jaký jest Bůh, které jsou vlastnosti a dokonalosti boží?
První z nich zní: Bůh jest pouhý duch. Tak pravil o Bohu sám
božský Spasitel náš: »Bůh jest duch.: (jan 4, 24) Už tímto jmé
nem povznesen jest Bůh nade vše, co smysly naše chápou, nad
celý viditelný svět, nad nebesa se všemi jich divy, nad slunce,
měsíc a hvězdy, nad zemi sjejími poklady a krásami, nade vším,
co v moři žije a se hýbe, co ve vzduchu poletuje; nad člověka,
který jest mistrovským dílem, korunou tvorstva, králem viditel
ného světa. Člověk má také ducha, nesmrtelnou duši, rozumem a
vůlí svobodnou opatřenou, a přece není pouhý duch; skládá se z těla
a duše. Tělo brání vzletu duše, táhne ji k pomíjejlcim věcem na
zemi. Bůh jest pouhý duch bez přimísení čehokoli hmotného
a tělesného, rozum má nejdokonalejší a vůli nejsvětější, ale těla
žádného nemá.
Žasntme nad rozumem umělce, který v umění a vědách se'
vyšinul, že si nesmrtelnou památku vydobyl _u—potomstva; což
jest důkazem, že rozum jest ozdobou člbvěka. Co jsou však nej—
výtečnější díla a umění lidi smrtelných vedle skutků božích?
Co je učenost lidská vedle vševědoucnostibožíř Co jest umění
lidské vedle boží všemohoucnosti? Rozum'boží ne milionkrát,
ale nekonečnou měrou převyšuje všecky rozumy lidské dohro—
mady: Bůh má rozum nejdokonalejší.
Bůh má dále vůli nejlepší, nejsvětější. Ičlověk má vůli. kterou
volí, žádá, zavrhuje; ale jaký rozdil vedle vůle božíl Vůle lidská'
jest nedokonalá a často zlá. Náruživosti, vášně zaslepují rozum,
že dobro považuje za obtížné a zlé, a zlé za dobré; užitečné za
Rájce duchovní.
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škodlivé, škodlivé a záhubné pak za výhodné a prospěšné. Vůle
lidská jest zvrácena, nedrží-li se vůle boží.
Bůh zná a chce 'jen dobré a zavrhuje zlé. Chce jen naše
'blaho a žádá od nás, abychom volili ve všem jen nejlepší pro
středky. Vůle boží jest nejdokonalejší -a nejsvětější.
Bůh jest duch nekonečně dokonalý, vyvýšen nad miliony
duchů neviditelného světa.4

Dokonalost anděla jest sice veliká, nejnižší z andělů stojí
vysoko nad nejdokonalejším člověkem co do přirozené dokona
losti; ale kdyby dokonalost nejvyšších andělů byla sebe větši,
zůstává přece konečnou, stvořenému rozumu anděla pochopitelnou;
Dokonalost anděla můžeme si mysliti a ještě větší přimyslíti. Do
konalost však božská jest nekonečnou, které duch lidský nemůže
pochopiti, ani si představiti, která samým andělům, ač patří na
Boha tváří v tvář, zůstává“ na vždy nepochopitelným tajemstvím.
Nemůže-Yi ani nejdokonalejší z andělů celé hloubky a nesmírnosti
boží pochopiti, tím méně možno to člověku. Rozum náš z přiro
zenosti jest omezen, může pochopiti jen, co jest omezeného a ko
nečného; co se dá měřiti a počítati; dokonalost božská jest ne
konečnou, nezměrnou, nevystihlou, převyšuje každou míru a ka
ždé číslo.

Co je kapek vody v celém oceánu širého světa, a přece
daly by se všecky sečísti a počet,jéjich určiti. Ale všecky doko
nalosti lidí a andělů všech časů, kdyby .po celou věčnost se zvět
šovaly, nedoštihly by nikdy dokonalosti boží.
_
Už pohanský mudrc Sokrates řekl ku svým žákům: >Po
hledte na slunce; ono nedovolí, abychom upřeně se do něho
zadívali; ztratili bychom zraku. A člověk by chtěl Boha, který
slunce stvořil, vyzkoumati ,a pochopitiř<< (Černohouz, Encykl.
obrazů, 95.)
Sv. Augustin praví: »Všecky smysly své poslal jsem jako
posly, aby hledaly Boha. Ale oko nemohlo Boha vyslíditi, ucho
nemohlo jeho hlasu zachytiti, ruce nemohly ho uchopiti, nohy
nemohly dostihnouti. S nepořízenou vrátily se zpět a pravily:
»Bůh jest duch, neviditelný, nevyzpytatelný; jen srdce může zde
v něj věřiti, jenom oko duše naň patřiti.<<

'

Mojžíš prosil Boha: :jestliže jsem nalezl milost před obliče
'jem Tvým, Hospodine, ukaž mi tvář svou, abych znal tebe < —
A dostal odpověd:_ >Nebudeš moci viděti tváři mé; nebot neuzří
mne včlověk, a živ bude (aby na živu zůstal).c (2.' Mojž. 33.)
Savel spatřil Boha, ježlše Krista, v božské slávě, a oslepl;
Petr s dvěma apoštoly spatřili Pána ]ežíše proměněného na hoře
Tábor, nemohli slávy té snésti, omdleli, padli k zemi. (Mat. 17.)
Bůh přebývá v světle nepřístupném, praví sv. Pavel, jehož žádný
z lidí (jak v pravdě jest) neviděl, aniž viděti může. (I. Tim. 16.)
Čteme—li aneb slyšíme-li o prstu, oku. ruce, nohou božích
jest to ve smyslu přeneseném, abychom si Boha snáze představili
Ruce, rámě boží znamenají všemohoucnost, neobmezenou vládu,

štědrost božskou; ústa pravdomluvpost; prst moudrost, oko
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& ucho vševědoucnost a prozřetelnost; noha všudypřítomnost;
srdce lásku a něžnost otcovskou.
_
3. jaké naučení máme si vzíti z dnešní úvahy o nejvyšší
a nejdokonalejší bytosti boží?
Pán ježíš pravili »Bůh jest duch, a ti, kteří se mu klanějí,
v duchu a v pravdě klaněti se mají.: (jan 4) „Hlavní povinnost
naše jest klanění se Bohu, služby boží, při nichž duch Páně všemi
smysly do duše naší vstupuje. Modliti se máme ne pouze jazy
kem, ale celým srdcem. Služby boží nemají pozůstávati z pouhých
obřadů, ale ve svědomitém zachovávání zákona Páně a v náleži
tém plnění povinností stavu a povolání.
,
Urážíme Boha, chválíme li ho ústy, z nichž brzy na toozývá
se klení, rouhání, pomluva, na cti utrhání, neslušné a nemravné
žerty. Uráží Boba, spínámeli ruce k modlitbě, a za chvíli týchž
rukou používáme ke hříchu, krádeži, podvodu, nepravostem.
Co by byly platny všecky modlitby, kdyby srdce nebylo
čisté a' nebylo plné lásky k bližnímu?
Ještě jiné naučení plyne z dnešní úvahy o Bohu nejvyšším
a nejdokonalejším. jak je zaslepen člověk, který se jen shání po
statcích světa, které jsou pouhou kapkou vody, a zapomíná Boha,
který jest souhrn vší dokonalosti a velikosti.
Čeho možno hledati u_tvorů, abychom nenalezli v míře nej.
vyšší a nekonečné u Boha? Co ztratíme na tvorech, bude nám
v nekonečné míře nahraženo u Boha, budeme-li milovati Boha,
nekonečnou,krásu a dobro nejvyšší, nade všecko. Milovati Boha
a v Bohu bližního a sebe samy pro Boha, má býti naším nej
vítanějším zaměstnáním; nebot jest to naším největším štěstím
a bohatstvím. Proto sv. František Seraf., když se vzdal všech
pozemských věcí a statků a z lásky k Bohu se stal nejchudším“
říkával často: »Můj Bože, mé všeckolc
-
V Bohu nalezl náhradu za vše nad pomýšlení velikou.
Bůh byl jeho jedinou radostí na světě, v Bohu má nyní nej
větší a neskonalou radost na věčnosti. _Toto heslo sv. Františka
vezměme sebou z kostela jako vonnou kytičku, při jakémkoli činu
přivoňme si k ní a volejme: »Můj Bože, mé všecko! Cokoli budu
konati, všecko at jest jen ke cti a chvále boží !:

u.

Bůh jest věčný & nezměnitelný.
1. Život každého z nás má začáteka jednou bude míti konec
zde na světě; všichni jsme se narodili, všichni také zemřeme.
Zivot naší duše měl také začátek, ale nemá žádného konce; ze“—
mřeme dle těla, ale duše bude žíti na věky.
Zivot Boha však nemá ani začátku, ani konce. Bůh se nikdy
nenarodil, byl vždycky, a nikdy neumře, bude vždycky; a proto
*
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říkáme: Bůh jest věčný. U Boha nemůžeme mluviti o čase„
0 dnech, letech, hodinách, jako u lidí, u Boha je nepřetržitá věč
nost. Abychom si učinili nějaký pojem o věčnosti, počítejme do
minulosti celé miliony tisíciletí; i před těmito byl už Bůh od věč

nosti; podobně do budoucnostipočltejme miliony tisíciletí; i po
těchto letech bude tu ještě Bůh, bude tu pořád, ustavičně, na
věky. Písmo sv. nám to podobně znázorňuje, když praví: >Prvé,
než byly.učiněny hory a než způsobena jest země a okršlek zem
ský, od věků až na věky jsi ty, Bůh.: (Žal. 89. z.)
Kdyby tu jednou před miliony lety ničeho, ani Boha nebylo,_
nemohlo by nikdy z ničeho nic povstati; poněvadž jest naprosto
nemožno, aby z ničeho samo si něco dalo život, aby nějaké nic
mohlo něco vykonati. Poněvadž Bůh jest od věčnosti, a nemá
začátku, nemohl svou bytost od žádné jiné bytosti přijmouti, leč
od sebe samého, od své božské přirozenosti, a to od věčnosti;
to jest v jeho přirozenosti, musí to býti, aby byl, jako v přiroze
nosti ohně jest, aby hořel, a v přirozenosti světla, aby svítilo.
Podobně nemůže Bůh nikdy přestali, jako 'oheň nemůže býti
ohněm, aby nehořel, a světlo nemůže býti světlem, aby nesvítilo.
Musí tedy býti Bůh bez začátku a konce, to jest — věčný.
Co jest věčnost? Představme si moře tisíce mil široké a tak
i dlouhé a tisíce mil hluboké. Kdyby ptáček za tisíc let pokaždé
přiletěl a jednu kapku z moře toho odnesl. trvalo by to miliony
a miliony a miliony let, než by vodu vyčerpal, a přece by to nebyla
ještě věčnost, byl by to začátek aneb částka věčnosti, pouhá kapka.
Proto volá žalmista Páně: »Tisíc let před očima tvýma, Pane
Bože, jest jako den včerejší; který pominul.: (89. 4) A sv. Petr
Damiani praví: :Před Bohem není včera ani zítra, nýbrž věčné
dnes, vlněmž nic neplyne, k němuž nic nepřistupuje, v němž se
nic nemění; ono _dnes jest věčnost nezměnitelná. neporušitelná,
v níž vše stojic (Zák S. ]. Soust. kat. věr. ]. 446 ).
2. Bůh je nezměnitelný, tentýž od věčnosti do věčnosti, beze
změny. Život náš jest pln proměn; každého dne se měníme, aniž
toho pozorujeme. Byli jsme nemluvňaty, nemohli choditi ani se
postaviti. Pak jsme povyrostli, naučili choditi, _Cozměn stalo se
v životě do dnešního dne. Brzy radost, brzy zármutek; dnes
zdrávi, zítra nem0cni; a jednou sestárneme, seslábneme, nohy
neburvlounás moci unésti, až klesneme na lůžko a odtud do hrobu.
, Casto potkáVají se lidé a říkají si: jak jsi se změnil, co jsem
tě posledně viděll — Ale -i duše je podrobena změnám.
Dnes čistou je jako anděl, a zítra zohavena hříchem, ošklivá
jako ďábel; dnes naučí se mnohým věcem, .a zítra už jich zapo
míná; dnes veselá, zítra pláče; dnes 'dě'á samá dobrá předsevzetí,
že se bude každého hříchu varovati; a zítra už je v starém hříchu.
zase. Jak se člověk mění v povaze, necvičí-li se v sebezapírání a
boji proti nepravostemi
Všecko se mění, jen Bůh zůstává bez proměny; Bůh jest _ne
změnitelný. Bůh nebyl nikdy mladým a. nebude nikdy starým ;
Bůh se neraduje, ani nepláče, 'ani se nermouti, 'ani nehněvá.
'
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, Mluvíme-li toto o Bohu, mluvíme po lidsku; Bůh zůstává“
stále téntýž, beze změny, jako slunce svítí stále stejně, ale různé
příčiny a překážky jsou, kdy slunce příjemné stává se obtížným.
' Sv. Augustin praví:'_Člověku slabého zraku připadá sluneční
světlo ostrým a nesnesitelným, že před ním oči zavírá; člověku
zdravému však nevadí světlo, byť by svítilo sebe jasněji. Jedno
a totéž světlo působí různě u obou. Není však příčinou nestejného
účinku u nich světlo, ale slabost neb síla zraku. A tak se díváme
i my na Pána Boha nestejným okem a s různými pocity. Spra
vedlivý vidí stále Boha dobrotivého, zlý Boha uraženého a tre
stajícího.

.

_

'

'
Bůh jest stále tentýž. Proto žalmista Páně volá: »Nebesa a
země zhynou, ty pak zůstaneš, a" všecka jako roucha zvetšejí.
A jako oděv změníš je, a změněna budou, ty pak vždy jsi ten
týž, a léta tvá nepřestanou-< (101. 27.)
3. Že Bůh jest věčný a nezměnitelný, má býti pro nás nej
větší útěchou v nehodách a utrpení, při práci, při smrti, v roz
hodných chvílích života, v pokušení, abychom tu vzpomněli na
pomíjejícnost všeho pozemského a měli na mysli jediné Boha věč
ného, nezměnitelného. \
'
.
'
Když Antioch Syrský nutil Israelity k modloslužbč a ze
sedmi bratří Makkabejských již 6 bylo usmrceno, a matka jejich
obávala se, že nejmladší syn dá se sliby a vyhrožováním svésti,
aby Boha,.zapřel 'a modlám obětoval, připomenula mu matka věč
ného Boha: »Prosím tě, synu můj, abys pohlédl na nebe i na
zemi a na všecky věci, které v nich jsou, a poznal, že Bůh z ni
čehož vše učinil; i nebudeš se báti „tohoto kata, ale hoden bratří
svých podstup smrt, abyclf tě v onom smilování zase ,s bratřími
tvými přijala.< (2. Mak. 7. 28) A vzpomínka na věčného Boha
sílila mučedníka, že neohroženě obětoval život jako bratří —
pro Boha.

_

'

Sv. Alžběta, dcera 'krále uherského, markraběnka Duryňská,
všecku práci obracela na Boha věčného, který odplatí vše mnoho—
násobně. Obětovala se chudým a nemocným; a když jí to vy
týkaly dvorní dámy, ze se to na ni nesluší, že se snižuie, odpo
věděla, že to činí samému Kristu, který v den soudný veřejně
jako dlužník se přihlásí.
Sv. Citta "vyhledávala nejnižší práce, jichž se jiní štítili; v po
koře konala vše z lásky k Bohu a pro Boha; její heslo bylo:
»Ruka při práci, srdce u Boha.:
.
Sv. ]ohana, dcera krále portugal., Alfonse V., vynikala krá
sou nejen těla, ale i ducha. Ucházelo se o ní mnoho vznešených
nápadníků, jako Ludvík XI., král franc., pro svého syna Karla VIII.,
Maxmilián, arciv. rakouský, pozdější císař římský, a Richard III.,
král anglický. Otec její byl by rád viděl, aby jednoho—z těchto
si vyvolila. jednou při vhodné příležitosti přistoupila k otci a
s dětinnou něžností a úctou pravila: »Draze milovaný otče, šle
chetný králi a pane, mocní vládcové ucházejí se o moji ruku a
žádají za manželku. Veliké poklady, stkvělé naděje, krásná bu
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doucnost stojí přede mnou, mohu býti královnou nebo císařov—
nou; ale co prospěje zlato a stříbro. co sláva a nejlepší titul?
To vše je jen zvuk, rychle mizící záblesk, který na chvíli trvá
a brzy se ztrácí. Proto jsem si věc náležitě rozmyslila. Prohlédla
jsem všecka jména velikých knížat, kteří mi ruku nabízejí k ne
rozlučnému sňatku, a v duchu p_talase každého: nezarmoutíš mne
nikdy? a zdá se, že každý odpovídal: za živa nikdy nezarmoutím,
ale smrt nás jednou rozdělí, a tvé srdcebude krváceti, oko pla
kati, a bez ceny budou všecky poklady, jež ti přineseme za dar
svatební.
_To byla hrozná slova pro mé ubohé srdce. A v tom ozval
se jiný nápadník a řekl: Princezna, vol opatrně; já také ti na
bízím ruku, jež na prstech má všecka království světa a koruny
dává na hlavy knížat a králů. ]á jediný jsem, který neumírá,
který věčně žije, jehož království věčně trvá, jehož poklady věč—
nou mají cenu, které ti za dar svatební budou dány. — Tak řekl
a zmizel. Rekni nyní, otče, která volba bude nejlepší? Řekni
otevřeně, jak ti “otcovské srdce káže.< —
Král Alfons bez rozmýšlení pravil: »Dítě drahé, vyvol si-po
sledního, krále věčného, jehož poklady trvají věčně.:
S radosti vyslechla Johana radu otcovu, zasvětiti se službě
boží a lásce k bližnímu v řádu sv. Dominika, stala se nevěstou
Ježíše Krista, a v něm nabyla všecko štěstí na světě a blaženost
věčnou po smrti.
\
Caesarius, bratr sv. Rehoře Nazia'n., byl šlechetným a bo
hatým mužem v Nicéi. jednou bylo město postiženo zemětřesením,

jakého nejstarší lidé nepamatovali; všecky budovy města byly
v zříceninách a pod-nimi tisíce mrtvol. Caesarius šťastně Unikl
zkáze. Od té chvíle obrátil poprvé vážně mysl svou na věčnost.
Smrt jiných byla jeho životem. >Pryč s tebou,: zvolal, »ošemetný
a pomíjející světe! Vyhledám'si dům, který se nikdy nesřítí.
Zasvětil život Bohu věčnému, a po celý život byl vděčný vza tu
milost a záchranu. Tak o něm vypravuje "jeho bratr., sv. Rehoř
Naziánský.
Alžběta, manželka císaře Karla V., byla tehdy nejkrásnější
dámou ve světě. Když zemřela ve městě Toledě, byla odvezena
do císařské hrobky .v Granadě. Aby nebyla mrtvola cestou změ
něná za jinou, dcprovázel ji dvořan, vévoda z Gandie, František.
Když rakev přivezli do Granady, otevřeli ji, aby opět úředně
byla zjištěna totožnost císařovny.
Ale jaká se stala změna. Tvář kdysi nejkrásnějšf byla červy _
rozežrána, znetvořena, morový zápach vycházel z těla, všichni od
rakve se rozutekli. Pouze František se zamyslil nad rakví a zvolal;
.To že jest zbožňovaná císařovna, již velebil kdysi celý svět?, kdy
každý byl šťasten, pohlédla-li naň laskavě císařovna, a nyní utí
kají od hnijící mrtvoly? ó jak marná a pomíjející jest všecka
krása a přízeň lidská.<< — Zřekl se světa a zasvětil službám Bohu
věčnému, jehož krása a přízeň se nemění.
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Hrabě Bussy upadl v nemilost svého krále; ale právě to ne
štěstí bylo začátkem jeho pravého štěstí.
»Raduji se více z nemilosti svého krále,: pravil, »než kdyby
mne byl povýšil k nejvyššímu úřadu. Nyní poznávám, že jsem
sloužil pánu smrtelnému. pomíjejícímu, jehož vrtochy mění se dle
větru. Ode dneška chci sloužiti pánu, který se nemění a který
trvá na věky.<

'

Kdo slouží světu a lidem, může očekávati jediné nevděku a
zklamání. Kdo slouží Bohu věčnému a nezměnitelnému, dočká se
nepomljející věčné odměny.
'
Nezakládejme si na statcích světa; i ty vezmou za své, zmizi
jako pára; jen Bůh trvá na věky.
V Indii ve městě F atepur-Sikri na vítězné bráně nalezli cestu
jící arabský nápis, který zněl:
' »Svět jest jenom most; jdi jen po mostě, ale nestav tu pří—
bytku; život náš trvá jenom hodinu.:
'
Jak hluboká pravda nalézá se v těchto slovech.
Celý život náš jest cestou po mostě k věčnosti, trvá jen ho—
dinu, krátký čas; nemáme si na něm zakládat, jako bychom tu
věčně měli žíti;_ jsme tu jen hosty, cizincij pravého domova na
lezneme teprve u Boha na nebesích. Vše vezme za své, vše po
zemské ztratíme, ale kdo se Boha držel, kdo Bohu na světě
sloužil, živ bude s Bohem a' v Bohu věčném — na věky.
' 'Ctihodný Tomáš Kempenský napsalpamátná slova, jež král
Salamoun také kdysi po zkušenostech pronesl: »Marnost nad
marnóstí, a všecko jest marnost, kromě milovati Boha a jemu
samému sloužiti.: (Násl. Kr. I. I.)

111.

Bůh jest všudypřítomný & vševě'doucí.
1. Poznali jsme již, že Bůh je pouhý duch, a nezměnitelný.
Jako duch jest Bůh nesmírný, vše pronikající svou bytostí v celém
prostoru a v každé jeho části. Proto praví sv. Pavel: »Bůh není
daleko nás, neboť v něm žijeme, v něm hýbáme se a trváme.:
(Sk. 17. 28) »Kam půjdu od ducha tvého, volá žalmista Páně.
a kam před tváři tvou utekuP Vstoupil-li bych na nebe, tam js'
ty; pakli bych sestoupil do pekel, přítomen jsi. Kdybych vzal
křídla svá na úsvitě a bydlil v končinách moře,"i tam by mne
provodila ruka tvá.: (138. 7.) Sv. Hilarius poznamenává k těm
slovům: »Neni místa bez Boha.c »Tak jest blízko, praví sv. Jan
Zlat., že bez Boha žíti nelze..
Boha nelze prostorem měřiti. »Nebesa nebes nemohou tebe
obsáhnouti, volal při svěcení chrámu král Salamoun, čím méně
tento chrám.: (3, Král. 8. 27.)
'
jako slunce svítí nad světem a každému tvoru dostává se
světla stejným dílem, tak Bůh proniká vše stejnou měrou.
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2.. Poněvadž Bůh vše proniká a vše stvořil, ví všecko, co se
děje, co se kdy stalo a_co se díti bude; zná věci minulé, pří
tomné i budoucí. _Hospodář, který si pole vzdělává a zahradu
opravuje, ví dobře, kde co se nalézá, kde co zaSeto a _zasázeno;
hodinář vidí každou změnu v hodinách, jež sestavoval; podobně
vidí Bůh vše, co je v nás, co je mimo nás. »Oči Páně spatřují
všecku zemi,: praví písmo sv. (Paral. 16. 9.) »Bůh spatřuje.kon
činy světa a vidí všecko. co jest pod nebem.: (Job. 28, 24.)
Bůh zná také vše, co se kdy stalo. Nebot u Boha není času,.
žádné minulosti, jeho věčnost jest ustavičnýdnešek.
aU Boha tisíc let jako den jediný-, praví žalmista Páně.
(89. 4.) Bůh však ví, i co se stane. Hvězdář, který zná zákony
mechaniky nebeské, běh jednotlivých hvězd, poznává každou
změnu na obloze —' vypočte na minutu zatmění slunce a měsíce;
celá století napřed oznámí, kdy Se objeví kometa neb některá
oběžnice.

_

Leverrier v Paříži pouhýmvvýpočtem' dokázal jsoucnost nové
planety, Neptuna, která po letech“ skutečně od hvězdáře Galla
v Berlíně na obloze byla objevena. Tím splše bude věděti Bůh,
který vše stvořil a zákony všem tvórům předepsal, z předu, co
se v budoucnosti stane. A jako zná Bůh budoucnost světa a všech
věcí, tak zná i budoucnost jednotlivých lidí. Pán Ježíš jako Bůh
předpověděl zkázu ]erusalema a ošud národa israelského.
Bůh zná naše nejtajnější myšlenky. »Duch Páně jest svíce,
zpytující všech skrytostí srdce,: praví písmo sv. (Přísl. ZO.) »Všecka
srdce zpytuje Hospodin a všem myšlením mysli roz'umí.c (I. Par. 28.)
»Oči Páně mnohem jasnější jsou nežli slunce; spatřují všecky
cesty lidské i hlubokost propasti i na srdce lidská hledí do hlu
bokých stran.< (Sir. 23)
_ Bůh věděl o' hříchu prvních lidí, znal zlé smýšlení Kainovo,

tajné hříchyDavida. Pán Ježíš proto pravil: »Otec nebeský, který
vidí skrytě, odplaíí tobě.< (Mat. 6. 4) Sám jako Bůh ukázal svou
vševědoucnost, znal minulost Samaritánky, zlé smýšlení fariseů,
_zrádu ]ídášovu a zpronevěru Petrovu.
3. Vzpomínka, že Bůh jest všudy přítomen, že všecko ví,
přináší nám veliký užitek, nebot:
a) chrání nás před 'hříchem a tak udržuje v milosti boží.
Josef v Egyptě u Putifara, když byl sváděn ke hříchu, aby
se připravil o přízeň svého pána, měl Boha na mysli a zvolal:
»jak bych mohl zhřešiti proti Bohu svémuřc (I. Mojž. 39. 9.)

Suzana, kterou chlípní starci sváděli k hroznému hříchu,
a hrozili smrtí, odpověděla: rLépe mi bez hříchu upadnouti
v ruce vaše, nežli hřešiti před obličejem Páně.c (Dan. '13. 23.)

David král dal synu svérnu Salamounu, napomenutí: »Synu
můj, znej Boha Otce svého, a služ jemu srdcem dokonalým;
nebo Hospodin zpytuje všecka srdce a rozumí všem myšlením
myslí. Budeš-li ho hledati, nalezneš jej; pakli ho opustíš, zavrhne
tě na věkyn (I. Par. 28; 9)
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Císařřecký Basiliu s radil svému synu Leonovi: »Synu, nikdy
nebudeš 'žádného činu pykati, budeš-li míti stále na mysli Boha
vševědoucího. :
Sv. ]an Zlat. praví: »Slušně se chová člověk, je-li pano—
vník přítomen; což teprve činiti má křestan, uvážízli, že Bůh ho
vidí a při něm stojí?

Sv. Alfons praví; »Vojínové mnohem statečněji bojují, je-li
jim král na blízku; vědí, že za statečnost budou odměněni, a za
zbabělost potrestáni. A křesťan v boji proti hříchu a dáblu neměl
by býti statečnější, když Bůh tak velikou odměnu přislíbujeřc

Když sv. Berna rdin byl ještě'malé dítě, měli k němu jeho
společníci pro jeho nábožnost velikou úctu, takže se nikdo ne
opovážil něco neslušného před ním udělati. »Pozor, zticha, Ber
nardín jest tady,c říkávali. Když před řádnými lidmi míváme
ohledu a bojíme se hříchu, což teprve před Bohem, který vše
vidí, a ničeho nezapomene. A to jest právě hlavní příčinou hříchu,
že mnozí ná Boha zapomínají, a tak snadno do hříchu upadají.
Polský král, Boleslav
IV., ('j—1173)nosil stále podobu
svého otce na krku. Kdykoli měl něco důležitého podniknouti,
políbil podobu otce a zvolal: »Nikdy neučiním, cb by poskvrnilo
památku mého otce.: Kdo na Boha stále myslí, neodváží se
učiniti něco zlého, čím by byl Bůh uražen.

Už pohanský mudrc, Seneka

' '

pravil: »Větší části hříchů

by se předešlo, kdy hříchům byló" Stále svědků'na blízku :

Francouzský šle chtic jeden byl věrným služebníkemsvého
císaře, ale při tom i věrným služebníkem Boha. V pozdních
letech mohl říci, že se dosud těžkého hříchu nedopustil. Když
se ho 'tázali, jakého prostředku proti hříchu užíval, že i mezi
vo'jskem neporušeným 'zůstal, odpověděl: »V koleji šlechtické
v Parmě, kde jsem byl vychován, duchovní vštípil mi hluboko
v pamět myšlenku: »Bůh tě vidle. At-jsem pak činil, cokoli chtěl,
vždy 'ta myšlenka mne provázela, že jsem se nikdy hrubě ne
prohřešil, v povinnostech byl svědomitý a neohrožený.<<

Když sv Tomáš

Aquin. \umíral, prosil ho jeden z bratří,

aby mu nějakého naučení zanechal. Sv. Tomáš řekl: »Kdo stále
chodí v boží všudypřítomnosti, jest stále připraven vydat počet
ze svých skutků. a nikdy hříchem nepozbude lásky boží.c
b) Vzpomínka na Boha všudy přítomného a vševědoucího
rozněcuje v nás horlivost v dobrém, vede ke všem cnostem
a konání dobrých skutků.
'
Když byly věže kolínského velechrámu již skoro hotovy,
dostalo několik pánů dovolení vstoupiti na lešení a věže prohléd
nouti. Pánové ti žasli, jak umělecky byly provedeny iv této .výši
všecky sochy a ozdoby, jeden z těch pánů řekl: »Divím se, proč
tak vysoko, kam nikdo nedohlédne, je všecko tak umělecky
zpracováno. Dole jsou ozdoby viděny, ale zde nikoli; škoda té
práce.< Ale kameník“ jeden, který už přes 25 let v této výši
pracoval, když zaslechl ta slova, pravil: »Práce není konána pro
lidi, ale pro Boha; i když lidé nevidí, co zde bylo pracováno,
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někdo to přece vidí, náš Bůh. na nebesích, jemu buď čest a sláva
na věky.: Tak jest i s našimi dobrými skutky, plněním povin
ností, modlitbou, postem, almužnou, návštěvou chrámu, atd.
I když lidé toho nevidí aneb toho podceňují, vidí to vše Bůh
a odmění i dobrou vůli, nemohli-li jsme skutku provésti. Vzpo
mínka na Boha vševědoucího má nás pobádati k pravé horlivosti
a dokonalosti. Vzpomínka ta činí nás také neohroženými, zmuži
lými.

'

Sv. ]an Zlat. ('i'497) byl biskupem v Cařihradě. Císařovna
Eudoxia zanevřela proti němu pro jeho horlivost a neohroženost.
Pohrozila mu i vyhnanstvím. Ale sv. biskup pravil: »Domníváš
se, že mne tím zastrašíšř Což nevíš, že Bůh—
jest všudy přítomen?

Jen tenkráte bych se lekl, kdybys mne vypověděla, kde Boha
není !:

-"

c) Vzpomínka na Boha vševědoucího a všudy přítomného
sílí nás v utrpení.
Co sílilo ]osefa, když byl od bratří prodán, do žaláře ne
vinně uvržen?

Co sílilo první křesťany,

když byli pronásledováni, mu

čeni, zabíjeni, šelmám dravým předhazovániř
Sám císař pohanský, _Antonius Pius, vytýkal Římanům: :Vy,
pohané, když vás potká zlé, _hned jste malomyslni; ale křesťané
nikdy nejsou stálejší a nikdy více a pevněji nedůvěřují v Boha,
jako ve dnech soužení a neštěstí.:
Sv. Alžběta, vypuzená od švakra, bloudila jako žebračka
se svými dětmi, a pod širým nebem noclehovaly, poněvadž pod
trestem smrti nesměl se jí nikdo ujmouti. V největším ponížení
měla stále Boha na mysli, děkovala za vše a věděla, že jen zase
'Bůh může jí pomoci.

Sv. Eustacha

bolestně navštívil 'Bůh jako kdysi “Joba.

Nejprve morová rána uchvátila jeho čeleď, pak celé stádo dobytka
.mu zhynulo; konečně schudl, že s manželkou a dvěma- syny
musel do Egypta hledat živobytí. Na cestě manželka jeho od
majitele lodi byla mu odňata a synové rozsápáni, jeden od lva,
druhý/ od 'vlka.. Sv. Eustach nesl tuto ztrátu rekovnou myslí, měl
stále Boha na mysli, těšil se, že to vše Bůh vidí a dopouští,
a to vše jen k dobru jeho a jeho drahých.
Na věčnosti teprve poznáme, proč Bůh neštěstí a utrpení
pro nás dopustil-.

Karel,

vévoda z Blois, byl r. 1347 zajat a do Anglie za

vezen, kde ve věži londýnské byl uvězněn. Musel tu snášeti
mnoho útisků, slyšel i smutné zprávy ze své vlasti, že jeho věrní
byli na hlavu poraženi, že švakr jeho Karel, král španělský,
v zajetí na rozkaz krále z Navary byl popraven, že stotisíc zlatých,
peněz, které za něho samého jako výkupné do Anglie byly po
slány, v moři utonuly. Všecky ty zprávy vyslechl Karel klidně
odevzdán do vůle boží, řka: »Bůh je s námi, Bůh vše vidí, buď
za to veleben, Všecko činí Bůh k našemu blahu.:
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»Když jest nejhůř, ty jsi nejblíž; zpíváme v krásné písni
»Tvůrce mocnýc, »ty znáš v bídě přispěti; u tebe jest pomoc
nejspíš, kdo se k tobě přivětí.c »Oko Páně patří na ty, kteří se
bojí, praví písmo Ši., a on zná všeliký skutek člověka.: (Sir. 16.)
U Boha nezůstane nic skrytého. Vše, co z lásky k němu
učiníme, odmění nám nejen 'zde na světě, ale zvláště na věč—
nosti.

"

'



Sluha je 'nejpilnější, přihlíží-li pán jeho ku práci. Buďme
i my pilní a horliví ve všem; nejvyšší pán náš hledí stále na nás
se zalíbením a připravuje nám odměnu. A kdyby se nám stavěly
v cestu překážky sebe těžší, nelekejme se, Bůh jest s námi a po
může; co se zdálo těžkým, učiní nám lehkým.
\
Voda, čím blíže pramene, tím je čistější; čím blíže jsme Boha,
prameni vší dokonalosti, tím hleďme býti dokonalejší, často v duchu
říkajíce: »Kdypych chodil uprostřed stínu smrti, nebudu se báti
zlého; nebo ty jsi se mnou.: (Zalm 22.)

WV

nejlépe se _hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Bl.), které roz
prodává za cenu 1 hal. kus při větší objednávce franko.

Na stolku knězeby tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
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ČÁST PASTOBAČNÍ.
Schippachská truchlohra.
Napsal lan Havelka, kaplan v_Cáslavi.

V_hornaté, krásné krajině diecese wůrzburgské, na kopci
u Scbippachu stojí velká, nedokončená stavba. Měl to býti krásný
kostel Nejsvětější Svátosti. Místo nádherného chrámu trčí do výše
holé zdi, Zajímati bude snad naše čtenáře vznik této stavby
a bude t_éžpoučením pastýřské povinnosti.
Popud ku stavbě tohoto »mírovéhoc. chrámu dala stařena
72íetá, Barbora Weigandová, která o sobě tvrdila, že měla více
kráte a různá zjevení. Ve 24. roce svého věku — jak praví —
byla jednou v kapli Nanebevzetí Panny Marie a cítila poprvé
v sobě blízkost Boba. V race 1897 9. července zjevil se jí Kristus
a—-pravilk ní :' Tvoje nervy jsou přetrbány.
V, roce 1871 složila
slib panenství a v roce 1873 vstoupila do třetího řádu sv. Fran—
tiška. Ráda by byla chodila denně k stolu Páně, což ovšem tehdy
v praxi nebylo a proto přišla do sporu s duchovní správou. Atu
do práva duchovní správy vmísil se cizí kněz-kapucín z Aschaffen
burgu, který dovolil jí 4krát týdně při,-ímatiTělo Páně. Přijímala
v klášterním kostele od Schippachu '4 hodiny vzdáleném, kamž
denně za každé pohody docházela. Při jedné příležitosti navští—
'vila svého bratra v Mohuči, kdež viděla denně podávati Tělo
Páně. Přestěhovala se tedy k bratrovi, kde 29 let bydlela. Jednou
se modlila křížovou cestu_v klášterním. chrámě, při čemž dostala
silný záchvat nervový, takže ji tamní duchovní nechali dopravit
domů. Tyto záchvaty opakovaly se každého postního pátku
a v předvečer velkých svátků. Při těchto záchvatech volala kněze
a žádala ho, by uvěřil. že jsou ty záchvaty ve spojení její blízkosti
s nebem. Kněz však z opatrnosti nepřicházel, a poněvadž nechtěl
vidět, měl slyšet! Při jednom záchvatě próhlásila veřejně, že vše,
co mluví v záchvatě, jenž jevil se upadnutím, mluví vlastně skrze
.ni sám ]ežíš. Ba sv. František skrze ní mluví, že její extase je
nové poznání a projevení se Boha. Těchto řečí ovšem nikdo ne
dbal. Barbora Weigandová ise svým zjevením byla by pominuta.
Ale tu ji zajímala jedna slečna, bývalá řeholnice sester Nejsv.
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Svátošti Oltářní. Ta navštěvovala \Veigandovou a stenograficky '
zaznamenávala její výpovědi. Byla to Aloisie Hannapelová, která
vlaStně je duší hnutí schippachského. Ona'to byla jestě s jednou
neznámou ženou, která podněcovala Weigandovou v jejich pře
vrácenosrech. V roce 1897 opět užil prý Kristus své mluvkyně
— Weigandové -— a poručil těmto třem ženám založit spolek:
Lásky Nejsv. Srdce Páně — a sám diktoval jeho stanovy a po—
ručil všem katolíkům papežem počínaje — sdružiti se s těmito
třemi ženami pod trestem věčného zavržení. Zvláště kněží měli
se státi apoštoly tohoto spolku. Nyní se mělo dostati spolku cír-
kevní úchvaly. Hannapelová poslala tudíž své zápisky mohučskému
biskupu Pavlu L. Hafínerovi, který ovšem takto odpověděl:
nZvláštních známek pravosti zjevení není a proto podané nelze
uznati, ale zamítnouti.: Weigandovou poručil vyšetřiti lékáři a za
kázal další zaznamenávání výroku Barbory. Tohoto zákazu ne
dbala _Hannapelová; rozšiřovala dále svoje zápisky tvrdíc, že bi
skup později ústně povolení dal. Krom biskupa byl tu zpovědník,
který zakázal oběma ženám účast při záchvatech Weigandové.
Ale marněl Kristus pomohl. V únoru v roce 1899 zjevil se této
írojici a pravil: »Sproštuji vás od poslušnosti mého sluhy (zpo
vědníka) a povinnosti říkati mu, co zjevil jsem vám.:
Když hnuti chhippachu nabývalo vlivu, poručil nový biskup
mohučský r. 1900 prozkoumati Weigandovou lékaři i theology.
Resultát byl: zákaz šířiti domnělé zjevení. Ani toho dbáno ne
bylo a ustanoven spolek »Eucharistický spolek lásky., jemuž na
pomoc přispěchal zbožný kněz františkán Felix Lieber z diecese
mettské, jenž sestavil z výroku'Barbory stanovy a jim od arci-'
biskupské konsistoře kolínské úchvalu zjednal.
Spolek rychle rostl; největší počet členů byl v Cáchách ;"brzy
však vešel spolek vrozpor sduchovní správou tamní, a-na udání
faráře stanovy prozkoumány, zjevení zavržena, spolek rozpuštěn.
Podobně učinily konsistoře v Metách, v Trevíru i ve Freiburce.
Ale ani zákazy nedovedly zastrašiti Barbory a společnic. Potajmu
pracovalo se dále. Visionářka podnikla několik poutí do Lurd'
a tak v sobě i v přívržencích svých utvrzovala své problémy,
jež vyvrcholily v stavbě kostela. Rodiště visionářky a přiiařené
obce Schippach a Ruck potřebovaly nového kostela. Horečně
sbiráno a již v říjnu 1913 byl po ruce kapitál 150.000 marek.
Kostel měl býti poutní a zasvěcen sv. Antonínu. Té doby ale
byl publikován dekret eucharistický papežemfiem X. a tu za
mýšlený kostel přeměněn v chrám Nejsv. Svátosti Oltářní a když
vzplanula pochodeň války světové, měl nésti kostel název: Eucha- *
ristický kostel mírový. Myšlenka sama v sobě dobrá. Visionářka
však chtěla býti poučena samým Kristem o všech stavebních
podrobnostech.
'
V roce 1914 nabylo hnutí schippachské svého vrcholu. Na jaře
téhož roku započalo se stavbou — dle zjevení We gandové měla
býti pcsvěcena v roce 1915 na svátek Božího Těla. Dne 6. dubna
1914 dostalo se duchovní správě Weigandové approbace stanov
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a modliteb (zakázaných konsistoří kolínskou) biskup. ordinariatu
tridentského. V Tyrolích ideje Weigandové šířil horlivě salvato
rianský kněz Josef Bergmiller, ve Svýcařích vydavatel listu vCa
nisiusstimmenc, prelát Kleiser. Docela neznámou událostí zůstalo
však všecko vkrajině schippachské, ba vcelé diecesi wůrzburské.
Schválení však dostalose — poněvadž předcházelo tridentské —
i v Mnichově ze dne 29. května,' v Augsburgu ze dne 20.
srpna, ba i v Salerně zaveden Spolek lásky. Tam dokonce arci
biskup udělil odpustky lOOjenní na modlitby spolkové, jež v tamní
diecesi rozšířeny v počtu 20.000l
Mohučský Ordinariát na základě odsouzení zjevení Weigan
dové v Mohuči a Kolíně odsuzoval i tuto stavbu a erucně va
roval před nezdravou zbožností, rovněž tak několikrát učinil Ordi
nariát wůrzburský.
Zatím co takto jednáno,_ ustanoveno stavební komité, jehož
předsedou byl vrchní bankovní inspektor dr. Hans Abel. Ten
učinil dotaz Ordinariátu wůrzburskému, zda „nebylo by milo po
stavení chrámu Páně v Schippachu. Docela důsledně odpověděl
Ordinariát, že nemůže povoliti stavbu zamýšlenou, je-li v souvi-'
slost-i se zjevením Weigandové, jinak že potřebný chrám byl by
uvítán.
— Dne 2.'listopadu 1915 prohlásil předseda stavebního výboru,
že stavba zamýšleného chrámu nemá nic společného svisionářkou.
Uchvaly se však přece nedostalo, neboť čekal Ordinariát na roz
hodnutí Ríma.
'
Zatím konány poutě, jichž účastnily se všecky vrstvy lidu,
do Schippachu, přiCházela nová zjevení Weigandové, která roz
hodně hlásala, že vůlí samého Krista ie stavba chrámu.
Celé akce chopil se i tisk. K Hutter napsal knížku, v které
Weigandovou nazývá »omilostněnouc, líčí podrobně její život,
zjevení, Schippach nazývá místem »vyvolenýmc a podobně. Samo
sebou se rozumí, že .knížka úchvaly nedostala, ale šířena přece.
Peníze sbírány, letáky posílány — až konečně vlivem Ordinariátu
stavba policejně-zakázána! V únoru 1916 poslán pastýřský list,
ve kterém zjevení \Veigandové prohlášena za chorobné poblázněni,
spolek Lásky naprosto zakázán. Čilé stavební komité však pra—
covalo na petici do Říma, k papeži, ve které ovšem neděje se
zmínky o Weigandové, naopak se předstírá, že stavba má býti
pomníkem Eucharistickému dekretu Piovu. Ovšem ani biskup nebyl
nečinný, i on žádal rozhodnutí Kongregace Posv. Obřadu, a dříve
než došla petice komitétu do Říma, byla zde odpověd papežské
Stolice, znějící takto (stručně): Vzhledem na zjevení Weigandové,
na spolek »Eucharistický Spolek lásky B. Srdce Páněc, jakož
i k stavbě onoho kostela, odpovídáme: B'skupové necht užijí
práva svéhol Budiž dáno na vědomí i ostatním biskupům!
Tímto rozhodnutím stržen závoj omilostnění Weigandové
a ze 70letého stromu »an der Elsavac, jak Weigandovou a její
výmysly Hutter v připomenuté brožuře nazývá — setřeseny tři
plody, jež vydala: »Eucharistický spolek Lásky božského Srdce
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Páně-, její mystické spisy, a konečně Eucharistický mírový kostel
— jehož holé, nedokončené zdivo, trčící k nebi, je pádným do
kumentem, kam vede domýšlivost a zejména neposlušnost zpo
vědníka a církevních orgánů!
Poučení pro nás jasné: Buďme opatrní a bdčme, abychom
sami v častě.ších poenitentech nevznítíli jiskry pobožnůstkářství,
iež rádo si hoví v předstíraných zbožných snech, jež obyčejně se
zvěčňují postavením křížů, soch a podobně.
'

Uřední rozhodnutí.
Sděluje prot. Dr. Josef Čihák.
!. Vložka v Iitanii nejsv. jmena Ježiš.

Podle nového textu rituálu římského jest v litanii k nejsv. jménu
Ježíšovu po prosbě »Pro nanebevstoupeni své: ihned připojiti prosbu »Pro
své ustanovení nejsvětější svátosti oltářní, vysvobod' nás, ]ežíšiíc
(0. l. pražský, 1918, 24.)
2. Arcibiskupský delegát pro Prahu.
Dne 8. prosince 1917 ustanovil ]. M. ndp. kníže-arcibiskup pražský pro—
metropolitní město Prahu arcibiskupského svého delegáta a jmenoval jím
]. M. ndp. biskupa dra. jana Sedláka.
(O. !. pražský, 1918, 7.)
3. Pohřební řeči nekatoliků na katolickém hřbitově.
Správní soudní dvůr rozhodl 21. dubna 1915 č. 2814, že ke slušnému
pohřbu nekatolíků na katolickém—hřbitově náleží i pohřební řeč.
(Budwiňski XXXIX. č. 10871.)
4. Změna náboženství u dětí do 7 let.

Podle rozhodnutí správního soudního dvoru, ze dne 21. dubna 1915
č. 2316 změní-li jeden z katol. manželů po smrti druhého náboženské vy—
znání,“déti do 7 let a téhož pohlaví jako byl zemřelý, nemohou měniti svého
náboženského vyznání.

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti Dra. Čiháka.
A) Hamz'letz'cL-a'literatura.

Kazatele jubilejního

ročníku

XXV..vyšla právě druhá část

čís. 1. s velmi dobrým obsahem. jsou tu řeči na „neděle a svátky od slav—
nosti Očištování Panny Marie až po Velký pátek, mezi nimi případné pro
mluvy o sv. Blažejl a o blah. janu Sarkanderovi. Připojen postní cyklus

o utrpení Páně.“— Mladý, předčasné zemřelý Alfred Hillengass

důkladnédílo: »Die Gesellschaft

připravil

vom hl. 'Herzen jesuc (Sociétédu

Sacré-coeur de Jesus), které bylo vydáno r. 1917 ve. Stuttgartě ve S;utzovč
sbírce »Kirchliche Abhandlungent jako 89. svazek. Dilo jest _pracováno
vědecky a podává vše o vývoji úcty srdce ležíšova a o vztahu jejím k í;du
jesuitskému. Cena 9 M. — P. Gatterer-T.
]. vydal v lnnsbruku u Raucla
r. 1917 knížečku in 120 o 165 stranách, nadepsanou: »Die Weihe ans h'..
\Herz Jesu-. je to 30 promluv o zasvěcení rodin srdci Páně, kteréžto za—
svěcení podle přání sv. Otce by se mělo státi v každé katolické rodině.
Cena M 155. ——
Dr. Frings,
farář, píše v :Pastor bonus:, ročník XXX.
(1917-18)0 »Predigtthemenc.
Uvádí jako příklad osnovy nekolika cyklů
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o téže věci, totiž.o svátosti pokání. Lze tedy o téže věci často kázati a vždy
nově. — V časopise >Theologie u. Glaubec, r. 1917, 622-632, rozepisuje se

dr. Thadd'aus Soiron

0. F. M. 0 thematu »Die briblische

Predigtc,

a zdůrazňuje nutnost —kázatipodle Písma, a dává návod, jak voliti vhodný
citát a jak ho plně využiti pro řeč.
.


B) Pastora'lm' literatura.
Ordinariátní list pražský, který od r. 1918 musí 'odcbírati také všichni“

katecheti,dcporučuje tyto knihy: >Petřík, malý apoštol

sv. přijímáníc;

častého

hodí se výborně k tomu, by v srdcích dětských vzbudila

lásku k sv. přijímáni. Stojí 30 h a lze ji koupiti v českém překladu u Versand

stelle von Klein Peter ve Vídni I. Singerstrasse 22. — Pokání malých.
Sestavil Ant. Anderlický, katecheta v Golčově]eníkově. — Snahy sv. Otce
Benedikta
XV. .o mír. Podává A. S. Pošumavský. Obrana víry. Vyd.
Tisková Liga v Praze. — Odpustkové
modlitby. Nákladem opatství

emauzského.— Ve šlépějích

našeho

Spasitele.

Modlitby. Dle los.

Minichthalera sestavil ]. S., kněz ryt. řádu křižovníků s červenou hvězdou.
— Ve »Vlastic v Praze vydal Pošumavský také: Několik listů z kře—

sťanských

dějin českých.

Mluvíse tu o sv. Cyrilu a Methodovi,Lud

mile, Václavu, Vojtěchu. Prokopu a bl. Anežce Přemyslovně. — V časopise
katol. duchOvenstva, 1917, 909-915, referuje dr. Podlaha o ceně novějších

spisků španělských o sv. Orosii, domněním dceři knížete českého Boři
voje a sv. Ludmily. — Z německé literatury připomínáme stručně tyto no

vinky: Das Mánnerapostolat.

Seine Bedeutung und praktische Aus

gestaltung in der Jetztzeit. Freiburg 1917, Herder, XlI+168, 80. M 240.
Kniha velmi praktická, doporučující hlavně kult božského srdce Páněa mě—
síční sv. přijímání. — V Pastor bonus (XXX. roč., 116-122) doporučuje
vřele pozornosti duchovní správy »Třetí řád: P. ]anuarius Grewe 0 F.

M. článkem »Eine zeitgem'zisse Seelsorgec. — Tamtéž píše Weppel
mann o světcích mešníhokanonu:Die Heiligen im rómischen Mess
kanonc.

— V Innsbruku nákladem »Tyrolia- vyšla knížka P. Harrassera

T. I.: »Geist und Leben der marianischen Kongregationenc.
120, str. 160, cena M 250.

(Pokračování příště.)
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Vzrůst zločinnosti.
První vídeňský státní návladní, dvorní rada šlechtic :z Hópfierů
promluvil vážné slovo o řadě osvobozovacích výroků porot v uply
nulém měsíci. Nazval-výroky ony »budicí úžas. a podkopávající
vědomí právní. Nejsmutnější jest, že se jedná o zločiny mladých
lidí. Statistika zločinnosti uvádí za poslední leta hrozné cifry.
Zločinů spácháno v r. 1916 18.000, v r. 1917 33.000. Dle úsudku
Hópťlerova podobné rozsudky matné musí odchovávati ragu zlo
činnou, »Budou-li se také rozsudky matné množit, spějeme
k anarchii.:
'
\

LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle čtvrtá po velikonocích.
Prospěch z neštěstí.
»Prospějeť vám, abych odešel.:

Loučí se Pán jako otec s dítkami. Loučení činilo jim bolest,
ale Pán ]ežíš poukazuje apoštoly na radost, kterou budou míti
z Ducha svatého, jehož jim sešíe, kterýž je naučí věcem, kterým
neporozuměli, připomenejim, co zapomněli, ,osvítítmujejich, dodá
sílu jejich slabosti.“ Rozptýlí je do_všech 'končin světa jako vítr
roznáší semeno na všecky strany světové. Dokud Pán v těle lid
ském zde meškal, byli apoštolé kolem něho. Ted však chtěl 'ode
jíti, aby i apoštolé se rozešli vedeni Duchem svatým, který je
bude sílit a promění jich zármutek v radost. Tak bývá často
i v našem životě. Zármutek jest počátkem radosti, jako radost
nezřídka bývá počátkem žalosti. Tak Bůh vševědoucí amilosrdný
dopouští nezřídka zármutek, aby způsobil radost. Prospívát inám
nejednou, aby na oko opustil nás Pán, aby' nás/tím více naplnil
Duch svatý svou milostí.

Pojednání.
Potřebujeme jen si p_řipomenouti příběhy ze života svatých,
jak opustil na chvíli je Pán, aby je naplnil více Duchem svatým.
jak jsem byl kázal o Markétě Cortonské, na niž dopustil Pán, že
milenec její ohavnou smrtí zemřel, aby ji naplnil lítostí nad hří
chem. Prospělo jí, aby na ni Bůh dopustil zármutek, aby tím více
ji naplnil Duchem svatým. Synek lehkomyslný — upadl vnemoc
a'těžkou nemoc, že tonul mezi životem a smrtí. . Bůh ho opustil
a'zanechal sobě a milosti. Syn však šel do sebe — a poznával
špatnost svou, ošklivil si ji a prodělal tu obnovu duše, o níž _se
mluví v evangeliu o znovuzrození z Ducha sv.—a syn byl nové
stvoření po _nemoci své, poslušnost, střídmost, čistota zírala mu
z očí. Bylo 'to dapuštění boží, neštěstí? Prospělo mu, že Pán jej
opustil, aby jej naplnil Duchem sv.
Rádce duchovní.

20

—306—
Petr Courales došel veliké hanby právě při největší své
slávě. Spadl s koně do bláta, když vjížděl skrze slávobránu. Za
jistě to ponížení veliké pro „pyšného člověka. A to opuštění boží
bylo mu příčinou jeho povstání v Duchu sv., neboť to byl po
čátek nového života.
Muž jeden ve společnosti prohrával těžce -vydělaný groš.
Ubývalo mu peněz rychle a za několik hodin byl bez krejcaru.
Bývalyt nejednou sváry mezi manžely pro nespravedlivé počínání
mužovo, ale bez výsledku. Tentokráte se chtěl od svých přátel
vypůjčit a nepůjčili. Přišlo k hádce — k nepřátelství mezi hráči
— a k poháněni nešťastného manžela. Zajisté nemilá věc, ale jak
prospěšná. On se varoval hry v karty a byl šťastný i manželka
jeho. Jak mu prospělo, že _ho štěstí opustilo — aspoň Duch sv.
mohl z něho udělati muže dle srdce božího.
Jak blahořečil sv. Ignác ráně, která mu nohu poranila a na
lože upoutala. Ta rána byla jeho spása. Ignác důstojník stal se
sv. Ignácem. Tu ránu zasadil Bůh, aby zhojil Ignáce z jeho ná—
klonnosti světské, a naplnil ho Duchem sv. Jakou ránu způsobí
zahradník stromu, když rozloučí od kořene výhon veliký a přece
_jest to rána spasitelná.
Známý jest příběh otce, který zmíraje synům svým řekl, že
jim zanechává ukrytý poklad ve vinici, o němž nikdo neví, leč
přítel jeho a on. Ale nedopověděl, nebot zemřel. Synové hledali
poklad; ale nenašli. Za života otcova spoléhali se jen na práci
otcovuva sami nepracovali, ale lenošili a zotcova potu zlořečeně
tyli. Ze ale nevěděli, kde 'poklad je, pracovali — až jim přišel
říci soused, dobrý přítel otcův, kde poklad jest, totiž jejich pra—
covitost a spořivost, že s vinici dohromady činí poklad, který za
nedbávali. Prospělot jim, že nevěděli, kde jest poklad, poněvadž
by ho nehledali tam, kde ve skutečnosti byl. ,
Jak Bůh dobrotivý opouští nás na chvíli, aby nás tím větší
milostí naplnil, dal nám větší poklad, než nám béře.
Dvě matky různý osud měly. Jedna obklopena dětmi jako
kvočna, druhá se radovala a mazlila s jedináčkem. Záviděla ob
tížená matka matce jedináčkově Ona v starosti, tato v radosti.
Děti jedné matky vzáplatech av—prácisamé, druhé matkyvšatech
a rozkoší. »Proč jsi mně, Pane Bože, tolik obtížil,c stěžovala si
první. Minuly léta. Děti její ve skrovnosti vychovány — zvykly
práci a_sebezapření, živily se k radosti a cti rodičů a kjich pod
poře přispívali. Druhá však matka naříkala a bědovala, syn zvyklý
marnostem podal se jim záhy a stal se obtíží matky. Dopgštění prvé
bylo počátkem radosti — radost druhé však byla začátkem bolesti.
'My nevidíme kořeny zla a spletité cesty naše. Mnohé, co
nám bolest působí, má v sobě zárodek radosti, a co hříšnou radost
působí, nese zármutek. Opouští Bůh, aby sesílal Ducha svatého.
Opouští člověk svatý život, aby si urobil kříž. Dopouští Pán kříž,
aby i Ducha sv. seslal. Jak krátkozrací jsme, že nevidíme, kam
jďeme. Dej se vést Bohu — On uezavede. Amen. Fr. Vaněček.
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Exhorta na neděli čtvrtou po velikonocích.
Drazí-vKristu! Včera konala se v církvi sv. památka sv. Fi
lipa & Jakuba, apoštolů Páně. Sv. Jakub vynikl velikým sebe
mrtvením a modlitbou, takže kolena jeho od modlitby zmozolo

vatěla; byl biskupem prvnívaerusalemě

a apoštolem mezižidy,

a ku povzbuzení křesťanů napsal i list neboli epištolu. Z tohoto
listu jeho jest dnešní nedělní epištoia, o níž vám chci stručně se
zmíniti.
.
Nejprve připomíná sv. Jakub křesťanům, že >všeliké dání vý

borné a každý dar dokonalý shůry jest, sstupující od Otce světel,
u něhož není proměnění, ani stínu změny.< To jest jinými slovy:
Dary naše všechny, at přirozené at nepřirozené, na př. milost,
svatost, dar proroctví, moudrost aj., pocházejí od Boha ; od Boha
Otce, jenž stvořil i světla nebeská, jenž osvěcuje tvory rozumné
světlem nadpřirozené moudrosti, jenž však sám jest nezměnitelný.
A na doklad toho, že mnohé výborné dary od Boha dostá
váme, uvádí sv. apoštol dar evangelia, jímž pohané i židé vedeni
jsouknadpřirozené spáse. Proto praví dále epištola: »Nebo dobro
volně zplodil nás slovem pravdy, abychom byli nějaký počátek
ieho<; t. j. první křesťané první byli povoláni ke spáse a to pře
devším židé; po nich následují tisíce a miliony jiných!
Přátelé! Tato prostá slova sv. Jakuba platí jistě i nám, imy
máme si uvědomiti, že vše, co máme, od Boha přijímáme, a že
především povolal nás Bůh dobrovolně k nadpřirozenému životu
a ksv. evangeliu. Proto též sluší se, aby tito povolaní rádi slyšeli'
sv. evangelium, aby se vystříhali neřestí pohanských, hlavně zlosti
a nečistoty. A v tomto smyslu píše dále sv. Jakub svým milým
věřícím: »Budiž pak každý člověk rychlý k slyšení, ale zpozdilý
k mluvení, a zpozdilý k hněvu. Nebo hněv rnuže nekoná sprave
dlnosti boží. Protož odvrhnouce všelikou nečistotu a hojnost zlosti,
s tichosti přijímejte svaté slovo, kteréž může spasiti duše vaše.:
Abychom lépe slovům těmto porozuměli, vzpomeňme též, jak
bývalo vše u prvních křesťanů. Tehdy Bůh některé vyznamenal
darem zvláštním při službách božích, aby Písmo vykládali. Po vý
kladu biskupově mohli i jiní súčastniti se rozpravy a zejména ti,
kterým se dostalo osvícení božího. Snad tu a tam někteří chtěli
zbytečně mluviti a zlobili se, nesouhlasili-li s nimi ostatní. Proto
sv. Jakub napomíná, aby každý především byl rychlý k slyšení,
a aby byl zpozdilý, t.j. nespěchal, nechtěl vždy mluviti ve 'shro
máždění, a nehněval se. Připomíná též velikou pravdu, že »hněv
muže nekoná spravedlnosti božíc. A proto vybízí: odvrhněte vše
likou nečistotu a-hněv, a s tichosti přijímejte svaté slovo, kteréž
může spasiti duše vaše!
Milí přátelé! Naše poměry jsou poněkud jiné, avšak napome
nutí sv. Jakuba platí hojnou měrou i pro nás. Jak často jsme
rychlí k mluvení a ke zlosti, ale zpozdilí, váhaví k poslušnosti.
I my rádi mluvíme o sobě, rádi poučujeme jiné, žádného odporu
netrpíme, raději se hněváme, dotkne-li se kazatel našich chyb;
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hovíme tak pozemskosti a své ješitnosti, bohužel tu a tam snad
i své nečisté smyslnosti.
'
.
Drazí v Kristu! Na začátku máje, 'kdy budeme míti“tolik
příležitosti, slyšeti slovo boží, vzpomeňme slov i příkladu sv. Ja
kuba, přemáhejme sebe, buďme rychlí k slyšení pravd božích, ale
buďme zp0zdilí k mluvení, ke kritikám, zpozdilí ke hněvu, k ne
spokojenosti. »Z lásky ke královně nebeské odvrhněme všelikou
nečistotu a zlost, v nevinnosti a s pokornou tichosti přijímejme
svaté slovo, a ono bude moci spasiti duše naše. Amen.“
Dr. dz'/zák.

Neděle pátá po velikonocích.
\Modliiba projevem víry, naděje a lásky.
»Budete-li zač prositi Otce mého ve
jménu mém, dát: vám.:
(Jan 16, 23.)

Dle čtení dnešního sv. evangelia'Pán Ježíš svým apoštolům,
zarmouceným jeho slovy o brzkém odchodu, udává prostředek,
který je uchrání před zármutkem a bude jim posilou v protiven
stvích, a to jest modlitba. »Budete-li zač prositi Otce mého ve
jménu mém, dáť vám.: Modlitba má býti jejich štítem, má je sí-'
lití, má 'býti znamením jejich duchovního života a stálého spojení
.s Kristem.
Též nám, drazí posluchači, má býti modlitba denní potřebou,
_nebot udržuje náš život duchovní a naše spojení sBohem. O mo
dlitbě — důležitém prostředku spásy — chci k vám dnes mluviti.
I pravím: Modlitba jest projevem
1. naší víry, 2. naděje, 3. lásky.

Tím vytknut též postup dnešní promluvy.
I.

»Já jsem Pán, tvůj Bůh.: (Exod. 20, 2.) Tak mluvil kdysi
Bůh k národu israelskému, když“ mu dával přikázání na hoře
Sinai. Tato slova týkají se nás všech. V tohoto Pána a Boha
jsme povinni věřiti, v něj doufati a jej milovati. Víru, naději
a lásku projevujeme modlitbou.
„
»Blázen praví v srdci svém: Není Boha: (Z. 13, l.). Zbožný
křesťan však věří v Boha, Stvořitele všech věcí, který též jej
stvořil a při životě zachovává, pokud jeho svatá vůle chce. Tuto
víru projevuje dobrý katolík každodenně ranní a večerní mo
dlitbou. Děkuje za dary, kteréxobdržell a prosí za dobrodiní nová.
Modli se v duchu proroka: »Tvůj jsem já, spasena mne učiň:
nebo spravedlností tvých jsem vyhledával.: (Ž. 118, 94.) Mnoho
f ztrácí rodina, v níž rodiče s dětmi pravidelně se nemodlí. Jak
mnoho by získala, kdyby si rodiče denně vyprošovali zbožnou
modlitbou ochranu a požehnání boží a kdyby příkladem i své
dítky vedli k modlitbě!
_
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Křesťan věří, že Syn boží se stal člověkem, aby nás vykoupil.
Pravý křesťan ví, že má Krista následovati. »Kdo mne následuje.:
volák nám Spasitel, »necbodí ve tmě, ale bude míti světlo ži
vota.<' (Jan 8, 12.) Pána Ježíše následovati máme i v modlitbě.
Kristus věnoval modlitbě zvláštníadlouhé chvíle; zejména modlil
se mnohdy v noci (Luk. -6, 12) — modlil se veřejně i skrytě —
modlil se ústy i v duchu — modlil se v nejvážnějších chvílích,
jako na př. na poušti (Mat. 4, 1), před slibem daným PetrOvi,
že bude skálou (Luk. 9, 18), včase svého proměnění (Luk. 9, 27),
před vzkříšením Lazara (jan 11, 14), při poslední večeři (jan 17, 1),
v zahradě Olivetské (Mat. 26, 39) a na kříži (Mat. 27, 40).
Modlitby žádá Spasitel ode všech: »Potřebí jest vždycky se
modliti a neustávati.: (Luk. 18, l.) »Bděte a modlete se, abyste
nevešli v pokušení.< Tento rozkaz „Kristův zbožný křesťan plní,
když nejen častěji ve vlastním slova smyslu se modlí, ale i veškeré
práce a zábavu posvěcuje dobrým úmyslem. »Ať jíte nebo pijete
nebo něco jiného konáte, čiňte všecko ke cti božíc. (1. Kor. 10, 31.)
S vírou ve Vykupitelespojuje křesťan víru v milostiplné pů
sobení Ducba sv. Duch sv. uděluje ustavičně duším milost, kterou
nám Kristus zasloužil. Tuto milost uděluje nám zvláště ve svatých
svátostech. Každá modlitba, kterou vykonáme připřijímání svatých
svátostí, jest zároveň vyznáním víry v působení Ducha sv., Dárce
milosti a Posvětitele, kterého Spasitel své církvi zaslíbil a poslal.
Totéž platí o každé modlitbě, v níž Ducha sv. vzýváme, aby na
plnil nás svými dary, obohatil'svými plody, aby skvrny z dusí
našich smazal, vyprahlá srdce svlažil a raněné vyhojil, aby srovnal,
co je zkřiveno, ohřál, co je studeno, anedal nám zabloudit. (Srqu.
in festo Pentia) Základem všech těchto modliteb jest vědomí
naší slabosti, ale též víra v Boha všemohoucího, který »dá ducha
dobrého těm, kdož bo prosíc. (Luk. 11, 13.)
II.

Drazí posluchači! Z kořene vyrůstá peň, z víry naděje. Mo
dlitba jest též projevem naší naděje vBoha. Víra nám praví: Bůh
jest všemohoucí, milosrdný a věrný ve svých slibech. Proto v Boha
doufáme. Při tom spoléháme na zásluhy Kristovy. »Doufání pak
takové máme skrze Krista kBohu. (2. Žid. 3, 4.) Proto dle návodu
církve končíme své modlitby slovy: Skrze Ježíše Krista, Pána
našeho. Naděje a důvěra jest podmínkou dobré modlitby, a ne
modlil by se náležitě, kdo by o vyslyšení své prosby pochyboval.
Proto píše sv. Jakub: :]estliže pak kdo zvás potřebuje „moudrosti,
žádej ji od Boha, kterýž dává všechněm hojně. .
Zádejž pak
sdůvěrností, nic nepochybuje; nebo kdo pochybuje, podoben jest
vlnám mořským, jež vítr žene a jimiž zmítá. Proto nedomnívej se
člověk ten, že by co vzíti měl od Pána.: (jak. 1, 5—7.) Zbožný
křesťan modlí se k Bohu s pevnou nadějí, modlí se zvláště _za
dosažení věčné blaženosti. Neboť »toto jest zaslíbení, které nám
zaslíbil, život věčný.: (I. ]an 2, 25.)
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(5, kéž bychom denně se modlili o tu milost, kterou si ne
můžeme zasloužiti, nýbrž jen vyprositi, omilost vsetrvalosti v do
brém až do konce.

"

_“

Modleme se tedy, nejmilejší, modleme se, a milost nade všecky
milosti, milost konečného vytrvání v. dobrém bude odměnou ná
ležité modlitby.
Připojme zároveň večer modlitbu za odpuštění hříchů, nebot
jenom hříchy mohou nás o nebe oloupiti. Modleme se za odpu
štění hříchů s pravou kajícností a lítostí a dojdeme odpuštění,
zvláště když hodně přijmeme svátost pokání. Prosme s důvěrou
o každou milost, které potřebujeme, nebot »Bůh chce, aby všichni
lidé spasení byli, a ku poznání pravdy přišli: (1. Tím. 2, 4),
a chce' proto všem lidem svou milost dáti. Modleme se s důvěrou.
aby nám Pán Bůh dal ičasné statky, pokud by nebyly překážkou
našemu spasení. »Chíéb náš vezdejší dej nám dnes,: učil nás mo
dliti sám Spasitel.
III.

Veliké statky od Boha doufati máme, ano doufati musíme,
chceme-li jich vůbec dosíci. Všecky tyto statky a všecka dobro—
diní boží jsou projevem jeho lásky. Z pouhé lásky Bůh »otvírá
ruku svo'ů a naplňuje všelikého živočicha požehnáním. (Ž 144, 16).
Proto pěje žalmista Páně: Milostivý a litostivý jest Hospodin.
trpělivý a velmi milosrdný. Dobrotivý jest Hospodin k všechněm
a slitování jeho jde na všechny tvory jeho. (Ž. 144, 8—9)
Z lásky přijal nás Bůh i za své dítky. Abychom toho byli
pamětlivi, začíná modlitba Páně tím slovem: »Otčec (Mat. 6, 9).
»Přijali jste,< dí sv. apoštol Pavel, >ducha vyvolení synů, v němžto
voláme: Otče. Ten zajisté Duch svědectví vydává'duchu našemu,
že jsme synové božía (Řím. 8, 15—16).
_
A kdyby nám láska otcovská nestačila, poslyšme, jak dobro
tivý Bůh něžnou a věrnou lásku mateřskou a ještě _více nežli tuto
nám na jevo dává, když skrze proroka Izaiáše dí: »Zdali se může
zapomenouti žena nad nemluvňátkem svým, aby se ne'slitovala
nad synem života svého? A byt ona se zapomenula, já však ne
zapomenu se nad tebou. Aj na rukou svých zapsal jsem tě.c
(15. 49, 15—16)
'
Tento slib do slova Syn boží splmil; pohled na rány Ukři
žovaného nás o tóm přesvědčuje. Nedivme se tedy, že sv. Ian
píše: »Bůh jest láska.: (1, Jan 4, 16) A Boha, jenž jest láska,
neměli bychom opět milovatiř Neměli bychom k Němu rádi a se
srdcem vděčným se modliti, abychom svou lásku“ projevili? Má
lásku ke svým-rodičům dítě, které sice od nich dobrodiní přijímá,
ale ani slůvka k nim nepromluví a jim nikdy neděkujeř Právě tak
málo lásky má vsrdci křesťan, který ustavičně dary od Pána Boha
přijímá, ale nikdy ruce nesepne, aby mu poděkoval. Pál Bůh
očekává od nás vděčnost. >Zdali jich nebylo deset očištěno,c
praví Spasitel 'o malomocných, »kdc je jich devět?: (Luk. 17, 17.)
*

*
f *
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_ Drazl katolíci! Slyšeli jste dnes, že modlitba jest projevem
našívíry, naděje a lásky. Ale modlitba jest zároveň mocný pro—
středek, který rozmnožuje naši víru, posiluje naši naději a rozně
"cuje naši lásku k Bohu. Kdo se dobře modlí, dobře žije, kdo se
nemodlí, vzdaluje se od Boha a nedojde spásy, .nebot bez mo
dlitby víra, naděje a láska v .srdci jeho musí odumříti. »Všichni
svatí v nebi stali se svatými modlitbou; všichni zavržení zahynuli
proto, že se nemodlili.: (Sv. Alfons Liguori)
_
Modleme se tedy, drazí, modleme se denněl Neříkej nikdo:
Nemám čas na modlitbu, musím pracovati. Práce jest dobrá, ale
jen tehdy, je-li spojena s modlitbou. Moderní svět pracoval bez
únavy, dělal obrovské pokroky, a přece nedošel štěstí, pokoje.
Proč? _Nemodlil se.
_
Neboj se, že modlitbou ztrácíš čas. Cas, ve kterém kosa se
ostří — není ztracen pro žně. Podobně čas, který modlitbě obě
tuješ, není ztracen pro práci. Bůh dvojnásobně tobě požehná.
Proto budiž naším heslem: Ruku k práci, srdce k Bohu! Amen.
-

V. Bartoš.

Neděle pátá po velikonocích
Proste a vezmete.
)Proste a vezmete,_aby radost vaše
byla dokonalá.:

(jan 16. 24.)

jak starý svět, tak staré náboženství. Náboženství prozřetel
ností božskou tak hluboko vštípeno v srdce lidské, že stalo se
lidštvu potřebou a proto ani před Kristem, ani po Kristu nena
jdeme národa, který by neměl náboženství. Projděme celý svět
od východu na západ, od severu na jih a najdeme národy bez
jakékoli správy státní, bez zákonů, najdeme národy bez veškerého
vzdělání, neb na nejnižším stupni vzdělanosti, ale nenajdeme ná
roda bez náboženství, bez Boha neb bohů, nenajdeme národa,
který by těmto svým bůžkům nepřinášel oběti s různými obřady
a k nim se nemodlil.

'

_

Modlitba jest úkonem pro člověka nejdůležitějším, nejpotřeb
nějším, bez něhož n'edójde cíle Bohem mu vytknutélio; vždyť mo
dlitba osvětluje ducha a duši přivádí božské světlo, sílí vůli _kdo
brému a zahřívá srdce nebeskou láskou. Č'ověk je stvořen, aby
Boha pOznával, ctil, miloval, jemu sloužil. To vše děje se mo
dlitbou. Chce-li tedy člověk úkol svůj vyplniti, musíse modliti —
nemodlí-li se, zpronevěřuje se svému určení. Co snadnějšího nad
modlitbu? Modliti se může každý, učený. i prostý, král i žebrák;
—může se modliti kdykóli, ve dne v_noci; může se modliti kdekoli,
doma, v kostele, při ptáci, všůde. M_odsitbuoznačuje nám Spasitel
jako prostředek, \ktérýmdosmi můžeme od Boha v_še, čeho pro
tělb' á dilši potřebujete. _áBudete-li začprositi Otce ve jménu _mém,
dát vám.: »Pr'ošíé a véz'rríete, aby ra'd05't vaše byla dokonalá.:
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Tato slova ježíšova na srdce klade nám církev svatá zvláště
vnásledujícl tři dny, povzbuzujíc nás, a-bychom horlivěji než kdy
jindy modlitbou obraceli srdce svá k Otci nebeskému a to spo
lečně a veřejně. Křížovými zoveme tyto dny. Vždyť za křížem
Kristovým jako vojsko za praporem ublráme se v průvodu do polí,
bychom vyprosili si všech potřeb tělesných i duchovních.
Procesí nebo průvody nacházíme dávno již před dobou kře
sťanskou. Takové proces.—ína př. na rozkaz HOSpodina konali
_Israelité kolem města ]ericha. Král David zařídil slavný průvod,
,když se archa Páně přenášela. na horu Sion. A co jiného to bylo,
než slavný průvod, kterým provázen byl ježíš, když posledně za
jásotného plesu: »Hosana Synu Davidovuc ubíral se do jerusa
lema? Ze Starého Zákona přejala průvody církev Kristova. Kdy-ž
přestalo pronásledování křesťanů—,scházívali se tito na jistém místě,
a odtud v řadách kráčeli s prapory za zpěvu žalmů a písní do
některého chrámu, by tam oběti mše sv. obcovali, kázání poslechli
a společně se pomodlili. Původ křížových dnů sahá do 5. století
po Kristu. Když roku 469 město Vienne ve Francii těžkými me
tlami-božími stiženo bylo,. nařídil biskup Mamertus půst všem
věřícím a ustanovil, aby ve dnech před nanebevstoupením Páně
veřejné prosebné průvody konány byly. Všichni věřící súčastnili
se se zbožnosti průvodů těch a Bůh odňal nehody od nich. Prů
vody ty pak každý rok se opakovaly nejen ve Vienne, nýbrž po
celé Francii, až konečně papež Lev III. koncem 8. století nařídil
jich pro celou církev, tak jak jich podnes konáme.
Pemoci boží potřebujeme ustavičně a zvláštní moc má mo
dlitba společná, ku které spojila se celá obec, celá farnost. »jest
liže by dva z vás svolili se na zemi ovšelikou věc, za kteroukoli
by prosili. stane se jim od Otce mého, který v nebesích jest,:
praví Kristus Pán. (Mat. 18, 19.) Sami ze sebe ničeho nemůžeme,
_osud náš je v rukou božích. Proto dí královský pěvec: oNebude-li
' Hospodin stavěti domu, nadarmo pracovali, kteří staví jej. (Žalm
126.) Nyní jest jaro, pole plní se bujnou zelení vzrostlého obilí
a opravňují k nadějím na bohatou žeň. Právě nyní více než kdy
jindy máme prositi o požehnání boží— vždyt na Bohu závisí žeň
dobrá a boží požehnání, poněvadž dle siov sv. Pavla »ani'ten kdo
sází, ani ten, kdo zalévá jest něco, nýbrž Bůh, který vzrůst dává.:
oNesmirná jest moc modlitby,: praví sv. Bonaventura, »nebot vše
užitečné může nám zjednati a"vše škodné může od nás odvrátitiu
A sv jan Zlatoústý praví: »Uvaž, jakého štěstí se ti za podíl
dostalo, jaká veliká čest je modlitbám propůjčena: důvěrně 5 Bc
hem obcovati, sBohem rozmlouvati, přáti si, cokoli chceme apo
žadovati, co naše vůle jest.: »Modlitbaje klíč k nebesům a jeho
pokladům.: jako modlitba k nebesům se-povznáší, tak sestupuje
boží milosrdenství s nebes.
Což tedy, nejmilejší, jiného zbývá, než prositi, modliti se?
.Modlitba je věrný posel, který krále nebeského dobře zná a proto
lehce kněmu přístupu nachází, tohoto krále milosrdenství pohne,
že nám pomocí svou přispívá, které my bídní hříšníci _vevezdejšim
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boji a soužení tak velice potřebujeme,: praví sv. Bernardín. Svatí
Otcové rozličných užívají podobenství, by nám modlitbu jako po—
třebu nevyhnutelnou na srdce vložili. Sv. ]an Zlatoústý přirovnává
modlitbu k dýchání; jako nevyhnutelné je dýchání člověku k životu
vezdejšímu, tak nevyhnutelně potřebna jest modlitba k životu
věčnému. Sv. Basilius přirovnává modlitbu pokrmu; jako pokrm
potřebný je' tělu, tak potřebna je modlitba duši. J-ní přirovnávají
modlitbu vodě; jako potřebná voda rybě, tak potřebna modlitba
člověku. »Císařv rouše purpurovém není tak spanilý, jako křesťan,
když se modlí. Modlitba jest jako přístav těm, kdož zmítáni jsou
bouří, ona jest kotvící těm, kterým ztroskotal se koráb, modlitba
je holí klesajícímu, pokladem chudému, . průvodkyní bohatému,
uzdravení nemocnému, strážným andělem zdravému, štítem v'boji,
zbraní proti všelikému nepříteli, útočištěm v každém zármutku,
pramenem všeliké radosti a moudrosti před obličejem božím,
praví sv. Ian Zlatoústý. A sv. Bonaventura dí: »Co je v životě
tělesném tlukot srdce a dýchání, to působí modlitba v životě ne
smrtelné duše a každou hodinou, kterou věnuješ modlitbě, získáš
více, než ti může uděliti světe Když král Saul od ducha zlého
byl trápen a k jeho vyhojení žádné prostředky nepostačovaly,
vzpomněli si přátelé na Davida, přivedli jej ku králi, aby u něho
na harfu hrál. A hle, to pomohlo: nebot když David hrál na
harfu, odstoupil zlý duch od Saula. Podobně účinkuje modlitba.
Když tělo, svět a ďábel, zlé vášně na náruživosti nás svádějí,
když kříže, pronásledování zlých lidí, nemoce a neštěstí na nás
doléhají — uchopme se též harfy, t. j. modlitby a protivenství
odstoupí od nás.
' Obyvatelé města Antiochie rozhněvali císaře Theodosia. Císař
město chtěl zničiti. Biskup Florian“ poslal několik chlapců, kteří
uměli pěkně zpívati, do jeho paláce a když při stole seděl, pěli
mu tito krásné, pohnutlivé písně. Líbezným zpěvem byl Theodosius
tak pohnut, že až slzel a městu odpustil. Více než tyto zpěvy
u Theodosia vymohou modlitby a zbožné zpěvy na Bohu, po
cházejí-li ovšem ze zbožného, čistého, pokorného srdce. Vždyť
nesčetné máme příklady ze Zákona Starého i Nového. Mojžíš
modlí se na poušti k Hospodinu a Hospodin. zachová lid. Prorok
Jeremiáš prosí za' národ svůj a Bůh ho netrestá. Eliáš modlí se
k Bohu ve dnech sucha a úrodný déšť svlažuje zemi vyprahlou.
Král Ezechiáš prosí "o uzdravení a Hospodin prodlužuje mu věku.
Abraham, manželka Elkanova Anna prosí o syna a Bůh vyslyší
prosbu jejich. Ježíše Krista prosí o uzdravení slepí. hluší, němí,
chromí, malomocní, buď sami, neb jiní za ně“a jest jim zpomo
ženo. A jest snad někdo z nás, kdo by mohl říci o sobě, že ne
zakusil mocných účinků modlitby? Nezakusils nikdy. křesťane,
po vroucně modlitbě radost-.a útěchu v srdci svém? Neposílil tě
Bůh po vroucně modlitbě v době zármutku, neštěstí, nemoci?
_ Potřebnost modlitby vyjádřil prostě sice, ale od srdce jistý
drátenický chlapec. Když jistý duchovní se ho tázal, umí-li se
modliti, odpověděl: »Ach, co by z nás „ubohých žebráků bylo,
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kdybychom se neuměli modliti.: Což jiného jsme před Bohem,
než žebráci? Co zmůže člověk bez Boha? Bez Boha není pože—
hnání ani pro jednotlivce, ani pro obce, ani pro celou společnost
lidskou. Štasten člověk, který se modlí, neštasten, kdo modlitbě
se vyhýbá — hyne časně ivěčně. Bůh naučil nás modlitbě skrze
Syna svého Ježíše Krista; nedopustme, aby nás modlitbě ještě
jednou musel učiti, nebot druhé učení bývá přísné., provázené
bídou, soužením, nemocemi a různými protivenstvími, které do
pouští Bůh, chtěje člověka naučiti modlitbě.
Staré přísloví praví: )Jak ty Bohu, tak Bůh tobě.: Nuže,
modleme se, modleme se rádi, prosme o boží požehnání sou
kromě, prosme o ně veřejně, zvláště v tyto dny prosební prosme,
aby Bůh otevřel štědrou ruku svou a udělil nám všeho, čeho nám
třeba pro život časný i věčný, pamětlivi jsouce přípovědi Páně:
aZačkoli prositi budete Otce ve jménu mém, dát vám.: Amen.
'

Fr. Čec/z.

Na slavnost nanebevstoupení Páně.
Napsal Dr. K. L. Řehák.

Naděje na nebe sílí.
1. Každý se snadno domyslí i toho pochopí, že se apoštolové
velice zarmoutili, když jim Pán Ježíš se vší určitostí a opětně po
svém vzkříšení oznamoval, že je v brzku opustí. Tak tedy, myslili
si asi, po tři leta jsme s ním chodili, všecko opustivše, v naději,
že on zřídí na světě tu říši Mesiáše, jak o ní proroci předpoví
dali, a jak se na ni lid náš israelský vždy těšil; a my že budeme
předáky v říši té. A _nyní nám oznamuje, že od nás odejde, aniž
by tě slavné říše vzdělal, a nás v ní vyvýšill Tedy všem nadějím
našim je konec.

_

'

Však dnes byli jako vyměněni. Vraceli se 8 hory Olivetské,
kde byl Pán ]ežíš v zahradě Getsemanské své hrozné utrpení
začal, a odtud byl i právě s nevýslovnou slávou na nebesa vy
stoupil, provázen jsa dvorstvem nebeským, i svatými dušemi Zá
kona Starého, jež byl z předpeklí vyvedl, kde na vykoupení skrze
něho byly čekaly. I vcházeli do Jerusalema zpět plní vnitřní bla
ženosti, ježto byli přesvědčeni, že z odchodu božského Mistra ne
budou míti škody, ale prospěch _aradost, právem soudíce: mohl-li
Pán náš z hrobu vzkřísiti sebe, bude moči vzkřísiti jednou i nás;
a vystoupil-Ii na nebesa v nevýslovné slávě sám, bude moci pb
dobně povolati tam jednou i násl
Svatí apoštolové radovali se tedy z nanebevstoupení Páně
pro užitek, jakého se z něho pro sebe nenadáli.
A jaký byl tento užitek?
Byla to naděje na pomoc s hůry, a budoucí neskonalou odplatu!
12. Aby apoštoly pro svůj opověžený odchod potěšil, a blahou
nadějí naplnil, Pán Ježíš již předem jim oznamoval : >Nerm'utižse srdce
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vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte (a tudíž nedejte se ničím ve
své víře i důvěře mýliti)l V domě Otce mého jsou příbytkové
mnozí. Kdyby nebylo tak, byl bych pověděl vám; nebot jdu,
abych vám (tam) připravil místo. Ale když opět přijdu, vezmu
vásksobě samému, abyste, kde jsem já, ivy bylilc (Ian 14, 1-3.)
>Prospějet vám, abych já odešel; nebo neodejdu-li, nepřijde Utě
šitel (Duch svatý) k vám; pakliť odejdu, pošlu ho k vám.: (jan
16, 7 ) A ten, až přijde, »naučí vás všem věcem, a připomene
vám všecko, cožkoli jsem mluvil váma (jan 16, 26), »a čeho prvé
pochopiti jste ještě nemohli, anebo nač jste zatím z mých slov
pozapomněli !:
'
A tato útěchyplná přislíbení svá dal jim pak Pán Ježíši znova
opakovati“ po svém nanebevstoupení skrze anděly 'své, kteří se
k ním na hoře Olivetské připojili, a jim řekli: »Muži galilejští!
Co stojíte hledíce do nebe (tak jako byste Pána zpět očekávali?
Nestane se tak nyní |). Tento Ježíš, kterýž vzat j'est od vás do
nebe, tak přijde, jakožto jste ho viděli jdoucího do nebe: (Skut.
ap. 1, 11): ale teprve až přijde s velikou mocí soudit živých
i mrtvých!

Apoštolové vrátili se tedy dle příkazu Páně do Jerusalema,
aby se tam připravovali na opovězený příchod Ducha sv. Odešli
plní vnitřního upokojení i utěšení, kterého také pojali do svého
vyznání víry před rozchodem do všech končin světa sestaveného:
»Pán Iežíš třetího dne vstal z mrtvých, stoupil na nebesa, a sedí
na pravici Boha Otce Všemohoucího; odtud přijde soudit živých
i mrtvých.:
'
3. Víra v Pána Ježíše a naděje v jeho zaslíbení sílily pak
apoštoly při všech následujících protivenstvích, jež snášeti museli
pro milého Mistra; i při všech obětích, jimž; se podvolovali při
hlásání evangelia jeho. Z víry i naděje v Pána Ježíše čerpali svou
sílu, odhodlanost ivytrvalost, když podnikli boj proti znemravně
lému světu, který jim za všechny jich námahy odměňoval se jen
pronásledováním, až i smrtí přebolestnou, mučednickou.
Svatý Petr byl zajisté žalařován, a posléze ukřižován. Svatý
Ondřej, bratr jeho, pněl po tři dny a tři noci na kříži, ani tam
Mistra svého hlásati nepřestávaje do posledního vzdechu svého.
Svatý Jakub uvržen byl s výše chrámu, a pak utlučen od val
cháře. Svatý jan, miláček Páně, uvržen byl do velikého kotle,
v němž vařily se olej a smůla. jiný jiným hrozným způsobem pro
Spasitele umírali plní tou nadějí, jak ji vyjádřil kníže apoštolů
sv. Pavel slovy: »Dobrý boj jsem bojoval, běh (života) jsem do
konal, víru jsem zachoval. Naposledy složena jest mi koruna spra
vedlnosti (čili spravedlivé odplaty), kterouž mi dá Pán, (ten) Spra
vedlivý soudce; a netoliko 'mně, ale i (všem) těm, kteří milují
příští jeho: (ll. Tim. 4, 7—8).
'
4. Avšak dobrý Spasitel nevykoupil toliko svých apoštolů,
ale i všech nás; vystoupil na nebesa, netoliko aby apoštolům
svým připravil tam příbytky, ale odešel, aby i nám tam zasloužené
příbytky přichystal;_ slíbil opět přijíti, a netoliko aby k sobě vzal
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apoštoly své: ale obce ve slávu svou přijati všechny, kteří od apo
štolů jeho naučení přijímají, dle návodu apoštolů jeho vůli Otce
nebeského věrně plniti. se snaží, nelekajíce se jako apoštolé ani
námab, ani obětí, ani protivenství ve službě boží.
Zde na světě žijeme jako na nějakém bojišti, kde na nás
dotírají nepřátelé ze všech stran, 0 záhubu naši ukládajíce. »Ob
chází ďábel jako lev řvoucí, hledaje, koho by zbubilc (I. Petr.
5, 8), našeptávaje ke hříchům. Pokoušeji nás zlí lidé svými řečmi
i skutky, a odvádějí od Boha. Nosíme i neúmorného nepřítele
v sobě, a kamkoli bychom se uchýlili: totiž nezřízené žádosti těla
svého, jež se'stále vůli boží protivují, a na bezcestí nás uvésti se
snaží. Na člověka na světě doléhá často veliká chudoba, jindy
souží ho nemoci, nespravedlivé posuzování, odsuzování i odstrko—
vání, smrt dobrých přátel a jiné a jiné odporné věci. (5 pohlí
žejme i my vždy v naději křesťanské k nebi, a pak budeme se
snadno ve všem pedrobovati vedení prozřetelnosti boží, bez jejíž
vědomí ani jediný vlas s hlavy nám nespadá!
\ ' Uvažujme, že nejsme stvořeni jen pro tento svět; ale naše
pravá vlast že jest v-nebesích; a tu že si musíme zde na světě
dobývati skutky bohulibými.
Č—iňmežjako ptáčevkleci činí, kdyby inejhojnějšího opatření
mělo. Vidí-li venku létati volně své druhy, zapomíná na zob, jest
nepokojným, poletuje v žaláři svém, prostrkuje hlavičku skrze
dráty klece — a chce raději na svobodu! A tak i my, pokud na
světě jsme, snažme se i o pozemské věci, pokud nám jich Bůh
právě'v našem stavu za'povinnost ukládá; ale nikdy nespouštějme
při tom s mysli, pamatovatii na odplatu budouci, jak nás Spa
sitel naučil, řka: »Hledejte nejprve království božího, a spravedl—
nosti jehoc; a všecko ostatní — pokud nám třeba bude, bude
nám od Boha, Otce nebeského, přidáno.
_

A budemeli takto smýšleti ižíti, imy budeme moci na
sklonku života svého s radostí prohlásiti: »Dobrý boj jsem bojoval,
běh jsem dokonal, víru zachoval.: l dá mi Otec nebeský dle za
slíbení i korunu odplaty věčné. Amen.
'

Nanebevstoupení Páně.
Nebe ukojí naši touhu po blaženosti, pravdě a Spravedlnosti.
»Sursum cordac. »Vzhůru srdcec. Cír
kevní modlitba v praefaci.

Čtyřicet dní, kdy Spasitel byl po svém vzkříšení na zemí
s apoštoly prodléval, uplynulo rychle, jak obyčejně hodiny štěstí
příliš rychle utíkají. V “těchto dnech posiloval Pán své apoštoly
ve víře, nařizoval jim, jak mají zaříditi církev sv. a slíbil jim pomoc
Ducha sv. Nadešel okamžik ro'zloučení, okamžik nanebevstoupení
Páně. ještě jim žehná naposled a vznáší se k nebi. Jak bylo asi
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apoštolům u srdce,. když viděli mistra svého, jak zemi opouští a
na nebe vstupuje! Co je země jim bez Krista? Ký div, že tru
chliíi. Proto je již při své řeči na rozloučenou těšil je slovy:
»Nermutiž se srdce vaše. . ._V domě Otce mého jsou příbytkové
mnozí . . . jdu, abych vám připravil místo.: (Jan 14. 1. d) Mistr
učenníky své těší, poukazuje na příbytky nebeské, kam nyní vstu-'
puje, aby připravil místo pro ně a pro všechny, kteří ho milují.
]ak Kristus apoštoly potěšil tak i těší církev sv. nás“ stále,
poukazujíc nás, bychom k nebi srdce své pozdvihovali, ano při
každé mši sv. nás povzbuzuje slovy: »Sursum corda: »Vzhůru
srdce.: Pohled na nebe nás potěší, posílí ve všech vašich potřebách,
až jednou Kristus své věrné služebníky k sobě vezme do nebe,
tu ukojí naší touhu po blaženosti, pravdě a spravedlnosti.
I.

Každý člověk chce býti šťasten a blažen, nikdo nechce býti
nešťasten. I sebevrah hledá štěstí své ve _smrtonosné zbrani. Tuto
touhu vložil v srdce naše sám Stvořitel a proto také ji jednou
ukojí. Na zemi však tato touha se neukojí.
V čem hledají lidé své štěstí? Často jen v pozemských
statcích. Mohou-li statky pozemské člověka v pravdě oblažiti?
Vše, co jest na světě, je příliš málo, aby mohlo srdce lidské
ukojiti. Vždyť člověk nemá jen tělo, ale iduši, a ta jest pro ne
smrtelný život, pro nekonečnou blaženost stvořena. A proto ničím
na světě tato duše úplně ukojena býti nemůže.
Neboť co ti může země poskytnouti? Co praví sv. Jan? (I.
2. 16.) »Všecko, co jest na světě, je žádost těla, žádost očí a
pýcha života.c Nuže, podívej se, zda něco z toho je s to, aby tě
trvale úplně oblažnlo? Kdo se podá žádosti těla a jí bezmezně
holduje, trochu tělo ukojí. Než jest to jeho štěstí? Jest člověk jen
tělo, maso? Čím by se ííšil od zvířat? jako nebesa nad zemi po
výšena jsou, tak jest člověk povznešen nad zvíře; v něm je ne
smrtelná duše, a právě ta jest nejšlechetnější stránkou člověka.
Jako duch může se jen na duchovních radostech a požitcích obla
žiti. Ať člověk žádosti těla povoluje sebe více, duše zůstane ne
ukojena, po takovém požitku pociťuje duše prázdnotu-A nad to
tato žádostivost roste tím více, čím více ji kdo ukájí. Místo štěstí
dochází člověk-zklamání a upadá- často v neštěstí a nemoci.
Tělo stále bojuje proti duchu. Jenom tehdy nalézá člověk zde na
zemi štěstí, když duch panuje nad tělem, je na uzdě drží a je
krotí. Kdo může štěstí své stavěti na tělo smrtelně, které jednou
v hnilobu přejde?
“
Tedy žádost těla neukojí touhu tvou po blaženosti. Snad ji ukojí
žádost_ očí? Tato žádost hledá ukojeni v majetku. Nuže, rozmnož
co nejvíce majetek svůj, nashromáždí si statky, zlato a stříbro,
vystav si nejkrásnější paláce, a taž se sám sebe, cítíš se blaženým,
když máš všecko, co oči si žádají? Otálíš s odpovědí, poněvadž
doznati musíš: to mne nemůže úplně oblažiti. A máš pravdu:
ll
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kousek země, at sebe větší, zlato, stříbro vábí naše oči, ale duši
ukojiti nedovede, ta touží po něčem vyšším. Ani tuto žádostivost
nedovedeš ukojiti; čím více máš, tím víCe míti toužíš. Ajak jsou
mnozí lidé blažení, ačkoli jsou na pozemské statky chudí ; tedy
žádost očí nemůže ukojiti touhu naši po blaženosti.
Snad to učiní tedy pýcha života? Zdálo by se tak, poněvadž
pýcha života připravuje člověku duševní požitky. Pýcha sídlí
v duši, touží po něčem duševním, po vážnosti a cti, po uznání
skutečných nebo domnělých předností. Ale komu se podaří ji
získati jich úplně dle zásluhy? Nic není tak'nejisté, tak klamné
jako „přízeň lidská. Dnes svět volá: »Hosannac, zítra již křičí:
»Ukřižuj hoíc Co vzbuzuje závist lidí. než,čest & uznání, jehož
se někomu dostalo. A i kdyby člověk sebe větší cti došel, zdaž
je touha jeho ukojena? Touha po cti je bezedná. ještě více cti !
volá ctižádostivý. Sebe větší pocty nedovedou člověka ukojiti.
A také by byli neštastní lidé, kteří cti nedocházejí. Zeptej se sv.
Aloisia, kdy se cítil šťastnějším, jako knížecí syn či jako prostý
řeholník; zeptej se sv. Alžběty, zdali ji čest seděti 'na trůnu
vedle svého manžela větší blaženost způsobila než potupa a chu
doba po smrti manžela. Miliony svatých hledalo štěstí nikoli ve
cti, nýbrž v ústraní.
Tedy nic na světě nemůže ukojiti touhu naši po blaženosti.
A kdybys všecko měl na světě, myšlenka: nejbližší okamžik
může mne o vše připraviti, kalí ti tvé štěstí, nebot nic na světě
není stálého, jak Miláček Páně dí: »Svět pomíjí i žádost jeho.:
Světáci se o tom často přesvědčují: hýřil najednou vidí, jak mu
předmět jeho hříšné touhy mizí, umírá, cítí, jak mu síly ubývá,
veta je po jeho štěstí! Lakomec přes noc z boháče stává se
žebrákem, veta je po jeho štěstí! Ctižádostivý upadá v nemilost,
jiní ho předhoní; veta je po jeho štěstí. A když vše někomu snad
je ušetřeno v životě, přece přijde smrt; nebot ustanoveno jest,
že každý musí zemříti. Tím je všeliké štěstí u konce a to na vždy.
Kdo by chtěl se tedy přidržovati škodlivého bludu, že zde na
zemi člověku pravé štěstí rozkvétá? A přece tolik lidí jen pro
tuto zemi žije, na ní lpí a vše pro ni podnikál jak jsou zasle
peni, jak jsou pobloudilí!
„
Celá země' se všemi statky, požitky a poctami nedovede uko
jiti srdce naše, jediný Bůh, který tuto touhu v srdce naše vložil,
také se postaral, aby ji ukojil. »já budu tvou velmi velikou od
měnou,: řekl Bůh Abrahamovi, a to slovo zaslíbení platí i nám.
Všichni máme jednou v Boha pařiti tváří v tvář, milovati a po
žívati ho po celou věčnost, nikoli zde na zemi, nýbrž v království,
které připravil v nebi těm, kteří ho milují. Ano, nebe nám po
skytuje takovou blaženost, která nás úplně ukojiti dovede. Proto
také vstoupil Pán Ježíš na nebe, aby nám ukázal, kde je místo
našeho určení. Tam nám připravil příbytek, tam najdeme vše,
po čem srdce naše zde na zemi marně touží. Proto: Vzhůru
srdcel Bůh bude naší velikou odměnou, Bůh, nekonečně bohatý,
pramen všeho krásna, dobra, Bůh, nejvyšší a lásky nejhodnější
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dobro, Bůh který svým věrným bude vším ve všem. Touží-li po
ctí, v Bohu najdou nejvyšší čest. ]e-li to již velká, sláva Bohu
sloužiti, jak přisloví dí: Bohu sloužiti jest kralovati, jaké cti a
chvály dojduu věrní v nebi: »Příliš ctěni jsou přátelé tvoji,
ó Bože, příliš posilněno jest knížectví jejich; volá posvátný pěvec.
Touží-li po bohatsví, kde mohou větší poklady nalézti nežu Pána
nebe a země? »Tvá jest, Hospodine, velebnost i moc, i sláva
i vitězství : a tobě chvála: nebo všecko, což jest na nebi i na
zemi, tvé, jest: tvé, Hospodine, jestkrálovstvi, a tys nade všecka
knížata. Tvé jest bohatství a tvá jest chvála.: (I. Pavel 29. 11.
12.) Touží—li po radostech, at jdou a okusí, jak sladký a milý
jest Hospodin. Srdce spravedlivého bude se radOvati a radosti
jeho neodejme nikdo od něho.- Bůh jest duch; duchovní a naší
duši odpovídající jsou proto radosti, které nám poskytuje. Bůh
jest nekonečně dokonalý duch a proto jediný jest sto, aby úplně
ukojil duši naši; neboť ta touží vždy více míti, j'en nekonečné
dobro mťe jí dostačiti. Tam bude sproštěna i sebe menšího zla,
_ssetřc-t Bůh všelikou slzu s očí jejich, asmrti už nebude, ani kví
lení ani křiku, ani bolesti nebude, neb první věci pominulyc (Zjev.
21, 4.) Tam bude míti všecko dobré na těle a na dušia všechno
to bude míti na věky. Radost spravedlivého jest Bůh, jeho život
je Bůh, Bůh však je věčný, proto radost jeho bude věčná, život
jeho bude věčný. »
, Vše na světě pomine, ale sláva nebeská trvati bude věčně.
>O statky Páně,< volá proto sv. Aug., »statky Páně, dokonalé
Statky beze vší chyby, beze všeho nedostatku, sladké statky beze
všeho znechucení, nekonečné statky beze všeho ubýváníh Takové
musí býti statky, které nás oblaží vpravdě, dokonale, trvale. jen
u Boha je najdeme. Věčně pravdivými zůstanou slova téhož sva
tého: »Pro sebe jsi nás stvořil, ó Bože, a nepokojné je srdce
naše, dokud nespočine v Tobě.: V nebi ukoji Bůh touhu naši
po štěstí a blaženosti.
»Ach,< vzdychá sv. Aug., wkdybych řekl, Bůh tislibuje zlato,
radoval bys se; když však ti pravím: Bůh ti slibuje sebe sama,
rmoutíš se.< U kolika lidech platí tento vzdech, když pozorujeme,
jak si počínají! Může-li býti škodlivější zaslepení.? A my bychom
chtěli v tomto zaslepení zůstati? __Nechcemeod nynějška pro je
šitnou chválu, PIO smyslnou rozkoš, pro peníze, třeba nejvyšší
summu na nebe zapomenouti, nechceme se zříci jeho v'ěčných
a nevyslovitelných radostí; Běda nám, kdybychom na ně zapo
mněli, jich se zřekli; nebot krátké jest poblouzení, věčně trvá
lítost. »Vzhůru srdce.: To bUdlŽ od nynějška naším heslem. Pro
nebe chceme pracovati, po nebi toužiti, až dojdeme vznešeného
cíle svého, který nám Stvořitel náš určil. Když'srdce naše poci
ťuje zde nějakou radost, pomysleme, že je to předchut radostí
nebeských. Když zármutek, bída, starost zaujímá srdce naše, po
mysleme, že svět pomine i s bolestí, že zármutek náš promění
. se v radost, že autrpení tohoto času nejsou rovna slávě, která
se zjeví na nás.c (Řím. 8. 18.) Proto i v radosti i žalosti pohlí
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žejme k nebi, abychom odtud čerpali sílu zamítnouti jedovatý
pohár. Když l_enost se nás zmocňuje, když nám připadá za těžko
konati dobré, pohlížejme k nebi. abychom znova oživili horlivost
v sobě.

.

II.

Než nejen naše nesmírná to žízeň po štěstí, kterou tak často
hledíme ukájeti špinavými, jedovatými vodami, bude ukojena,
nýbrž i naše nenasytná touha po pravdě. Tak již dítě touží po pravdě,
vyptává se vás často tak, že sami sotva na všechny jeho otázky dove
dete odpověděti. Kam až jdou lidé, k severní točně i do horkých
krajin, aby se dopídili pravdy. Zkoumaji staré rukopisy a knihy,
zkoumají celou přírodu — a přece uznávají i největší učenci : Igno
ramus et ignorabimus! V Bohu, věčné pravdě, poznáme všechnu
pravdu. Lávoj, který nám zde na zemi poslední příčiny věcí zaha
luje, bude odhaůen; dostaneme úplnou odpověď na všechny velké
a malé otázky svého života, všechny záhady, poznáme iřposlední
lidské příčiny a velké božské cíle i nynější války. Usmějeme se,
jak jsme často povrchně, nespravedlivě soudili, usmějeme se, jak
jsme si stěžovali do věcí, kterým jsme nerozuměli, budeme Bohu
děkovati, že tak často naši vůle nesplnil. Neboť >nyní vidíme skrze
zrcadlo v podobenství, ale tehdáž tváří v tvář; nyní poznávám
'z částky, ale tehdáž poznám, jakož i poznán jsem.< ([. Kor.
13. 12)

'

III.

Také křik po spravedlnosti, který zvláště nyní světem zaznívá,_
který chce, aby původci války byli potrestáni, umlkne na nivách
věčnosti. Tam bude před veškerou veřejností spravedlivý soud se
konati. Tiché hrdinství ve frontě i v zázemí, trpělivost ve snášení
kříže, život Bohu zasvěcený obdrží pro vždy svou zaslouženou
odměnu a oslavu; zaslepené štvaní k válce, bezectná válečná
lichva, lehkomyslnost, požitkářstvi, které ani v tak vážných dobách
neustává, dostanou svůj zasloužený trest. S radosti před trůnem
Božím vyznáme: »Spravedlivý jsi, Hospodine, a přímý jest soud
tvůj.: (Zalm 118. 119.)
Ovšem nežli cíle svého v nebi dojdeme, musímelvzde na zemi
bojovati, pracovati, trpěti. »Kdo chce za mnou přijíti,“ praví Pán,
nzapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mnel: (Mat. 16. 24.)
Zde se musíme namáhati, abychom tam odpočinuli, zde musíme
v slzách síti, abychom tam v radosti žali, zde musíme bojovati,
abychom tam věčné vítězství slavili.
_ Ale vzhůru srdce! Boj jest krátký. Jak krátký připadal život
Pánu, když na nebe vstupoval. Tak nám zrovna bude. Co je
nejdelší život oproti věčnosti?
V boji životním máme mocné spojence, všechny spravedlivé
na světě, sv. anděly, svaté v n'ebi, královnu všech svatých a nej
mocnějšího spojence, Krista Pána samého. Onv'je naším vzorem,
on je naším spomocníkem, jak nás sv. Pavel (Zid. 12. 1. d.) vy
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hízí: »V trpělivosti běžme k uloženému sobě boji, patříce na pů
vodce a'dokonavatele víry, Ježíše, kterýž místo předložené sobě
radosti utrpěl kříž, nedbaje hanby, a sedí na pravici stolice Boží..
.Amen.

yan Ne;. ja:. Holý, O. Praem.

Exhorta na neděli Šestou po velikonocích.
Příprava na příchod Ducha sv.; 1. učedníků Páně, 2. naše.
I.

Církev sv., drazí křesťané. předkládá vám-na dnešní den—
evangelium, v kterém Pán Ježíš připovídá učeníkům svým Utěši
tele Ducha sv., a to proto, aby nám připamatovalo povinnost,
abychom k slavnému dnu seslání Ducha sv. srdce své připravili.
Dávno již sice vypršel onen čas, v kterém Syn boží věrným
učedníkům dle přípovědi Ducha sv. seslal, nic však méně, po
něvadž každý úd církve'podroben zůstává rozličným křehkostem.
které Ducha sv. vypuzují a mnozí již v pravdě nepravostmi svými
jej ztratili, zapotřebí jest, abychom rozjímali: kterak téhož Utě
šitele nebeského vždy zachovati aneb ztraceného opět dosáhnouti _
můžeme. Na tom mnoho nám záleží, vždyť s Duchem sv. nic
nejsou zármutkové, nežli radost; a bez Ducha sv. nic nejsou ra
dosti než žalost. Nejmilejší. když naše štěstí zakládá se na Duchu
sv., kterak pak srdce své k přijetí Ducha sv. a k rozmnožení
jeho darů máme připravitiř A odpověď zní: Následujme příkladu
učeníků'Páně, tak i naše příprava bude dobrá.
,
a) Nuže: kterak k přijetí Ducha sv. připravili se učedníci Páně?
Trojího druhu příprava to byla, jak dosvědčují mnohé důkazy
Písma sv.: totiž čistota srdce, upřímná svornost a modlitba. Či
stota Srdce to byla na prvém místě. Není pochybnosti, že všichni
apoštolové měli tehdy své svědomí očištěné _od každé poskvrny
hříchu. již při poslední večeři dal jim to svědectví Pán Ježíš řka:
Vy čistí jste, totiž, že dobré a čisté jest svědomí jejich, ačkoli
doložil »ale ne všichni,: neboť ]idáš zamýšlel zradu. Ale před
sesláním Ducha sv. Jidáš již odešel na věčnost na místo své.
Petr smyl již slzami pokání svou vinu, Tomáš již věřil a zvolal:
Pán můj a Bůh můj. Všichni čistí a spravedliví byli ode všeho
na cti utrhání, od utiskování, od nespravedlivého statku, od hněvu,
od obžerství, od neposlušnosti. Nic tedy protivného se u nich ne
nacházelo, co by nebeský oheň Ducha sv. zdržovati mohlo, byli.
připraveni k dosažení Ducha sv., neboť Duch sv. duch čistoty,
čisté obyd'í miluje.
'
17) Za druhé učeníci Páně zachovali mezi sebou upřímnou
snášelivost a svornost. Tak čteme u sv. Lukáše (XXIV.), že s hory
Olivetské, když Pána svého vstupujícího k oblakům, srdcem a
vzhůru pozdviženýma očima doprovodili, navrátili se zpět do ]e
rusaléma, .všichni chválíce a velebíce Boha v chrámě Páně pospolu.
Rádce duehovni.

21
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Ne aby se snad byli hned rozešli, ku př.: jeden do Nazaretu,
druhý do Betlema, třetí do Emauz, nikoli: Byli všichni pospolu
na jednom místě (Ap. Act. II.) A jak svorni byli! Nehádali se
mezi sebou, jako někdy, kdo by z nich měl býti větší, nýbrž
spíše každý se vynasnažoval druhého těšiti. Jeden na druhého
laskavě se díval, rozmlouvali /spolu. Přeštastná' svornost lidských
srdcí. Blahoslavení pokojní, nebo oni synové slouti budou. (Mat. 5.)
— Duch sv. jest duch pokoje, tak jako duch zlý jest duch růz
niceýa svárů.
&)Třetí příprava sv. apoštolů na příchod Ducha sv. byla
. modlitba. Že apoštolové, když jim poslal Bůh Ducha sv. ve způ
sobě ohnivých jazyků, právě tenkráte se modlili, poznává se ne
jenom z knihy sk. apošt., kdež čzeme, že byli všichni spolu na
jednom místě (II.), nýbrž i církev sv. v hodinkách svých prozpě—
vující to- dotvrzuje. jak asi prosili: Vzhlédni na nás, předobrý
Spasiteli, uprostřed nepřátel postavené. bázlivé učeníky! Ty jsi
od nás do nebe se odebral, a ujistil jsi nás, že dobře jest-pro
nás, abys odešel, sice že Utěšitel k nám nepřijde. Ach, brzo-li
přiblíží se ta přeštastná hodina, že se nám Utěšitel nebeský ob—
jeví. Tak asi se modlili sv. apoštolové, akdyž ještě se modlili, zní
vítr a svítí oheň Ducha sv. nad hlavami jejich. jaká radost, když
srdce jejich plamenem lásky zahořelo. A nyní my, kterak máme
se připravovati k přijetí Ducha sv.?
II.

Mějme dle příkladu apoštolů a) čisté srdce, b) zachovejme
svornost, ;) modlerre se.
.
a) Mějme především dle příkladu apoštolů čisté srdce. —_
Víme z kn Mojž. (c. VHR), že po potopě světa holubička z ko
rábu vypuštěná na žádném místě se usaditi nechtěla, poněvadž
ty vrchy hor, ač prázdné již, byly ještě zaka'ené bahnem, a ho
lubička na 'zemi bahnité, nečisté, nerada odpočívá. A podobně
Duch sv. — jak dokládá sv. Ambrož —- do srdce zakaleného
nevstoupí. Vypud' tedy dříve ducha d'ábelského a ducha svět
ského

——
volá sv. AugUstin — tak dosáhneš Ducha sv. — Očisťme

tedy znovu srdce své, svědomí své svátostí pokání!
b) Připravme se, na svátky svatodušní dokonalou svorností,
svornosti a jednotou víry a lásky. Víra musí nám všem býti je
diná. svatá, římsko-katoliqká Sv. AugUStin, ten vysoce učený otec
a učitel církevní napsal: Ze nikdy nemůže býti dokona á příčina
od jednoty víry se pdděliti a ji roztrhnouti. Tedy nemožno víru
trhati ani pro dědictví neb bohatství, ani pro vdavky, ani pro zlé
příklady, ani pro přídavky, ani pro jakoukoli jinou příčinu, nikdy
nemůže býti spravedlivá příčina jednotu roztrhnouti. Poněvadž
roztrhnouti jednotu církve, a od ní se odděliti jest tolik jako duši
svou na věky zatratiti. Ale též třeba dbáti jednoty lásky. Upřímně,
účinlivě, nejen zevnitř nýbrž i z vnitřního srdce máme bližnímu
svému lásku prokazovati; jinak bez lásky nesmíme se nazývati
opravdoví synové Boha, jenž láska jest.
'
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.c) Třetí konečně přípravou musí býti modlitba. Pravilt Kristus
Pán: Otec váš-nebeský dá Ducha (Lv..Xl) dobrého těm, kteří
jej prosí, nábožně se modlí za dary Ducha sv. Přátelé milí, v krátkém
čase konati budeme výroční slavnost seslání Ducha sv. Chceme,
aby tu _Ducb, sv. skutečně i nás navštívil a hojnými dary svými
obohatil? Chceme-li, musíme také chtíti srdce své Duchu sv. ná
ležitě připraviti. Sv. apoštolové čistotou srdce, laskavou svornosti
a vroucí modlitbou připravili srdce své, že zasluhovalo býti chrá
mem Ducha sv. — Slzami kajícnosti očištěno budiž i srdce naše,
jestliže bahnem nepravosti jest zakalené V pokojné svornosti
a sjednocenosti setrvejme i s wcírkví se strany víry i 's bližním
*se strany lásky. Vroucíxmodlitby at letí co bystré střely vzhůru
k nebesům. Zkrátka: čistotou, svornOstí, pobožnosti ozdobme
srdce svá. Pak ten Utěš tel nebeský, DJCh sv., sestoupí opravdově
v svaté tajnosti v srdce naše, a je za příjemný chrám sobě vy
volí. On svou přítomnosti bude nás osvěcovati v tmavé pochyb
nosti; svou silou bude nás síliti v boji pokušení; svým ohnšjn
nebeským roznítí v nás oheň dokonalé lásky; svou milostí upevní
nás v ctnosti a na cestě spasení, a tak se stane, že budeme ži
vými chrámy Boha ž.vého. Amen.
'
Dr. Čihák.

___—_ '

©

Neděle po Nanebevstoupení Páně.
(Napsal jer. Bonomelli, biskup Kremonský. Dle vlašského originálu upravil
Dr. Fra Josef Mergl.)

Homilie.
Jan 15, 26. 27.; 16, 1—4.

Všecka nedělní evangelická čtení po velikonocích vzata jsou
z evangelia sv. Jana a sledují dvojí účel: posilniti svaté apoštoly,
=utvrditi'je ve víře, připraviti je na útisky a pronásledování. která
na ně čekají a za druhé ubezpečiti je o brzkém příchoduDucha'
svatého, který dokoná dílo Spasitelovo; Iv dnešním svatém
evangeliu bije do očí tento dvojí účel řeči Páně. Použijme tedy
této posvátné chvíle a rozebeřme slova Spasitelova jako by je
mluvil nám samým místo apoštolům.
_
Když byl Pán ježlš připomenul apoštolům, co vše vykonal
pro lid po ta tři léta svého pobytu mezi nimi, skutky jichžto
žádný jiný nečinil, a jak málo porozumění nalezl; upozornil je
zároveň, že týž nevděčný lid všecka dobrodiní odplácel a od—
plácí nenávistí Jemu a pronásledovati bude i věrné jeho. Na to
obrátil řeč na jiné pole a pravil: »Když pak přijde Utěšitel, kte—
rého já pošlu vám od Otce, ten bude omne svědectví vydávati.:
Uvažujme podrobně tato slova. Spasitel chce říci asi tolik: Nač
vám toto všecko povídám? Až přijde Utěšitel', Duch svatý, kte
rého jsem vám slíbil a který za mne bude pokračovati v mém
poslání: ten svým vniterným světlem vás osvítí, aby jste pocho
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pili to vše, co jste ode mne slyšeli; jet on zajisté »Duch pravdy..
>Pošlu vám Ho od Otce.: Dobře si Všimněme, že ježíš Krisrus
pošle Ducha svatého, Ducha pravdy Kdo jest poslán, je v jisté
závislosti na to, kdo jej poslal. Duch svatý tedy je v jisté zá
vislosti na Bohu Otci, na Ježíši Kristu. jak na ježíši Kristu?
Snad jako na člověku? Zajisté nikolivl Bylo by hrozným rou
hánim jenom pomyšlení, že by božská osoba Ducha svatého zá
visela na lidské přirozenosti Kristově, stVořené akonečně jakožto
dílo Boha trojjediného. Duch svatý je v závislosti na ]ežíši Kristu
jako Bohu. Avšak Bůh Syn a Duch svatý jsou dvě osoby božské.
téže bytnosti, tedy sobě rovné; nemůže tedy Duch svatý záwslý
býti na Synu co se týká bytnosti, která je oběma společna, může
býti tedy závislý od Syna pouze, co se týká původu, jako Syn
závislý jest na Otci. V tomto tedy smysluje Duch svatý :poslánc
od Syna, maje od něho svůj původ, jako Syn je »poslán: od
Otce, jsa od Něho zrozen. Všímněme si také, jak se o nejsvě
těií Trojici vyjadřuje Písmo sv. 0 Bohu Otci, který nemá po
čátek svůj od žádné jiné osoby božské, nikde se nepraví, že )je
poslánc; o Bohu Synu, který je z Otec zplozen, všude čteme, že
>jest od Otce samého poslán,c a nikdy též od Ducha Svatého,
poněvadž od něho nemá-svůj původ; Duch Svatý konečně dle
Plsmať'sv. »poslán bývá brzy od Otce, brzy od Syna, poněvadž
od obou stejně vychází nejen od Otce jak s námi vyznávají Ře
kové a Rusové, nýbrž také od Syna, jak vyznáváme my, kato
líci, kdežto oni chybně vykládajice Písmo sv. toto učení popírají.
Tento »Duch pravdy—r, dí Spasitel, který od Otce vychází, kte
rého já vám pošlu — vycházít i ode mne — »tenť bude o mne
svědectví vydávatic to jest: poví vám kdo jsem a dosvědči ne—'
vyvratitelně, že pravdou jest všecko, co jsem mluvil vám. ]estit
on se mnou téže bytnosti, ví a zná vše jako já; protojeho učení
nemůže býti jiné než moje; potvrdí tedy vše, co jste tady sly—
šeli ode mne. A pak? »Také i vy svědectví vydávati budete,
nebo od počátku se mnou. jste.: To vše, co jste slyšeli ode mne, '
stvrdí jako pravdu Duch Svatý a vy z vaší strany budete to vše
ohlašovati světu jako bodnověrní svědkové. Kdo byli tedy apo
štolové? Jaký úřad měli oni a mají i budou míti až do skonání
světa jejich nástupci? Apoštolové byli svědky učení Kristova a
jejich zázraků a týmiž svědky mají býti i všichni jejichnástup
cové. Svědkemíjmenujeme toho, kdo viděl nebo slyšel to, o čem
mluví, co tvrdí. Svědek nesmí ani přidati ani ubrati písmeny z
toho, co viděl a slyšel, když je volán dosvědčiti pravdu; musí
vědět o tom, co svědčí, musí vypovídati upřímně a bez bázně
i kdyby šlo o život a o věc života dražší, o čest. Nužel Ode
křtu Páně až do jeho smrti, od Jeho vzkříšení a nanebevstou
pení byli apoštolové“ stále s Ním Proto také slyšeli celé jeho
učení, viděli všecky jeho zázraky, kterými učení Své potvrzoval.
Po nanebevstoupení Páně měťi jen dosvědčovati všem národům
to, co sami viděli a slyšeli. V tom záleží tedy celý úřad apo
štolský, celý úkol jejich, je to úřad a úkol svědků. .Proto jim
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pravil Pán: »Budete mně svědky v jerusalemě, v Judsku a vSa
maří a až do končin země.: Svatý Petr dí při Volbě apoštola
na místo zrádného Jidáše tato slova: »Proto z těch mužů, kteříž
s námi jsou shromážděni po všechen čas v němž vcházel i vy
cházel mezi námi Pán Ježíš. . . jeden musí býti -s námi svědkem
vzkříšení jeho.: (Skut. ap. kap. 1. 21—22) A apoštolové sami
nejednou — Skutků ap. — prohlašují se svědky všeho, co
činil a mluVil Pán Ježíš. A církev svatá? Ta jest' ustavičným
svědkem toho, co slyší od nástupců apoštolských a nepřetržité
posloupnosti až ku Kristu samému. A týž Syn Boží ubezpečuje
. nás, ze svědčí o tom, co přijal z lůna Otcova: »Co víme, mlu
víme a co jsme \viděli, o tom svědčíme.<_ ([an 3, 11) Poslou
chejme tedy rádi a uctivě tato neporušená a neporušitelná svě
dectví, jak je církev hlásá po tolik století od doby Kristovy a
hlásati bude až na konec světa na potvrzení pravdy a zapezpe—
čení naší blaženosti

v'ěčné.

_

_

I v posledních trapných chvílích svého života pozemského
měl Spasitel na mysli své věrné, jak by se o ně postaral, je
posilnil a připravil na nastávající boge, proto není divu že opa
kuje někdy tatáž slova. jedná jako pečlivý otec, který maje vy
dati se na dalekou cestu a opustiti dítky na delší dobu loučí se"
s nimi, objímá je a opět a_opět jim připomíná, co mu zvlášť na
srdci leží. »Vidím do budoucnosti,: praví >a proto musím vás
varovati, abyste nepodlehli ve zkouškách, které vás očekávají a
proto vás upozorňuji již teď, že »ven ze škol vyženou vás, ano,
přichází hodina, že každý, kdo vás zabije, domnívati se bude, že
by tím Bohu sloužil.: „Toto děsné, _napohled přehnané proroctví
splnilo se do poslední písmeny, jak lze dočísti se ve Skutcích
apoštolských a v dějinách první cirkve. Všichni apoštolové byli
bez milosti pronásledováni, do vyhnanství posíláni, žalářováni, ka
menováni, mučeni, usmrcení. Zvláště židé řádili proti apoštolům,
že by si nebyli mohli hůře počínati ani. proti svým nejzuřivějším
nepřátelům. Hluboké bývá stranické záští, děsné bývají boje'mezi
stranami politickými, jak z dějin dobře známo, ale daleko hlubší
jest záští náboženské, hroznější a nezkrotitelné jsou náboženské
půtky, poněvadž mají kořen v náboženském cítění a přesvědčení
a to je každému vrozeno i svato. Proto boje nábožensxé vždy
byly strašnější než jiné, zvláště u Židů. Povraždíti všecky, kdož
se protiviíi zákonu Mojžíšovu a tradici židovské, bylo povinosti,
činem bohumilým, jak sám na sobě dokázal sv. Pavel před svým
obrácením »Šavel.: Nebude od místa, učiníme.li zde několik po—
známek. Nejprve padá do očí, s jakou otevřeností Pán předpo
vídá svý_mvěrným takové hrozné věci, bez obalu, slovy drsnými,
výra'zy nehledanými a dodává: »Nejen že vás vyženou ze synagog,
nýbrž domnívati se budou, že prokazuji Bohu službu, zabijí—li
vas.: Pán nechce své milé uvésti v omyl, nýbrž chce, aby zvě
děli vše a byli tak připraveni.
Mimo to třeba na-paměti míti i toto. Proroctví Spasitelovo
netýkalo se pouze jich, nýbrž všech, kteří pokračovali v jejich
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úřadě, totiž. církve více méně všech časů. Zajisté se týkají slova,
kterými Pán přenesl všecku svoji moc na apoštoly, také jejich
nástupců; musí se jich tedy týkati i proroctví v trpkýcb zkou
škácb, v pronásledování. Nelze přece odděliti, co Ježíš sám spojil,
nelze býti 'dědici. apoštolů jen z části, jen po jedné stránce, dě
liti se s nimi 0 moc, práva, pocty a ne o muka, o povinnosti,
útisky, Kristus Pán a apoštolové byli terčem pomluv, pronásle
dování, smáčeli potem, slzami i krví cesty, po kterých kráčeli;
poslání jejich bylo nepřetržité martyrium a my bychom si chtěli
dělati nároky na to, aby nás svět zahrnoval poctami, bohatstvím,
mocí? jakž' by se pak spravdi o slovo Páně: :]estli pronásledo
vali mne, i vás budou pronásledovati.: Není divu tedy, milí křesťané,
že církev, a zvláště správcové její s nejvyšším pastýřem trpí proti
venství a útisky; byl by to div, kdyby tomu tak nebylo, přišli by
o jistou známku že (jen oni a nejiní) pokračují v díle ]ežíše Krista
a apoštolů. Běda nám, at biskupům at kněžím, kdyby svět s námi
zacházel jinak než jak zacházel s Pánem a apoštoly; to by bylo
důkazem, že jsme, dle slov Kristových, »z tohoto světa: a že
Jemu nenáležíme. Vštípíme-li si hluboko do srdce vznešené
pravdy obsažené ve svatých evangeliích a epištolácb, nepohoršíme
se, budou-li nás pronásledovati a všelijak soužití, spíše budeme
se z toho radovati, jako se radovali apoštolové. Dnes více než
kdy jindy je třeba, aby představení církevní, at biskupové,
at kněží, v těch velikých a vznešených pravdách evangelia
Kristova hledali útěchy a posily, nebot — jak dí sv. Pavel
_ >dnové jsou zlí a podle všeho bude ještě hůře. Kdo nevidí.
jak ze všech stran kolem nás se bouře stahuje, ten. je buď slepý
nebo nechce to viděti. Čekají na nás zlé. trpké, tvrdé zkoušky,
ale my důvěřujeme Tomu, jenž pravil: Důvěřujte, já jsem pře
mohl svět.:
-»A to učiní vám,: 'dí dále Spasitel, »protože neznají Otce
ani mne.: Svět se pozvedne proti vám'a povede se vám hůře
než si lze představití; a chcete věděti, proč? Protože neznají, vlastně
nechtějí znáti Otce ani .mne. Slovem »Oicec míní zde Ježíš Kristus
jistě první osobu vnejsvětější Trojici, ale nevylučuje ty dvě druhé,
spíše je , obě _do pojmenování Otec zahrnuje. Tím chce říci:
Budou vás pronásledovati a mučiti, protože nechtělipoznati Boha
ani toho, jenž přišel učiti je a dokázal své božské-poslání mno
bými zázraky. A ještě jednou připomíná Pán apoštolům, proč tak
smutnou budoucnost jim předpověděl: Toto mluvil jsem vám,
aby, až se to vše na vás naplní, jste si vzpomněli, že jsem vám
to pověděl a seznali z toho, že jsem o tom o všem již dříve
věděl a jako moje oko ovládá budoucí věci, tak i rámě moje je sto
poSíliti vás, ačkoliv mne neuvidíte více mezi sebou.
'
*

*

*

To právě budiž naší posilou ve velikých a všelikých bouřích
života: Ježíš Kristus vidí je a odpovídá, dříve než přijdou, ví
o nich, když přišly a- všemohoucí rukou svojí nás drží a- vede
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ku vítězství. ]ak činil apoštolům, tak činí nám a všem, kdož věří
v něho až do skonání světa. Nezapomínejme, milí křesťané, na
tuto pravdu: ]ako moc a nauka Kristova a apoštolů je a vždy
bude mocí i naukou náměstků Kristových a nástupců apoštolských,
tak právě musí život Kristův i apoštolů zrcadliti se v náměstkovi
Jeho a v nástupcích apoštolů. Kdo se domnívá, že by mohlo
býti jinak, ten neuznává evangelia a nezná věcí běh. Svět zůstane
světem & evangelium nepřestane býti evangeliem. A proto také
kříž Kristův vždy bude , praporem církve a po všecky věky zů
stane v platnosti slovo jejího božského zakladatele. )]est—lipro
následovali mne, i vás ponásledovati budou.. Amen.

Exhorta v den Sv. Jana. Nepomuckého.
Asi r. 1340 narodil se rodičům Volfínovým v Pomuku čili
Nepomuku syn Jan. který dospěv oddal se studiíma stavu kněž
skému. A hle při jeho narození již vyjevil všemohoucí Pán, jaké
světlo, jaký anděl v městečku Nepomuku světu vychází. Jan se
narodil a domeček Nepomucký stkví se jako hořící keř, světélka
nebeská tam září. A k malému nemluvňátku sklánějl se zástupy
andělů, aby vítali toho andílka nového, anděla povolánímasvébo
budoucího druha v nebi. Toto dítko jest, o němž možno zvolati
jako o sv. Janu Křtiteli: aj já posílám anděla svého před tváří
tvou. (Mat. 11, 10). Proto čte se dnes evangelium o sv. Janu
Křtiteli, nebot rovněž 'andělem Páně byl sv. Jan český, sv. Jan
Nepomucký. Ci snad nezaslouží si náš světec tohoto názvu, nebyl
a není andělem Páně? V Zjevení sv. Jana evang. dává Bůh jméno
andělů duchovním pastýřům církve sv. Tak zajisté v II. též III.
kapitole jménem církve eíesské, jménem anděla církve smyrnenské,
anděla církve pergamské, anděla církve tyatýrské, anděla sar
dinské, anděla filodelfické, anděla laodicejské církve, žádný—jiný
sernevyrozumívá než kněží křesťanští. A tento andělsky kněžskf
úřad" zastával sv. Jan z Nepomuku veda život andělsky čistý a
plana andělskouhorlivostí. Církev sv. sama přivlastňuje sv. janu
dnešní sv. evang. a slova: Tentot jest o kterémž psáno stojí:
Aj já posílám anděla svého před tváří tvou. Nuže, když církev sv.
na Jana Nepom. obrátila dnešní slova evang., dovolíte mi, abych
promluvil vám, kterak sv. jan andělem byl již na tomto světě.
Sv. jan již v dětském věku byl osobou více andělskou než
lidskou. již jeho neobyčejná dychtivost přisluhovati při oltáři
Páně jej stavěla do počtu andělských duchů, zvláště když
z knih Písma sv. víme, že andělé neustále stojí. před Pánem, jak
anděl Rafael řekl nábož. Tobiášovi: Já jsem anděl, jeden ze 7,
kteří stojíme před Pánem. Právě Jan Nep. jako jeden z andělů
každodenně před trůnem Božím, před oltářem Páně kleče poslu-'
hoval, k nejdražší oběti držel ruce své pozdvižené k nebesům,
cči na oltář-upřeně. A jak andělskou láskou vzplanulo teprve
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jeho něžné srdce, když sám povýšen byl k důstojnosti andělské,
posvěcen na kněze Páně. S jakými city vroucí oddanosti sloužíval
nejdražší oběť mše svaté; s jakou něžností a úctou bral nej-sv.
tělo Páně do rukou, s jakou vírou a láskou je přijímall Vskutku
andělem, ano nad anděly vznešenějším jevil se u oltáře. Kněz
dle sv. Jana jest ve svém úřadu andělem Páně, andělem u oltáře,
andělem na kazatelně, andělem ve zpovědnici, andělem u lůžka
nemocného. Andělem byl sv. ]an u oltáře. Andělem byl ina ka—
zatelně. jako kazatel hlásal jan nejprve slovo Boží v chrámu
Páně Týnském, napotom na hradě Pražském. A jak působila
jeho kázání? Nahlédněme nejprve do knih Pisma. Jest-li kdy v St.
Zák. hlásání slova Božího nějaký účinek způsobilo, tož zajisté
způsobilo účinek a užitek kázání andělské, o kterém nám kniha
Soudců (k. 2.) něco podivného vypravuje; Anděl Páně postavil
se jedenkráte uprostřed synův israelských na místo veřejné, chtěje
sám osob-ně okolostojícímu zástupu nepravosti proti Bohu spá—
chané vytýkati. Synové israelšií poslouchali kázání andělského
ducha s nejpozornějším srdcem. A po kázání všichni počali hla
sitě plakati nad svými hříchy "a bez prodlení oběti Bohu oběto
vati. A chrám týnský mohl by nám vypravovati o působení ká
zání andělského Jana z Nep. na zbožný lid pražský. Mohli bychom
říci o něm: když mluvil ten anděl, plakali všichni a po kázání
hledali anděla, jenž by je potěšil ve zpovědnici!
Andělé jsou pomocníky a těšiteli lidstva. Tak anděl těší
Siru; ve skutcích apošt. (k. 12.) spí Petr v žaláři, svázaný dvěma
řetězy; anděl jej _musí silně v bok —udeřiti, aby jej ze sna pro

deil. Nejinak choval se sv. ]an NCP., když úřad zpovědnický
zastával. Přiklekly k nohám jeho ve zpovědnici zbožné (Sáry),
chtíce své zármutky stran stíženého svědomí jemu vypravovati;
]an je potěšil. Přistoupili k svátosti pokání zatvrzelí hříšníci,
kteří řetězy zlých navyklostí svázaní, velmi těžce se z hříchů
svých vymaňovali; Jan je udeřil silně v bok jako přikované
,Petry, řka: Zvolte sobě, bud pravé pokání činiti, nebo na věky
“v“pekle hořeti. — ]int si stěžovali na přirozenou svou křehkost
a mdlobu. Přistupte častěji k stolu Páně, odpověděl Jan; pojďte
se mnou k oltáři Boha živého; tam vás nakrmím chlebem an
'dělským, a všechna mdloba a křehkost vaše přestane. Tak byl
Jan andělem duší ve zpovědnici. A jak teprve pečoval o spásu
duší těch, které již odebrati se měly do s'ávy věčné. Těšil ne
mocné, sflil je na duchu, pomáhal ihmotně nuznýma opuštěným.
To andělský úřad kněze a andělsky jej plnil sv. Jan. A aby
mohl býti andělským knězem, k tomu vedl život také andělský.
]an Nep. zachoval čistotu andělskou od křtu až do posledního
vzdechnutl tak neporušenou, že zasluhuje většího podivení, než
čistota andělův, poněvadž andělé bez těla, ale jan v těle žil.
Praha jmenovala Jana stydlivým knězem, a tím dosti řečenol
S dokonalou čistotou srdce spojoval hlubokou pokorua zbožnost.
Pevná víra a nejvroucnější láska spojovala ho s Ježíšem, jehož
službě život svůj věnoval.
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A sv. ]an Nep. tedy od andělů při svém narození vít'án,
úřad andělsky kněžský způsobem andělským zastával, andělskými
ctnostmi se stkvěl a proto není divu, že andělé již toužebně ho
očekávali mezi sebe, že andělé ho uvedli hned po slavné smrti
'mučednické před trůn Boží, aby tam anděl s anděly Bohu na
věky chválu pěl a za svůj lid orodoval. Ach pros, oroduj, při
mlouvej se, anděle náš sv. ]ene Nep., za nás za své milé krajany ;
pros za opuštěné sirotky země české, pros za osiřelé vdovy, pros
za věrné přátele země české, pros za Upřímně echy, pros za
křesťany všecky, abychom. my jedenkráte poznali, že ty skrze
přímluvu a orodování svá jsi onen pomocník, okterém psáno stojí:
»Aj já posílám anděla svého před tváří vaší, který připraví kne-_
besům cestu před vámi.: Amen.
Dr. Čihák.

Svátek sv- Jana Nep., zemského patrona.
Zpovědní tajemství.
»Co jste vyšli na poušť viděti? třtinu-li
větrem se kláticiřc
(Mat, 12, 7.)

Sv. Jan Nep. měl jméno po sv. janu Křtiteli. O něm řekl
Pán: »Co jste vyšli na poušť vidět-P třtinu-li větrem se klátícířc
Touto otázkou chtěl říci: Sv. Jan není takou třtinou, nýbrž jest
skálou ctnosti. A tutéž chválu vzdává církev sv. světci dnešního
dne, když dává předčítati tento odstavec ze sv. evangelia. Ano,
takým mužem skálopevné ctnosti byl i náš krajan a' oslavenec,
sv. ]an Nep.
„

Narozenvblízkém městě Nepomuku, studoval vZatciaPraze,

kde byl také na kněze vysvěcen. Pro svou horlivost a zbožnost
stal se'kanovnikem a kazatelem při arcibiskupském chrámu v Praze.
Svými kázáními, svou učeností a zbožným životem získal si veliké
obliby u všeho lidu; I král ho z počátku-ctil, a dle jeho přání
častěji i před královským dvorem kázal. Zvláště královna měla
k němu velikou důvěru a zvolila si ho proto za svého zpověd'níka.
A vizte, právě tento úřad byl v rukou božské prozřetelnosti ná-f
strojem, že nalezl místo ve sboru sv. mučedníků. Král Václav
chtěl. totiž na něm vyzvěděti, z čeho se královna zpovídala. Ale
]an nebyl třtinou vět-rem se klátící, nýbrž stál jako skála, nevy
zradil nic. Král mu sliboval hory doly, ]an nepovolil. Král ho dal
vsaditi do žaláře, páliti ho, než světec mlčel. Věděl, že mu smrt
hrozí, a přece králi nic neřekl. Ten ho dal proto shoditi s Kar
lova mostu do Vltavy. Ale Bůh hned svého věrného sluhu oslavil.
jasné světlo, hvězdy provázely. tělo, které ve vodě plulo, označo
valy místo, kde je. Byl slavnostně pohřben v dómě pražském.
Ucta k tomuto světci šířila se po celém světě, a když byl hrob
—jeho po více než třech stech letech otevřen u přítomnosti četných
svědků, mezi těmi byli nejslavnější lékaři, a vizte, jazyk jeho byl
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na'ezen neporušený a čerstvý. To se stalo roku 1729. Tak Bůh
svého věrného sluhu oslavil. Byl mučedníkem zpovědního tajem
ství. Zpovědník jest totiž k věčnému mlčení zavázán v tom, čím
se mu kajícník ve sv. zpovědi svěřil. Otomto zpovědním tajemství
chceme dnes ke cti mučedníka tohoto tajemství uvažovati 'a to :
I. Zpovědní tajemství zavírá ústa zpovědníkovi a
Il. otevírá ústa kajícníkovi.
I. Zpovědní tajemství zavírá ústa zpovědníkovi. Zpovědník jest
povinen podstoupiti raději smrt mučednickou, než aby ze zpovědi
věc sebe menší vyjevil; je pod těžkým hříchem a pod velmi přís
nými časnými i věčnými tresty k mlčelivosti zavázán. Hřešil by
tedy nejen těžce, kdyby něco ze zpovědi vyjevil, nýbrž byl by
přísně trestán zde i na věčnosti. jest k věčnému mlčení zavázán
o tom, co se mu kdo zpovídal. A tato povinnost nezná výjimek.
Tato povinnost od něho žádá, aby s kajícníkem ani-nemluvil
o tom, čím se mu ve zpovědi svěřil, jakmile jest svatá zpověd
skončena. jen když .ho kajícník sám vyzve nebo mu k tomu do
volení dá, smí s ním v soukromí o tom mluviti, : čeho se zpo—
vídal. Tím více žádá tato povinnost od zpovědníka, aby nikomu
jinému nikdy nic nevyjevil, co kajícník ve zpovědi vyznal.
“
Proto nerozumné si počíná, kdo knězi sněčím ve zpovědnici
se svěří, co se jiných týká, a vyjeví přání, aby toto zpovědník
použil, aby jiné napomenul příležitostně, při sv. zpovědi nebo mimo
ni. A to se může přihoditi často. Manžel při zpovědi stěžuje si
na manželku, že je svárlivá a nehospodárná, a žádá, by ji zpo
vědník domluvil. Manželka naříká na nevěru muže a chce, aby 
zpovědník ho přivedl na dobrou cestu. Rodiče žalují na děti, že
jsou neposlušné a špatně se chovají, a zpovědník má je poučiti.
Má li někdo přání podobné, aby kněz jiného napomenul a poučil,
at to učiní mimo zpovědnici. O tom, co slyšel ve zpovědnici, je
kněz k mlčelivosti zavázán. Tato povinnost nezná výjimek. Zpo—
vědník může býti na př. soudem vyzván, aby veřejně svědčil
o zločinu, který mu. byl ve zpovědnici svěřen. Nesmí tak učiniti,
i kdyby byl pod přísahu vzat. I tu může přísahati, že o zločinu
neví. Neboť co ze zpovědi ví, to ví nikoli jako člověk, nýbrž jen
jako zpovědník, který je na místě božím; při soudu však je jen
vyslýchán a pod přísahu brán jako člověk a občan. A což když
se mu hrozí přísnými světskými tresty, žalářem nebo smrtí? Ani
vtom případě nesmí porušiti zpovědní tajemství. Povinnost k věčné
mlčelivosti je naprostá.
Zdaž skutečně zpovědníci tak přísné tajemství zachovávají?
Odpovídám rozhodně ano a na důkaz uvádím dvě okolnosti.
Předně nikdo nemůže uvésti případ, že by byl zpovědník tajemství
porušil. Staly se již případy, že kněží sesvému povolání zprone
věřili, ano i z církve sv. vystoupili; 'ale tak špatný nebyl nikdo,
aby tajemství zpovědní prozradil. Bůh nepřipustil, aby důvěra ve
svátost pokání byla zviklána.
_
Za druhé máme mnoho příkladů i znové doby, že zpovědníci '
i za největších muk nic ze sv. zpovědi nevyzradili. Zádný národ

——331—

nemůže se honositi takovými mučedníky zpovědního tajemství
jako náš národ český. Vedle sv. jana Nep. máme i blah. Jana
Sarkandra. Odpůrci pravé víry chtějí vyzvěděti na něm zpověď
katolického pána z Lobkoviců, skřipcem mučí kněze po 6 hodin,
ohněm pálí světce tak, že vnitřnosti se objevily na povrch, al'e
nadarmo. Pečeť zůstává neporušena, kniha zavřena. V pravdě
srdce katolického zpovědníka jest knihou, kterou nikdo neotevře
ani na zemi, ani na nebi.
'
Za války sedmileté bylo v Prusku mnoho sběhů vojenských.
Byl vydán proto přísný zákon. Dne 25. března 1758 padl mu
v obět kněz Ondřej Faulhaber. Dopadený sběh, aby se osvobodil,
vypovídal, že se u něho zpovídal, a na otázku svou že dostal
v odpověd, že sběhnutí je těžký hřích, ale může býti odpuštěn.
Faulhaber byl zatčen, ale zdráhal se otom blíže mluviti, protože
se to příčilo jeho povinnosti mlčeti. Vojín byl odsouzen jen
k běhu po ulici, kněz“ však 'byl oběšen na šibenici. Zemřel 5 ra
dostným přesvědčením jako mučedník. (Weisz: Světové dějiny
XII. 316.)
Kněz Dumolin z arcibiskupství Aiso byl r, 1889 obžalován,
že bohatou dámu zavraždil a oloupil. Byl odsouzen, do Australie
zavezen a tam sním nakládali jako snejvětším zločincem. Ztoho
měly noviny církvi nepřátelské nemalou radost aplnily tím dlouhé
sloupce. Po třech letech ulehl kostelník odsouzeného faráře na
lůžko smrtelné. Před smrtí vypověděl, že on je vrahem alupičem.
Ještě v den vraždy vyzpovídal se z toho panu faráři. Proto se
nemohl a nechtěl kněz hájixi. Raději snášel hanbu a hrozně trá
pení, než by byl porušil zpovědní tajemství.
_
Na podzim roku 1894- byl kněz Lurtz soudem v Baltimore
na deset let odsouzen 'do káznice, že prý těžce nemocného ban
kéře okradl o velikou sumu peněz. Při líčení kněz jen ujištoval,
že zlodějem není, jinak vzpíral se vypovídati, jak přišlo do jeho
majetku tolik peněz, které dříve bankéři náležely. Kněz nastoupil
trest. Po .dvou letech vyšlo na jevo, že bankéř knězi, který ho
zaopatřoval, ony peníze odevzdal jako náhradu osobě, kterou 'dříve
tak těžce okradl. Tato náhrada byla následkem zpovědního ta—
jemství. Proto raději kněz obětoval svou čest a svobodu.
Tak ani v nové době nevymřeli mučedníci zpovědního ta
jemství.
Spisovatel Spillmann vydal román: Obět zpovědního tajem
ství, který do češtiny přeložil V. Můller. A také mučedníci tito
nevymrou, pokud církev trvati bude. Katolický kněz, beze všech
rodinných pout, slibem čistoty Bohuzcela zasvěcený, žije jen pro
Boha a nesmrtelné duše; aby ty spasil, to je jeho cíl; tomu při
náší v obět všechno. Zpověď by byla dávno ztratila svůj význam,
kdyby nebylo zpovědního tajemství. To je nový důkaz, že zpověd
zavedl Bůh. NeboíIjen Bůh mohl a může kněze svou milostí tak po
síliti, že se nebojí žaláře, mučení, smrti a vše raději podstoupí,
než by svou povinost porušil. Zpověď je božského původu; nebot
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jediný Bůh zná potřeby »lidského srdce a dovedl podivuhodným
zařízením sv. zpovědi k nim přihlížeti.
'
A proč jest zpovědní tajemství tak přísné? Král se ptal svého

dvorního kaplana, zdali by mu řekl, kdyby se mu někdo zpovídal,
že chce krále zavražditi. Dvorní kaplan odvětil: >Pod žádnou
podmínkou.-_ Tu řekl král: »Ano, ale tu je život. můj v nebez
pečí.: Kněz odpověděl: »Mnohem více by bylo v nebezpečí,
kdyby zpovědní tajemství nebylo.: Zpovědní tajemství je tak
přísné k ochraně kajícníka samého a k ochraně posvátnosti svá
tosti pokání. Plniti božské přikázání o zpovědi bylo by věřícím
nesnesitelným břemenem, ano mravní nemožností, kdyby nebyli
zásadně přesvědčeni, že obsah jejich zpovědí nemůže ve známost
přijíti. Zařízení zpovědi Pánem Ježíšem ke spáse věřících bylo by
ohroženo, ano zmařeno. Proto je zpovědní tajemství tak přísné.
'
jak těžké pOViDdOStlmá tedy zpovědník. Než má také nějaký
užitek ze zpovídání? jedním znejznamenitějších kazatelů francouz
ských byl Bossuet. Akademik Nisard praví: »Co je na těchto
řečích, co nás tak dojímá, kteří jsme křesťany nejvýše ve speku
laci akatolíky v domněnce. skutečně však pochybovači a nevě
řícímiř Pravda nad námi. Tato pravda je to zcela, úplně a ve
všech svých postavách živá a důvěrná, když se blíže pouští do
našeho chování, do našich mravů, do našich světských výhod;
jest ostrá ;. pronikavá, když zkoumá naše srdce a nás sleduje po
všech vytáčkách naší sebelásky; jest velká a slavná, když mluví
všeobecnými výrazy o Bohu a člověku, o nepravosti a ctnosti,
o životě a smrti. Kdo dal tomuto panickému knězi prozíravost,
ze mu nic z našich lidských nedostatků neujde? Kdo mu dal
tuto neomylnou znalost lidského srdce? jeho genius sám by nebyl
k tomu stačil! jest něco, co křesťanskému mravnímu soudci sdě
luje tajemství, kterého pohanský neznal a které křesťana nad po
hana povyšu,e. jest to zpověď. Zde se-otvírá zpovědníku srdce;
lítostí puzeno hledí se zbaviti všech hříchů a předkládá je zpo—
vědníku, který se nerozpakuje rukou ran se dotýkati, který ob
držel moc, hojiti je Leží před ním otevřeně. Mravní soudce staro
věkudovedl posouditi člověka jen dle jeho činů, které však ne
jsou často věrným odrazem jeho myšlenek. .. nebo dle jeho slov,
kterých však často užívá, by své myšlenky zatajil, místo aby je
zjevil. Zpověď však člověka před zpovědníkem odkryla. Před tímto
tajemným soudcem přicházejí myšlenky a zrazují skutek, pokrytec
zde mluví pravdu, povaha se zde ukazuje bez škrabošky, nepra
vosti odkládají nádherné ;oucho, které neznalci za znamení vyš
šíhodůstojenství pokládají. Lítost roztavuje .celé srdce jako pla
men, který k vosku přibližujeme, a působí v něm onen sladký
zmatek, kterému Bossuet i před nevinnosti přednost dává, a který
hříšníku proto útěchu skýtá, že sám na sebe žaluje. Pohanský
mravní soudce nezná pravého středu: buď přeceňuje sílu lidské
přirozenosti jako stoikové nebo jí pochlebuje a rozmazluje jako
epikurejci nebo nechává ji v nejistotě'sem a tam- tápati, jak to
čení učení akademiků, jejichž' neoprávněnou shovívavost často
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Bossuet na Horácovi kárá. Křesťanský mravní soudce má jediný
_pravdu. Můžeme býti v pochybnosti o božském původu tohoto
učení, můžeme pochybOVati o pravomoci vázati a_rozvazovati, ale
nemůžeme popírati, že křesťanská mravouka osvětluje každý záhyb
lidského srdce a že jest křesťanství filosofií, která člověku nejlépe
r'ozumí. Obávám se velice, že nejlepší zásada staré mravouky:
»Poznej sebe sama: ponejvíce neplodná byla. Neboť jak málo lidí
má sílu poznávati sebe sama, jak málo lidí je schopno přemáhati
sebe sama, jak málo lidí má tuto jemnost ducha, které poznání
sebe vyžaduje, a kolik lidí je, kteří při nejlepším úmyslu se ne
znají, kteří jsou polapeni v osidlech svých chyb a dobré a zlé
zaměňují. Křesťanský kněz je smělejší než pohanský mravní soudce,
praví člověku: :Poddejselc a pomáhá mu, by chyby své Odkryl,
propůjčuje mu oči, by správně viděl, obrátí list a hříšník čte. Kře—
sťanství učinilo ze zla nemoc a z kněze lékaře, který k tomu je
povolán, aby nemoci hojil, Nestačí jen vyznati chyby, nesmí žádnou
zamlčeti, jinak ztrác: ovoce vyznání a obtěžuje svědomí novým
hříchem. Zádné dílo starověku nemůže nám podati představu
o hloubce, se kterou Bossuet pomocí zpovědi do lidského srdce
vnikl, činí z nejprostšího vesnického faráře, má-li hlavu, učitele
mravů.: (Weiszz Světové dějiny XI. 356-357.) jaký užitek přinesla
tedy zpověď dle svědectví tohoto učence Bossuetovi, vnikl co/
nejhlouběji do lidského srdce, proto jeho kázání také šla k srdci.
II. Jak zpovědní tajemství zavírá ústa zpovědníkovi, tak ote
vírá ústa kajícníkovi.
Co zavírá často ústa kajícníkovi, že právě své zamilované
hříchy zamlčuje? Jest to zvláště falešný stud a bázeň. Stydí se
zpovědníka, stydí se mu srdce otevříti a praví si: Co si "o mně
pomyslí? Pomysli si, že jsi dobrá. upřímná duše-; bude si tě pro
upřímnost vážiti, K sv. Františku Saleskému, biskupu ženevskému,
přišel kdysi pán', který se o sv. zpovědi dotazoval a rozličné po
chybnosti přednesl. Mezi jiným pravil: »Co byste o mně mysli-l,
kdybych se vám z těžkých hříchů života svého zpovídach Světec
odpověděl: »Pokládal bych vás za svatého; neboť jen svatí vyznali
své hříchy otevřeně.< Tím byl úzkostlivý muž probuzen a kajícnou
zpověď vykonal.,
Zpovědník má radost, když kajícník upřímně se ze svých
hříchů vyzpovídá. K sv. Ludvíkovi Bertrandovi (+ 1580) přišel
ve Valencii k sv. zpovědi muž. Kdykoli těžký hřích vyznával,
díval se zpovědníkovi ostře do očí, aby viděl, zdali se nebude
diviti. Než zpovědník zůstal klidný. Tu řekl hříšník ke konci:
>ještě mám vyznati hřích, a toho jsem se dopustil při zpovědi.
Neboť jsem vás opovážlivě posuzoval_ Když jste totiž žádné pře
kvapení neukazoval, myslel jsem, že jste se týchž hříchů dopustil.:
Zpovědník odpověděl: »Žádného z tvých hříchů "jsem se nedo
puštil, ale zůstal jsem klidný, pravda. Ale nemám proto radosti
z tvých hříchů,. nýbrž jen radost z tvé lítosti. Bolelo mne, že jsi
Boha tak' těžce urazil, ale radoval jsem se s anděly nad tvou
lítostí; radoval jsem se proto, že jsem z tvého'zkroušeného vy
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znání,poznal, že se jako marnotratný syn k nebeskému Otci vracíš.c
Ta slova dojala kajícníka tak, že se dal do hlasitého pláče.
“ Proč bys se zpovědníka bál? Boj se Boha, když jsi hřešil.
nebot ten tě _může uvrhnouti do ohně pekelného. Ale zpovědníka?
Nemůže tě odsouditi. Co učiní zpovědník, když mu hříchy upřímně
vyznáš? Poučí tě, bude tě varovati před hříchem, napomene tě
k dobrému, udá ti prostředky k polepšení, uloží ti' spasitelné po
kání, rozhřeší tě od tvých hříchů pravomocí Bohem mu danou.
Tedy jen dobré chce ti zpovědník prokázati. A měl bys se báti
toho, který ti dobré prokazuje?
Je snad zpovědník anděl či vyšší bytost? ]est bez hříchu?
Nikoli, je také křehký člověk, jest hříšný člověk a zpovídá se
jako ty, ano častěji nežli ty, proto má s kajícníkem vřelou útrp
nost. A měl bys se báti toho, kdo má s tebou útrpnost?
Nosí-li člověk v sobě tajemství, které na tlačí, nutí ho srdce,
aby je jinému vyjevil, aby ve vyjevení útěchu a radost nalezl.
Sdělená radost je dvojíradost, sdělená bolest je poloviční bolest.
Komu to raději vyjeví, člověku, o němž ví, že to jinde vybreptá,
či člověku, o němž ví, že nic vyzraditi nemůže a nesmí? Zajisté nejta
ději němému; neboť ten“nemůže' nic vyzraditi. Nuže viz, vzhledem
k zpovědnímu tajemství jsou ústa zpovědníkova němá, zapečetěné.
A měl bys se báti srdce své vylíti předmužem, jenž nic vyzraditi nemůže?
jak málo příčiny máme báti se zpovědníka, ukazuje tento
příklad. Pokažený člověk vydával se nějaký čas za kněze a vy
konával všechny výkony kněžské. Přišel do Ríma ke knězi se
zpovídat, aby ho pokoušel. Vyznal, že knězem není, že sloužil
mši sv. ukazuje farářům vysvědčení, které jistému knězi ukradl.
Po zpovědi šel ten člověk za knězem do sakristie a žádal ho,
aby směl sloužiti mši sv. Zpovědník žádal vysvědčení, podvodník
dal mu falešné vysvědčení, a kněz mu dovolil mši sy. sloužiti. Tu
se podvodník zamyslel. Paprsek milosti se ho dotkl-. Rekl: »Vidím,
že katolický kněz nezruší zpovědní tajemství; ó vyznávám veřejně
svůj zločin a rád se podvolím všem trestům, které jsem zasloužil.:
Vidíš, jak zpovědní tajemství ústa zpovědníkovi zavírá a kn
jicníkovi otevírá. Ovšem přichází člověku za těžko odkrýti jinému
skryté poklesky, a mnohý kolísá, má-li jíti k sv. zpovědi či ne.
Uvaž: Když hříchů svých nevyznáme, nedojdeme odpuštění; neboť
jen, pakli'vyznáme hříchy své, věrnýt jest Bůh a spravedlivý, aby
nám odpustil hříchy naše a očistil nás od všeliké nepravosti.
(l. Jan 1, 9.) Jestliže vyznáme hříchy své, budou nám odpuštěny
dle slov Páně k apoštolům a jich nástupcům: >Komu hříchy
odpustíte, odpouštějí se jim.: Co je tedy lepší: Vyznám své hříchy,
obdržím odpuštění jich, žiji pokojně a zemru blaženě v milosti
boží — či nevyznám hříchy své, neobdržím odpuštění, žiji nepo
kojně dále, třeba se—miobávati nešťastné smrti a věčného zatra
cení. Moudrý zvolí z dvou zlých věcí vždy menší zlo. Proto- jdi
bez bázně k zpovědnici, otevři upřímně s_rdcesvé zástupci božímu
a nalezneš zde odpuštění hříchů a tam milosrdenství boží. Amen.
Fan Nm. 703. Holý.
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Ku“křesťanským cvičením.
Dle různých pramenů upravil V. M. Váchal, O. Praem. — (Pokračování.)

.

lV.

Bůh jest nejvýs moudrý.
Každá rozumná matka si přeje, aby byly její dítky hodné
a šťastné. Proto používají matky nejlepších prostředků, aby toho
úmyslu dosáhly a dítky šťastnými učinily.
:
Učí dítky znáti Boha, modlí se s nimi, vodí do kostela.
poučují, dávají dobrý příklad, bdí nad nimi, napomínají, kárají
l trestají, aby dítky v pravé moudrOsti a dobré kázni udržely.
Takové matky jsou moudrými, poněvadž mají při všem dobrý,
svatý a Bohu milý úmysl, aby cíle, zdaru dítek dosáhly, a uží
vají k tom'u nejvhodnějších prostředků.
Ale i nejinoudřejší a nejopatrnější matky i při zdánlivě nej
lepších prostředcích nedosahují mnohdy svatých úmyslů, a bývají
zklamány.
Sv. Monika použila všech nejlepších prostředků, aby dosáhla
svatého úmyslu, aby duši Augustinovu udržela v čistotě a ne
vinnosti;, byla zajisté velice moudrou, a přece byla zklamána;
neměla ve své moci, aby odstranila překážky, jež ji ve svatém
úmyslu bránily. jenom Bůh jediný má při všem nejlepší a nej
světější úmysly, a vše tak pořádá, aby pokaždé jistě těch nej
lejších“ úmyslů dosáhl; a proto nazýváme Pána Boha nejvýš
moudrým. Nejsvětější úmysl boží ve všem jest sláva boží a spása
duší — »Sláva na výsostech Bohu, pokoj lidem dobré vůle.
Vše stvořil Bůh jediné ku své slávě a ku blahu tvorstva,
zvláště člověka; to jest jeho nejsvětější úmysl, -v tom se ukazuje
největší moudrost božská.
.
'
Bůh sice naší oslavy nepotřebuje, sám v sobě jest nejvýš
blažený, a zůstane i bez naší oslavy nejvýš blaženým; ale proto
ukázal nám svou slávu a chce, abychom ho celým životem svým
oslavovali, by se nám za to dostalo pravé blaženosti a úplného
štěstí.
.m více oslavujeme Boha, čím ochotněji sloúž me Bohu
a plníme jeho svatá přikázání, tím bude jednou naše sláva větší
na věčnosti. Všichni tvorové nerozumní nevědomky oslavují Boha,
svého Stvořitele; člověk, koruna všeho tvorstva, rozumem obda—
řený, má použíti všech prostředků, aby Boha svého nejvyššího
a nejdobrotivějšího Pána co nejvíce oslavil a tak si blaženost
věčnou zajistil. Ve všech tvorech i nejnepatrnějších vidíme ne
skonalou moudrost boží, s každým tvorem má Bůh nejlepší
a nejsvětější úmysl, aby každý hlásal jeho slávu a byl ku blahu
lidstva a spáse duší.
1. Moudrost 'boží ukazuje se především v účelném zařízení
světa a všeho tvorstva. Všecko ve světě jest vzájemně na sebe
odkázáno. Jako hodiny se zastavují, vyjme-li se z nich třeba nej
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menší kolečko, aneb přeloží-li se na jiné mí—to, tak nastal by
v přírodě nepořádek, kdyby některý tvor scházel aneb byl po
změněn. Kdyby nebylo na př. ptactva, rozmnožil by se nesmírně
škodlivý hmyz; rovnováha byla by porušena. Nic na světě není
zbytečno, ani nejmenší čmelík, ani nejnepatrnější stéblo trávy.
Vítr, bouře, vichřice, blesk,'zemětřesení, povodně, krupobití aj.

mohou býti škodlivé, ale itěch
a záchraně duše.

používá Bůh k naší výstraze'

*

>Kdo pozoruje překrásný pořádek v přírodě,: praví sv. Řehoř
Vel.. »musí vyznati, že to vše řídí umělec nejvýš moudrý a do
vedný_c — )jak velicí jsou-skutkové tvoji, Hospodine, volá
s úžas em žalmista Páně, všecky věci 5 moudrostí jsi učinilx
(103, 24.)
Franc. malíř krajin Achard potkal jakéhos nevěrce v Paříži,
který se vychloubal učeností, a mezi řečí řekl malíři, že už dávno
v Boha nevěří, svět že povstal pouhou náhodou. Malíř však byl
přísně věřící, všude viděl moudrost boží a obdivoval se krásnému
uspořádání všeho tvorstva; byl proto překvapen nevěrou učence '
a řekl: > lověče, vy mluvíte jako blázen.c— Nevěrec byv uražen
zvolal: >To si zapovídám; víte koho máte před sebou?: »Bláznac,
odpověděl malíř. alsem doktor f_nlosoňe, sepsal jsem učené vě
decké dílo, dostal za ně akademickou cenu s vyznamenáním.:
»Pak jste teprve velikým bláznem,< odpověděl malíř; »jako učená
vaše kniha nepovstala náhodou, ale vaší pílí, tak nejvzácnější
kniha přírody nemohla povstati náhodou, ale uspořádal ji Bůh
nejvýš moudrý a mocný.c
Kdo učinil, že vzduch sestává z 21'/, kyslíku a 790/0 dusíku,
jak právě k životu lidí i zvířat jest třeba? Odkud to, že na zemi
nalézá se právě takový tlak vzduchu, který prospívá našemu
úgtrojíř Kdyby byl tlak menší, jaký jest ve vyšších oblastech,
vyrazila by nám krev z nosu a úst; kdyby byl větší, byli bychom
rozmačkáni.
,
Asi 600 metrů pod hladinou mořskou začíná úplné temno,
a přece tam žijí ryby a mnozí živočichové, Mnohý se diví, jak
vidí tito ve tmě. I na ty moudrost božská nezapomněla. Všichni
živočichové tam žijící mají v těle, obyčejně v hlavě neb po obou
stranách otvory, které vyzařují světlo po způsobu žárovek; otvory,
hrozí-li nebezpečí, ihned se uzavrou, jako víčka oční neb okenice
v příbytku. Jsou tam rybičky 5 cm dlouhé a na těle mají až 150
lucerniček. Kdo by tu neviděl nevyZpytatelné moudrosti božíl
Z promyšleného uspořádání světa a tvorstva poznáváme, že
nějaká moudrost, nejvyšší duch to vymyslil a upravil; a musíme
volati se žalmistou Páně: )Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospo
dine, všecky věci 5 moudrostí jsi učinil.:
2. Moudrost boží jeví se i v tom, že Bůh právě nejnepatr
nějších věcí užívá k oslavě svého jména a k našemu dóbru.
'Ze všech těles nebeských vyvolil Bůh nepatrnou zemi za
jeviště svého zjevení; nepatrnou Palestinu za kolébku křesťanství;
chlév za místo narození Spasitele světa; nejchudší dívku za matku
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jeho, prostého tesaře Josefa za jeho pěstouna; neučené rybáře
za hlasatele nebeských pravd, aby přetvořili tvářnost světa.
Svatá Kristina, služka, obrátila celý národ Iberský na víru
křesťanskou. Loupežníci armenští uchvátili ji a zavlekli do Iberie
v Asii, kde-byli vesměs pohané; dívka však křesťankou. Sloužila
v jisté rodině, mezi cizími lidmi a neměla nikde známé duše,“
s níž by mohla sdíleti své bolesti. Jedinou útěchu nalézala u Pána
Ježíše na kříži, který měla sebou. Sloužila věrně, modlila se hor
livě, dbala panenské čistoty, postila se často, a získala si váž
nosti veliké nejen u svých pánů, ale v celém okolí. Když se jí
divili, odkud béře síly k tak spokojenému životu, odpovídala:
»Jsem křesťanka, sloužím svému Ježíši, a ten mne 'sílí.< Vypravo
vala jim o Pánu Ježíši, o jeho učení.
'
V Iberii bylo zvykem, že nemocné děti nosívaly jejich matky
po domech a hledaly- rady a léků k uzdravení dltek. Jedna matka
ptala se také Kristiny, nezná-li nějakého léku pro nemoc umírají
cího dítěte. Krisxina pravila: >Pán Ježíš, kterému sloužím, může
bez léků okamžitě uzdraviti vaše dítě : Vzala dítě, položila na
žíněné roucho, klekla a prosila Pána Ježíše za uzdravení. A dítě
bylo okamžitě zdrávo Pověst o tom roznesla se po celé zěmi.
Královna těžce nemocná, jež marně u lékařů hledala pomoci,
uchýlila se ke Kristině, a ta ji ve jménu Pána Ježzše také uzdravila.
Královna stala se křesťankou, brzy tak učinili král a s ním celý
národ Iberskýx (Kulda, Círk. rok. I. 129)
Hle, jak moudrost boží volí často nepatrné u světa, osoby,
aby vykonaly veliké věci. Sv. Pavel praví: »Co pak jest u světa
mdlé a slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil pyšné a moudré c
Podivuhodnou moudrost boží vidíme také při ob_ráceníAethi—
opie na víru křesťanskou. Mcropius. fllOSOfpohanský, z Tyru ve
Foenicii cestoval ve 4. stol. do Aethíopie, aby tam zkoumal
život cizích národů. Vzal s sebou dva vnuky, malé hochy, Edesia
a Frumentia, jimž od nejútlejšího dětství v_štípilamatka do srdce
lásku k Ježíši Kristu. Na zpáteční cestě vplula loď, na níž se
nalézali, do-přístavu Červeného moře, aby se zásobila čerstvou
vodou. Meropius vystoupil s oběma hochy a ostatními cestujícími
na pevninu, kde byli však od domorodců přepadeni a povraždění.
Jen dva hoši, vnukové Meropia, takřka zázrakem unikli smrti,
a zavedeni ke králi Ethiopskému. Král se jich ujal, dal je vzdělat
& po knížecku vychovat. Když dorostli, povýšil král Edesia za
dvorního vrchního číšníka, a poněvadž u Frumentia pozoroval
neobyčejnou přičinlivost, dal ho vycvičiti v obchodních vědách
a svěřil mu správu statků královských. Oběma zůstal k'rál velice
nakloněn. Když pak umíral, svěřil správu říše pro nedospělost
syna své manželce, a vyžádal si, aby Edesius a Frumentius zů—
stali při svých úřadech, dokud budou sami chtíti. Frumentius
vynikal obratností a' rozvahou, byl stále u větší vážnosti. Pri vší
píli nezapomněl na povinnosti křesťanské. Svolával k sobě kře—
sťanské kupce, kteří sem přijížděli, dal vystavěti kapli, kde by
bohoslužby konány býti mohly.
'
Ráice duchovní.

\
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Když mladý král ujal se vlády, odešel Edesius do Tyru, kde
později byl vysvěcen na kněze. Frumentius pak odešel do Alexan
drie k biskupu sv. Athanasiu, a prosil o'nějaké apoštolské muže,
kteří by v Ethiopii kázali evangelium Kristovo. Athanasius svolal
kněžstvo a výsledek byl, že Frurnentia posvětil za biskupa, aby
církev v Ethiopii zařízenou řídil a SpravOVal. (Debarbez Griíndl.
Erkl'ár. d. KatechismusI 816.) Kdo by tu neviděl nevyzpytatelné
moudrosti božské, která z nepatrných začátků dovede utvořiti
díla veliká.
Pouhá touha po vědění vedla Merapia s 2 vnuky do Ethiopie;
jeho zavraždění bylo dle úsudku lidského největším neštěstím
pro vnuky, a zatím Bůh je vedl, aby byli apoštoly Ethiopie.
»U Boha jest moudrost isíla, praví zbožný Job, on má radu
a rozumnostc (12. 13.) :'Veliké skutky moudrosti své uspořádal
Bůh, praví moudrý Sirach, a nepotřebuje nižádného rádce.
142. 21.)

_

\
3. Moudrost boží jeví se hlavně v tom, že Bůh obrací zlé
v dobré. josef Egyptský, nejhodnější ze synů Jakubovýcb byl
prodán od bratří, v Egyptě uvržen do žaláře. Zdálo se, že jest
ztracen navždy. A zatím, když se osvědčil v utrpení, došel slávy,
o níž se mu ani nezdálo.
Různá pokoření, jež Bůh naň v nevyzpytatelné moudrosti
dopustil, otužily ]oseía, aby po trpkých zkušenostech stal se
miláčkem a těšitelem hladových a stísněných, ochráncem celé
země i svých bratří.
Mojžíš měl dle' úradků božích vyvésti národ Israelský z Egypta
do zaslíbené země. Dle úsudku lidského zdálo senemožným, aby
k tomu došlo. Narodil se, kdy malí hošíci byli házení do vody,

a starým'lidem ukládány nejtěžší práce, aby národ brzy vyhynul.
A přece Bůh ve své moudrosti zachránil Mojžíše malého před
smrtí, učinil, aby se ho ujala dcera královská a dala vychovati,
a tak jednou byl schopným vůdcem svého národa.
Ctižádostivý Aman zařídil úlisně vše, aby se zbavil nená
viděného Mardochea a sám došel nejvyšší hodnosti. A Zatím
moudrost božská to zařídila, že Amana stihlo, co Mardocheovi
připravoval; byl oběšen a Mardocheus povýšen. »U Boha jest
moudrost i síla, on má radu a rozumnost.< (job 13. 13.) Sv.
Augustin praví: »Nesmíme zařízení božská souditi dle vlastních
náhledů. Bůh používá ve své moudrosti často prostředků a cest,
'jicbž my pochopiti nemůžeme. Věci, jež se nám zdají neužitečné
a škodlivé, jsou často užitečným nástrojem'v rukou Boha nejvýš
moudrého. Kdo nechce viděti v přírodě a osudech lidí i národů
moudrosti boží, jest slepý a bezbožný.c
]aké naučení máme si vzíti z moudrosti boží? Spokojiti se
.máme se vším, co nám nevyzpytatelná moudrost připraví; za
vše děkovati, za dobré i za nepříjemné a bolestné; nebot i to
nejhorší může Bůh obrátiti k dobrému; zvláště ku blahu ne
smrtelné duše. Bůh neopustil Eliáše na poušti, když hlad panoval
po vší zemi; neopustil Daniele ani v jámě lví. Když jest nejhůř,
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Bůh jest nejblíž; překvapuje—nás nenadále, neztrácíme-li mysle
a důvěřujeme v pomoc boží.
.
.Sv. Ignác praví: »Učiň v takových okolnostech vše, co je
v tvé moci, jakoby výsledek závisel jediné od tvého přičinění,
čekej však výsledku jediná z přispění moudrosti boží, jakobys
sám ničeho nezmohl.<
_
Vědouce, že Bůh vše moudře řídí, chovejme se tiše v příhodách
nepochopitelných a těšme se, že se jednou vysvětlí, co bylo zá
hadným. Ve štěstí vzdávejme pokorné díky Bohu; v neštěstí ne
reptejme, nebudme malomyslnými, ale důvěřujme v nevystihlou
moudrost boží, která vše nejlépe pořádá.
Pohl'žejme často k nebi a volejme se sv. Pavlem: »O blu—
bokosti bohatství, moudrosti a umění božíholc (Řím ll.) »Sa
mému Bohu moudrému skrze Ježíše Krista budiž čest a sláva na
věky!: (Řím. 16. 27.)

v.

Bůh jest všemohoucí.

»

1. Mnoho může vykonati člověk, ale ne všecko. Jediný Bůh
může vykonati vše, co chce; u Boha není nic nemožného; !Ját
jsem silný a všemohoucí-, pravil Bůh k Abrahámovi, ([ Mojž. 17. 1)
»Bůh řekl, a všecky věci učiněny jsou; on rozkázal. a stvořeny
jsouc, volá žalmista Páně. (32. 9.) Bůh jest všemohoucí, stvořil
nebe i zemi, vše, co na nich jest; může všecko učiniti, cožkoli
chce. Může učiniti všecko, ale nechce všecko, _co může; nechce,
co se [protiví jeho nekonečné dokonalosti, proto nemůže Bůh
udělati něco zlého a hříšného. Všemohoucnost boží pochopíme
aspoň 2 čáti, srovnáme-li ji s mocí lidskou.
Filip II., král španělský, byl jednou se svým synáčkem na
procházce v širé přírodě. Najednou přivalily se černé mraky,
strhl se hustý dešť. Malý princ volal k otci: »Poruč, otče,'aby se
s nebe tolik nelilo, at přestane pršet lc Král se usmál a řekl : »Milé
dítě, to není v mé moci, ale v moci Pána Boha.< .Synáček se zarazil
a řekl: _:Nemůžeš-litak nepatrnou věc udělati, což kdybych tě prosil
o něco většíhořc »Aspoň vidíš, milé dítě,: odpověděl král, »jak
rny lidé jsme slabí, jak malá jest naše moc, ajak jediné Bůh
jest mocný. Boj se vždycky Pána Boha, který je mocnější než
všichni králové a všichni lidé celého světa.:
Pozorujeme-li jen oblohu a tělesa nebeská, musíme žasnouti
nad moci a velikostí boží. Nejlepšími dalekohledy vidíme hvězdy,
jichž počet jest na 80 milionů. Přemnohé z nich jsou větší nežli
naše slunce. Z koule sluneční dalo by se udělat jeden a čtvrt
milionu koulí, jakou jest naše země. A v-prostorách nebeských
jsou tělesa, proti nimž slunce jest pouhým práškem. A jak
ohromná vzdálenost jest mezi jednotlivými tělesy nebeskými,
Naše země jest dlevýpočtu hvězdářů vzdálena od slunce 21 milion'
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mil. Dělová koule, která ve vteřině uletí 700 metrů, potřebovala
by při stále stejné rychlosti 7 roků, aby, cestu do slunce vyko
nala. Ale naše soustava sluneční, k níž náleží 8 větších a 280
menších oběžnic, jest jakýmsi hvězdovým otvorem v prostoru
světovém. Nejvzdálenější oběžnice té soustavy, Neptun, jest vzdá
lena od slunce 600 milionů mil. Avšak jsou ještě miliony soustav
slunečních, které jsou mnohem větší než naše; nebot 20 milionů
stá'ic, které lze na obloze viděti, jsou samá slunce, kolern nichž
se otáčejí opět jiné oběžnice. A jak mnoho milionů sluncí vězí
ještě za těmito, kterýchž nám ani spatřiti nelze. (Spirago, Sbirka
příkl. 48.).
'
Slavný fysik a hvězdář Newton, když celý život ztrávil pozoro
váním těles nebeských, napsal ku konci svého života: »Zdá se
mi, že jsem hochem, který si hraje na břehu mořském a raduje
se, nalezneoli občas hladší oblázek, úhlednější mušli; zatím co
nesmírný oceán pravdy leží všecek neprozkoumán přede mnou :
(Zahm-Hazuka: Věda a učen. katol. 129.) Co vše nalézá se nad
námi a zůstane snad ještě dlouho neprozkoumáno. jak mocný ješt
Bůh, který to vše stvořil a zachovává! Z moci boží svítí slunce_
a zahřívá naši zem ;. z moci boží padá 'déšt s oblak a zvlažuje
vypráblou půdu; z 'moci boží vydávají pole úrodu, vinice hrozny
vína,'zahrady množství užitečného ovoce. Každé nejmenší zrnko
rostlinné jest zázrakem. Nejučenější muži celého světa nevyrobí
zrnka, jež by klíčilo, vzrostlo a vydalo ovoce. Nejučenější muži
neučiní živou bytost z nějaké látky neživé, aby se hýbala a aspoň
minutu byla živa. Nejdovednější lékaři neuzdraví těžce nemocného
pouhým slovem, pouhou vůlí.
Jaké divy vidíme i na nejmenších tvorechl Četní hmyzové
mají oči skládající se z ohromného počtu očí, jako na př. naše
moucha, v jejímž oku napočítali přirodozpytci 4000 očí. U ně
kterých brouků napočítáno jednotlivých čoček v oku až i 25.000.
Hlemýždi mají zuby na jazyku jako háčky, jichž ku př. u hle—
mýždě vinohradského načítáno 20.000. V krychlovém centimetru
vody může býti 225 milionů nálevníků. (SS. Euchar., 1918 č. 2.
str. SZ.)

Kanut, král dánský, byl nazýván ústy lichotících dvořanů
králem nejmocnějším, jemuž poddána jest země i moře.
Pokornému králi protivila se ta řeč, iposadil se jednou
u přítomnosti svých dvořanů na břehu rozbouřenébo moře, a zvolal :
»Moře, ty jsi mi poddáno; poroučím ti, abys se utišilo a ne
rozlévalo vodu až ke mně.: Moře však neposlechlo. Král musel
odejíti z toho místa, nebot voda dosahovala až k němu. I řekl
dvořanům: »Vy lichotiví nazýváte mne králem nejmocnějším,
jemuž i moře jest podrobeno; a hle, ani jedinou kapku vody
nejsem sto zadržeti. jeden jen jest nejmocnějším králem, jest to
Buh všemohoucí.: Mocná jest vůle pozemského krále; plní ji
tisíce poddaných; na jeho pokyn čeká zástup služebníků; k jeho
slovu statisíce vojínů chápou se zbraně a dávají život svůj v ne—
bezpečí; na jeho vůli visí život tisíce k smrti odsouzených; a přece
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nepatrná krůpěj vody se ho neleká, král před ní ustupujel Král
může mnoho věcí provésti svou vůli, ale jestě více jest toho, co
provésti nemožno. 'Nemůže přinutiti mračno, aby zakrylo slunce
palčivé a deštěm zvlažilo zemi; nemůže poručit řece, aby zastavila
zkázonosné proudy vody; nemůže zabrániti blesku, aby minul
palác královský; nemůže o jednu hvězdu více přidati na obloze.
(Brynych, Soust. Katech. káz. I. 37.). Jediný Bůh může u'činiti
co chce; u Boha není nic nemožného. »On řekl, a učiněno jest
vše; on přikázal, a stvořeny jsou všecky věci.: (Z.'148.) Od
zrnečka pískového až k démantu nejvzácnějšímu, od nepatrné
travičky až ke strďmu stověkému, _od nejmenšího červíčka až
k obrovskému slonu, od prachu země až k nebetyčným horám
a nesmírným tělesům nebeským, vše _to učinil Bůh svou vše
mohoucností. Co podivuhodného tvorstva může býti ještě na
oběžnicích celé říše všehomíra; co teprve podivuhodných tvorů
v říši duchů nebeských!
2. Poněvadž Bůh jest všemocný, může nám v nouzi pomoci,
a proto máme v pomoc jeho stále důvěřovati.
»Požehnaný, kdo doufá v Hospodina. praví Písmo sv. (jer. 17.)
Když Israelité dleli v zajetí babylonském, hrozila jim záhuba;
Aman rozhněvav se na Mardochea umínil si vyhubiti všecky jeho
souvěrce. Mardocheus obrátil se k všemohoucímu Bohu o pomoc;
byli zachráněni, a lstivý Aman oběšen. (Esth. 13.)
Alfons, král "aragonský a sicilský, vysílaje syna se silným
vojskem proti odbojným Florentanům pravil k němu: »Sýnu, ne
spo'léhej se na silu vojska, jakobys bez pomoci boží vítězství
mohl dojíti; boj se Boha, cti ho celým srdcem, na něho skládej
všecku důvěru; Bůh to jest, který zbraním žehnáa vítězstvídává.:
Císař Ferdinand II., kdykoli hrozilo nebezpečí od' nepřátel,
utíkal se k modlitbě, k Bohu o pomoc; a pokaždé byl vyslyšen,
takže dvořané vidouce císaře konatipobožnost říkali: »Dnes císař
náš důvěrnou modlitbou potřel zase několik tisíc nepřátel.
Císař Maxmiliám II. v největším nebezpečí, když všichni se
hrozili a špatného konce čekali, říkával klidnou myslí: »Pán Bůh
pomůže, kdo v něho doulá. nebude zahanben.c
V 17. stol. žil v Německu básník-učitel Pavel Gerhard, velice
zbožný., Ač nikomu neublížil, měl mnoho závistníků a nepřátel.
Osočovali jej stále, až byl úřadu zbaven, který v Berlíně zastával.
ez prostředků, v chudobě největší ubíral se se svou ženou
do svého rodiště. Jednou večer přišel do hostince, kde chtěl pře
nocovati. Avšak neměli už peněz ani na' večeři, ani _na nocleh.
Vše, co měli cenného, dávno už vyprodali. Matka s dětmi seděla
v hospodě a plakala; básník chtěje ji potěšiti, napsal před domem
anačet_laliviciněkolik
a :

veršů a přinesl,
aby přečetla. Vzala lístek
'
»Bůh, jenž řídí cestu mračen, větrů, hvězd,
nalezne též cestu, jež pro“ tebe jest.
Jemu svěř jen, co tvé srdce tíží,
jeho božské srdce stále na té shlíží.:
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Za chvíli přišli dva cizinci do hostince, vypravovali, že z roz
kazu vévody Merseburkského jdou do Berlína, aby vyhledali
sesazeného učitele-básníka, Pavla Gerharda. Jaké bylo překvapení.
když hledaný se jim představiL Dali mu dopis od vévody; v němž
vévoda zajištuje básníku roční pensi, dokud jinak nebude o něho
postaráno. Se slzami v očích obrátilse básník k ustarané paní,
a řekl podávaje dopis: »Hle, jak mocný a dobrotivý jest Bůh,
jak se o nás stará.: Denně pak napomínal své děti. aby v Boha stále
důvěřovaly a pomoci u něho hledaly. — (Dentl, Exemplb. I. 159 )
R. 1814. za hrozné zimy dobývali Rusové město Šlesvík.
Poněvadž se nechtěli dobrovolně podrobit, o pů'noci mělo vojsko
vtrhnout do města a drancovat. Obyvatelé s hrůzou očekávali
zkázu. V malém domku u samé brány, kudy měl nepřítel tá
hnouti, žila vdova se synem, který všemožně dům opevňoval.
Matka však spoléhalajediné v pomoc Všemohoucího. Syn se posmíval
a říkal, že Bůh nebude dělat zvláštního zázraku. O půlnoci na
stala střelba z děl a ručnic, dusot koní, praskot plamenů, břinkot
mečů, pláč a kvílení obyvatel. Syn chvěl se hrůzou; matka dů
věřovala jedině v Boha, který může býti zdí bezpečnou, o níž
se roztříští moc nepřátel. Klečeli a modlili se i zpívali nábožné
písně. Ráno' otevřeli okenici, a viděli, jak sněhová žeď je kryla
před nepřáteli, že domku ani nespatřili. »Ejhle, jak Bůh mocný
pomáhá, kdo v nehodách-u něho hledají pomoci,: pravila matka.
Sv. Felix byl pronásledován od nepřátel, i-ukryl se do jakési
zřicen ny. Nežli přišli nepřátelé, pavouk rozestřel pavučinu nad
_vchodem. Když stáli nepřátelé u samé zdi zbořené a viděli pa—
vučinu, myslili, že není možno, aby se kdo tu skrýval, poněvadž

by pavučinu porušil. Odešli, a sv. Felix byl zachráněn. Proto sv.
Paulín praví: »Kde B_ůhpomáhá, tam jest pavučina zdí; kde
Bůh nepomáhá, tam je zeď jako pavučina.:
_
Aby Bůh svou moc ukázal, užívá často věcí a prostředků
nejnepatrnějších k naší pomoci.
,
3. Kdyby se celý svět a celé peklo spikly proti Bohu, ne
mohou zabrániti jeho vůli a zmařiti jeho dílo.
Církev sv. jest dílem božím, největším zázrakem; brány pe
kelné od počátku jejího použily nejkrutějších zbraní, nelzlomysl
nějších prostředků, aby ji zničily. Bůh všemocný ji chrání až do
skonání světa. Výstražné trestá a zahanbuje její nepřátele. A dějiny
lidstva dokazují. že cokoliv lidé“ činí proti vůli boží, napomáhá
jen k uskutečnění jeho úmyslů. Židé poStavili stráž ke hrobu
Kristovu, aby překazili jeho z mrtvýchvstání; a právě to při
spělo ku potvrzení pravdy, že Kristus v pravdě vstal z mrtvých.
Kdykoli nepřátelé jásali, že církev už jest mrtvou, pokaždé slavila
církev brzy své z mrtvých vstání, a svět poznal, že není dílem
lidským, ale zřízením božským, a že marný jest boj proti Bohu
všemocnému, který církev, chrání.
Proto praví sv. Klement Alex.: »Může býti něco pošetilejšího,
nežli když křesťan, jenž od Boha jest stvořen, vykoupen a po
svěcen; jenž vše, co má, jenod Boha má, a jen z vůle boží živ
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Jest, _ když místo Bohu jinému pánu slouží? Když místo králi
klaní se' tyranu, místo dobrému klaní se nejšpatnějšímu? jest
'zdravého rozumu, kdo před Bohem utíká, aby žil se zlobohy?
zříká se slávy dítka. božího, a dává přednost otroctví ďábluřc
_V rukou Boha Všemohoucího spočívá naše věčné blaho
_i věčné zavržení, naše štěstí i neštěstí, zdraví i nemoc, život
i smrt. Nespolehejme se na lidi slabé, vrtkavé a nestálé, ani na
pomíjejíci statky tohoto světa, ale důvěřujme pevně v Boha
a u něho hledejme pomoci. ]e-li Bůh s námi, kdož proti nám?
Komu Pán Bůh pomáhá, praví české přísloví, 'ten vše šťastně
přemáhá. 'rKdož doufají v Hospodina, praví žalmista Páně, stojí
pevně jako hora Sion, kteráž se nepohne na věky.< (124.)
VI.

Bůh jest nejvýš svatý.
1. Svatým jest, kdo chce, milujeakoná jen dobré a nenávidí
zlé. Poněvadž člověk následkem prvotního hříchu může se v po
suzování'dobra neb zla mýliti, a míra pomáhající milosti boží
není u každého stejnou, jsou i stupně svatosti a bezúhonnosti
u jednotlivců rozdílné. jen Bůh, který je bytost nejvýš dokonalá,
má nejdokonalejší vůli, chce a miluje vše, co jest jediné dobré,
a to věčně a způsobem nejdokonalejším, a nenávidí vše, co jest
zlé — nenávistí věčnou a nekonečnou, a proto nazýváme'Boha
nejvýš svatým.
»Není žádný tak svatý, jako Bůh,: praví Písmo svaté.
(I. Král. 2, 2.)
»Kdo se nebude báti tebe, Pane, nebo ty sám jsi svatý.:
(Zjev. 15, 4.)

»Svatý, svatý, svatý ty jsi, Hospodine, Bože zástupů,c (Isai
6, 3) prozpěvují rbOt'OVéduchů nebeských po celou věčnostvnej—
hlubší pokoře a oslavují nekonečnou svatost boží.

Abychom poznali pod tatu svatosti, jež miluje dobré a nená
vidí z'é, třeba věděti, co jest dobré a _co zlé.

Dobrou jest především božská bytost se svými nekonečnými
dokonalostmi, a pak vše, co se s byto tí božskou srovnává._ Zlo
je vše, co odporuje dokonalosti boží a s ní se nesrovnává.
Čistota srdce, láska k bližnímu, dobročinnost, poctivost, věr
nost, pravdomluvnost a j. jsou něčím dobrým, poněvadž jsou ve
shodě s čistotou, dobrotivostí, milosrdenstvím, spravedlností, věr—
ností a pravdomluvností božskou. Naopak nečistota v myšlení
& skutcích, neláska a bezcitnost ktrpícím, neupřímnost, lež, pod
vod aj. jsou něčím zlým, poněvadž tyto vlastnosti odporují a ne
souhlasí s dokonalostí boží. Poněvadž pak Bůh, nekonečně bytost
svatá vše dobré, t. j. sebe sama a vše, co mu podobné, nutně
miluje, zlé pak, t. j. vše, co tvora rozumného Stvořiteli nejsvětěj
šímu nepodobným činí, nutně nenávidí,. proto hřích, jediné a pravé
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zlo, at je kdekoliv, pro svou nekonečnou svatost nejen nenávidí,
ale také nutně nenávidí, a nekonečně nenávidí, poněvadž se pro—
tivuje dobru, jež on nekonečně miluje.
Bůh proto nemůže býti lhostejným k hříchu, jako nemožno
mu zapřiti svatost a přestat býti svatým. Zalíbení má vždy na
dobru, kdekoli je vidí, a zlo vždy a všude má v nenávisti. Bůh
proto miloval zbožného Abela a s opovržením hleděl na závisti
vého Kaina'; miloval spravedlivého Noema a přísně ztrestal lid
bez Viry a špatných mravů; miloval hodného Samuela, v nenávistí
měl rozpustilé syny Heliho. Proto také nic nečistého nemůže při
jiti do nebe, a žádný hříšník nemůže býti Bohu příjemným. »Mi
loval jsi vždy spravedlnost, o Pane,< volá žalmista Páně, »a ne—
náviděl nepravost.< (44, 8.)
_
'
Bůh přestal by býti Bohem, bytostí nejčistší, kdyby měl býti

ke hříchu lhostejným; přestal by býti nejvýš spravedlivým, kdyby
i tu nejmenší nepravost schvaloval; přestal by býti nejvýš pravdo
mluvným, kdyby lež, „křivou přísahu a jiné hříchy nechal bez
trestu.

2. Bůh nejvýš svatý chce, abychom i my, tvorové jeho, byli
čistými od nejmenší poskvrny. »Svatí buďte,'c volá k nám, wnebot
i já svatým jsemx (3. Mojž. 11, 44.) Proto dal každému člověku
do srdce zákon přirozený, svědomí; proto oznámil na hoře Sinai
svou vůli; proto připojil k dobrým skutkům dobré následky, ku
zlým následky zlé. Proto očistuje nás utrpením, jakovinař, který
ořezuje úrodnou révu. (jan 15, 2.) Také očisfuje duše v očistci,
poněvadž do nebe nic nečistého přijíti nemůže. Proto také na
křtu sv. dává se křtěncům bílé'roucho, aby zůstali svatými, čistými
a miláčky božími.


»To jest vůle boží,: praví sv. Pavel, »posvěcení vaše.:
(1. Thess. 4, 3.)
»Podle toho, který vás povolal, a svatý jest, i vy ve všem
obcování svatí bud'te,-c napomíná sv. apoštol Petr, >protože psáno
jest: svatí buďte, nebo i já svatý jsem.: (I., 1, 15.)
»Ohavností jest H03podinu cesta bezbožného,< praví Písmo
svaté, »ale kdo následuje'spravedlnosti, milován bývá od něho.:
(Přísl. 15, 9)
:Otevři oči,< volá sv. Ambrož, >prohlédni, duše nešťastná,
čím jsi byla kdysi ve stavu milosti, a čím jsi nyní. ve stavu hříchu.
Byla jsi nevěstou Nejvyššího, byla jsi chrámem Boha živého, byla
si nádobou vyvolenou, útulkem věčného'krále, sestrou andělů,
dědičkou nebeského království. Ejhle, tím vším jsi byla; ale pak
náhlá změna stala se s tebou, jakmile svatost ztracena. Nevěsta
Boha stala se přítelkou ďábla, chrám Ducha sv. proměněn vpeleš
lot'rovskou, vyvolená nádoba vnádržku záhuby, útulek nebeského
krále v kaluž, sestra andělů v společníci duchů pekelných. Iak
hrozné následky má ztráta svatosti hříchem pro duši člověka! Nic
nentna zemi, nic na nebi, nic pod zemí, co Bůh nejsvětější více
nenávidí, trestá a mstí časně i'věčně, jako hřích.:
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Proto zbožné a svaté matky ničeho se tak nelekají, jako
hříchů svých dítek.

_

Anzona. matka sv. Ivona, všemožně se starala, aby synáček
se stal svatým. Sotva se probudil poněkud jeho rozum, říkávala:
'cIvo, ty musíš se státi svatým.: Vypravovala oBohu nejsvětějšim,
jak svaté miluje a v nebi vyvyšuje; o Pánu jež ši a jeho přesva
tém životě, jak možno jej následovati a s ním kříž nésti.
S největší pozorností naslouchal Ivo matce, srdce pokaždé
zahořelo větší radostí a touhou po svatém životě, a ústa' volala:
»Matko drahá, chci se stát svatým, slibuji to svému ježíši, chci
také kříž jeho nésti : e— Setrval v předsevzetí, stal se světcem
velikým a světcem zůstal až do konce svého života, a nyní se sva
tými v nebesích oslavuje Boha nejvýš svatého.
,
Francouzská královna Blanka podobně vedla svého syna Lud
víka ke svatosti. »Viš dobře,: říkávaťa, »jak velice tě mám ráda,
ale přece raději bych tě viděla mrtvého, než hříchem poskvrně
ného.: A vychovala světce, na němž se sama největší radosti
dočkala.

'

_

Sv. Kazimír, král uherský, syn polského krále Kazimíra III.,
vynikal od nejútlejšího mládí zvláštní čistotou mravů. Nic mu ne
bylo protivnějším jako nádhera a nevázanost u dvora. Sám nosil
jednoduchý oděv, spával často na_holé zemi a trávil části nocí
na modlitbách, často klaněl se za nbci u dveří kostelních Nejsv.
Svátostí; zvláště pak uctíval Pannu Marii. Od něho pochází známá
píseň: »Dokud žiji, dík Mariic, jejíž opis dal si vložřti do hrobu.
Zil v přísné zdrželivosti “a čistotě. Když mu to mnozí vytýkali,
odpověděl: »Raději chci umříti, než čistotu ztratiti.: Zemřel v25.
roce věku svého smrtí svatou. Po 120 letech nalezeno bylo tělo
jeho neporušeno, i oděv úplně zachovalý, ač hrobka byla vlhká
a rozkladu přístupná. (Doss, S. ].-—Tagliafero: Perla ctností, 38.)
Sv. Edmund, pozdější arcibiskup kantetburský, měl velice
zbožnou matku, Mabilu, která vychovala jej v nevinnosti a bázni
boží. Když posílala mladého ještě Edmunda s bratrem Robertem
na vysoké učení do Paříže, dala jim žíněné roucho, aby je častěji
nosili a v nevinnosti se udrželi. >Ve velikém městě mezi rozpustilou
mládeží čekají vás kruté boje,: pravila, »a já přece si přeji, abyste
se tak čisti vrátili, jak čísti odcházíte.: Edmund zvláště vynikal
bezúhonností a svatosti. Zasvětil se Bohu a Panně Marii, vyhýbal
se špatným společníkům. Stal se později arcibiskupem a když byl
blízek smrti a přijal Tělo Páně, zvolal: »Ty jsi, Pane, v něhož
jsem vždy věřil, v něhož jsem doufal, jehož jsem hlásal; Ty jsi
mi svědkem, že jsem jen tebe po celý život hledal a jiného kromě
Tebe na světě nemiloval.: Pak objal kříž, líbal rány Ukřižovaného
a blaženě skonal.

.

Už vmládí říkával: »Kdyby v'pravo stála rozžhavená kamna
a vlevo hřích, raději bych se vrhl do ohně. nežli ke hříchu
svolil.
Sv. Bernardín ztratil záhy svou matku; sestra ho vychovala
se vší mateřskou pečlivostí. Od 11. roku studoval v Sieře; vzor
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nými mravy získal si takové vážnosti 'u spolužáků, že neslušné
řeči ihned přerušili, jakmile se Bernardín objevil. »Tiše,< říkali,
»Bernardin přichází.: Vstoupil do řádu sv. Františka, a největší
radosti mu bylo kázat o Ježíši a spáse duší.
Sv. Stanislav Kostka, šlechtic polský, studoval ve Vídni se.
starším bratrem Pavlem a vychovatelem Bilinskim. Studoval pilně,
odříkalf se zábav, přijímal častěji sv. svátosti, umrtvoval nezřízené
žádosti, uctíval zvláště neposkvrněnou Pannu Marii. Velice býval
rozrušen a bolestně dojat, zaslechl-li něco neslušného vyslovit;
jednou i omdlel. Každý se divil jeho andělské tváři. Když mu
bylo 17 let, vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova, kde už za 10
měsíců zemřel v pověsti svatosti ve svátek Nanebevzetí Panny
Marie, jak si na Bohu vyžádal.
Sv. Heřman Josef podobně byl od nejútlejšího mládí. zvláštním
ctitelem F_anny Marie, před jejímž obrazem se nejraději zdržoval,
s ní a Ježíšem v dětinné prostotě se bavíval. Když se ubíral do
Školy, přicházel se rozloučit, a když si po škole spolužáci hráli,
pospíchal malý Heřman zase k obrazu Panny Marie a rozmlouval
s malým Ježíšem. Vstoupil později do řádu sv. Norberta, vynikal
čistotou mraiů a bezúhonnostl.
Sv.Ma:tin přepaden byl na silnici do Panonie od loupežníků.
Když tasili meče, aby ho zabili a oloupili, stál neohroženě, 5 ve
selou tváří hleděl na ně a čekal smrtící ránu. Jeden z loupežníků
překvapen nevídanou jeho neohrožeností, zvolal: »Co to, ty že
"se smrti nebojíšřc — »Nebojím,c odpověděl klidně; »nebojím s'e
leč jedné věci, hříchu.<
3. Ano, hřích jest největší neštěstí člověka.

Jeden mladík odešel na poušť, aby tu činil nějaký čas pokání.
Brzy zjevil se mu anděl vpodobě lidské, aby hov dobrém úmyslu
utvrdil a hřích v pravé.podobě ukázal. Vedl mladíka pouští a na—
jednou nalezli mrtvolu v úplném rozkladu a hrozně zapáchající.
Mladík kapesníkem chránil nos před nepříjemným zápachem. Anděl
se ptal, proč to dělá. »Nemohu snést,c odpověděl mladík, »tak
odporného zápachu.c Za chvíli potkali nádherně oděného jinocha
na koni ozdobeném. Anděl vyňal kapesník a držel u nosu, jako
dříve učinil mladík. »Co to děláš,< táže se tento, »vždyt zápachu
tu není? Proč dříve tak neučinil, kde zápach byl příšernýřc —.
Anděl odpověděl: »Poněvadž jsi člověk tělesný, cítíš odporný
zápach těla; my, duchové, cítíme však zápach duše, který ze hříchu
vychází; a tento jinoch na koni dle těla sličný je mrtvolou dle
duše nevýslovně zapáchajícíc _
'
Nic se Bohu a andělům neprotiví jako hřích; nic není pří
jemnějšího jako čistota duše.
»Ohavností jest Hospodinu cesta bezbožného,< praví Písmo
svaté, ale kdo následuje spravedlnosti, milován bývá od něho.
(Přísl. 15, 9.) Proto sv. Anselm říkával: »Kdyby propast pekla
rozevřela se přede mnou, a vedle hřích mne lákal, raději bych
se za živa. vrhnul do pekla nežli hříchu dopustil.:

—347—
Bůh jest nejsvětější; klanějme se v pokoře jeho svrchované
svatosti. Jestliže andělé a svatí neustále svatostjeho oslavují, máme
i my zde na zemi svatosti vlastní Boha oslavovati.
»To je vůle boží,: praví sv. Pavel, »posvěcení vaše, abyste
uměl každý z vás nádobou těla svého vládnouti ve svatosti a po
čestnostin (I. Thes. 4.) A Pán Ježíš pravil: »Blahoslavení čistého
srdce, nebo oni Boha viděti budou.< (Mat. 5, &) Čím kdo jest
čistší a bezúhonnější, čím kdo Pánu Ježíši podobnější, tím blíže
bude státi na věčnosti u trůnu Beránka neposkvrněného, tím větší
blaženosti a slávy požívati.
'

'
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Řeči příležitostné.
Kázání před výstavou Nejsv. Svátosti Olt
Stalo se kdesi v horách švýcarských, že vyšla si žena s ko-
jencem do pole. Dítě položila do měkké trávy a dala se chutě
do žetí, až se od něho na několik kroků vzdálila. Pojednou uslyší
šustót za sebou, ohlédne se a jako zkamenělá zůstane státi vidouc,
jak ohromný skalní orel, jenž je vtěch horách domovem, uchopil
dítě za peřinku a odnáší je do svého skalního hnízda. Ale brzy
se vzpamatuje nešťastná matka a vzklikši srdcelomně, žene se ke
skále. Okolo pracující muži zpozorují, co se děje a hledí též orla
křikem přeplašiti. Všichni slézají příkrou skálu, matka však je
napřed; nic nedbá, že krev teče ji z prstů a že je v nebezpečí,
každé chvíle sřítiti se dolů 5 drolí'cím se kamením. Několik od
vážných mužů dospěje konečně k "ptačímu doupěti a to najdou
prázdné; vedle matku ve mdlobách a dítě téměř bez úrazu."Matku
vzkřísili, s velkým namáháním snesli, ale ubohá zaplatila svou lásku 
životem, chřadnouc od té chvíle víc a více. Po letech přicházela
"na její hrob dívka a sklonivši hlavu do žlutých měsíčků, 'vzdý
chala: „Ach, matko, jak tys mě milovalalc
Drazí v Kristu! Snad jste příběh tento již'slyšeli, dojemným
však zůstane stále. já znám však ještě větší lásku, než je mateř
ská; tato pojí dvě srdce. jež víže k sobě pouto přirozené, pouto
matky k dítěti, ale oč vyšší je láska, která je sto obětovati život
za přítele, neb dokonce za cizího! Takových příkladů je v ději
nách lidstva a v životě vůbec zajisté na mále, jeden však případ
znám; jenž nemá sobě podobného, který zaznamenán jevsvatých
knihách našich významnými slovy: >Větší lásky nemá nikdo, než
aby život položil za přátele své; tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jednorozeného poslal a ten ponížil se až k smrti, a to smrti
křížek Ano, Spasitel na kříži, s rozpjatýma rukama volá ku křesťan
skému světu stále: »Darujte mi lásku, jakouž prvé miloval jsem vás !:
A mohl by se někdo diviti, že Spasitel chtěl, aby se na leho
obět nesmírnou nezapomínalo, aby ji lid jeho křesťanský stále na
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očích měl, si ji připomínalo &hříchů svých, jež byly příčinou bo

lestné cesty kříže, litoval, jich se varoval a je napravil? K tomu
cíli ustanovil nekrvavou obět novozákonní, jež zaujala místo obětí
posavadních, obět čistou, vždy trvající památku obětí na kříži,
a poněvadž sám nemohl na světě trvati a pošlední svou večeři.
opakovati, pověřil tím své apoštoly a jich zástupce a jim přikázal,
aby tuto večeři před tváří věřícího lidu stále opakovali, obět, kterou
na kříži krvavě přinesl, nekrvavým způsobem představovali. Zůstal
sám obětním beránkem, nechává se skrze ruce kněžské Otci ne
beskému v obět za hříchy světa přinášeti, ale tak, že ve skuteč
nosti již netrpí a neumírá, jako druhdy na kříži, nýbrž se tato
smrt ien lámáním chleba, pod jehož způsobou tělo své ukryl,
připomíná. A ta obět opravdu přináší se na celém světě a není
minuty v denním čase, aby buď zde u nás, neb u bratří křesťan
ských na druhé polovici zeměkou'e nestál u oltáře Páně katolický
kněz a nedržel Beránka ve svých rukou.
'
Ale stím nespokojila se láska našeho Spasitele. On zanechal
_vtéto novozákonní oběti i pokrm pro duše. lidské, aby je kživotu
nebeskému živil i sílil jako záruku, že každý, kdo hodně přijímá
jeho Tělo pod způsobou chleba, s Ním se nejužším způsobem
spojuje a má jistotu života věčného, jak sám pravil: »Kdo jí mé
'tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm, neumře na
věky, ale bude míti život věčným
Vrcholem však lásky jeho je, že touto způsobou, v níž je
ukryt, dává se zavírati do svatostánku, aby tu byl stá'ým naším
hostem a přítelem, u Něhož bychom mohli každé chvíle, každého
.okamžiku hled—atirady, síly,\ útěchy, léku a balsámu pro rány
vezdejšxho života tělesné i duchovní, jejž bychom ale zároveň mohli
odprošovati za urážky světa, s Ním u vítězoslávě našeho nábo-'
ženství vycházeti ven před veřejnost, bychom se celému světu po
chlubili, že nemáme svého Boha mezi sebou jen s jeho- požehná
ním, jako snad jiná náboženství, nýbrž skutečněa podstatně, třeba
ukrytého svátostného svého Krista.
Ztéto víry katolické vyplynula sama sebou též slavnost, která
se v katolických chrámích v masopustní dny na mnohých místech
koná, vystavení totiž velebné Svátosti na oltáři ku všeobecnému
uctění, spojené, s předepsanými modlitbami. Byl to jakýsi slav
nostní odpros křesťanského lidu za všecky urážky a hříchy, jimiž
nevděčný svět svátostného Krista kdy potupil a potupuje, jak
svými pochybnostmi o jeho skutečné přítomnosti v Nejsvětější
Svátosti, tak svými výstřednostmi a nemravnostmi, jichž se vtěchto
dnech více než kdy jindy dopouštěl. Výstřednosti tyto sice za
války ustaly, protože i to spustlé a zatvrzelé srdce uznalo osudné
dnešní dny za nevhodné k veřejným radovánkám, ale není-lirpak,
drazí v Kristu, i dnes dosti důvodů, proč bychom výstavu Nejsv.
Svátosti Oltářní konali a za urážky jiného zase druhu Pána ježíše
odprošovali, za všecko to rouhání, reptání, za všecku-malomyslnost
a nedůvěru v Boha, za všecky pochybnosti o jsoucnosti boží, jež
se lidem slabé víry mimovolně vnucují ana mysl přicházejí, když
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vidí, jak veřejná mravnost, křesťanská kázeň, občanská láska,
svornost, všechen cit pro vše dobré, spravedlivé a krásné se no
hama šlape, jak bezcitnost, lakota, požívav0st, bezohlednost a špi
navá hamižnost se srdcí přemnohých lidí zmocnila a při všem
nedostatku a bídě jak tisícové tonou v prostopášnosti a honí se
za požitky světa, jakoby s nynější válkou měl přijíti konec světa
a lidstvo nikdy se nemělo probuditi k novému a lepšímu z'ivotul.>
jestli po čas války stále klečely tu před svatostánkem černě po
stavy a s bolestným srdcem žalovaly tu nebeskému Pánu všechny
své bědy a utrpení, jestli tu Oplakávaly, aby ušly zrakům nelid
ských lidí a jich lhostejnosti, své živitele, bratry, syny, snoubence
a vracely se odtud do svých příbytků s nebeskou rosou útěchy
a posily, oč spíše použijí tyto dny příležitosti vzácné, jaká se jim
výstavou Nejsv. Svátostí naskytá, ,aby nebeskému Pánu blíže,
jakoby bezprostředně s' Ním spo;eni, vylily tu své hoře a před
nesly své potřebyí Proto, drazí v Kristu, použijme několika těch
požehnaných _hodin, aby požehnání boží sneslo se se všeobecným
brzkým mírem na naše rodiny, obce, na náš národ i celou říši.
Amen.

'
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Jar. Kamal.
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Na podílku

nejlépe se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Sl.), které roz
prodává za cenu 2 hal. kus při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
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ČÁST PASTORAČNÍ.
Předchůdce—nástupóe.
Nedá se 'upříti, že vždy ten, kdo v některém úřadě působil,
potom buď do pense vstoupil nebo na jiné místo přešel, hledí
na své působiště, na svoji činnost a neubrání se kritice, jak po
něm pokračováno, jak si nástupce vede, zdaž kráčí ve stopách
už' vyšlapaných, nebo podniká-li něco nového. A _vyskytnou se
lidé, kteří tvoří at z jakékoliv příčiny spojení mezi osadou a bý
valým v ní funkcionářem, chválí i haní, hledí se zalichotiti a vy
nášívají minulé nad přítomnost. »Dříve bylo jinak, za bývalého
vedení šlo to mnohem lépe . .. škoda změny . . .:
A jako předchůdce, tak mnohdy a snad i více kritisuje ná
stupce. To a ono se mu“ nelíbí, mnoho neshledává správným,
hned zavádí _jiný pořádek, ,dělá reformy a také časem haní, co
bylo, nalézá cbybya nedostatky, zamítáapohrdá minulostí. jsou-li
ony novoty k dobrému, směřují-li reformy k prospěchu, nikdo
nemůže 'proti nim ničeho namítati, přinesou osvěžení, novou sílu,
nový život. Ale nedobře by nástupce jednal, pronášel-li by před
lidmi nepříznivé úsudky, haněl-li by minulou činnost, přiváděl-li
by do značného kontrastu, co bylo a co se zavádí.
A i zde přihlásí se licoměrníci a pochlebníci řkouce: »Byl
to nepořádek . .. Už dávno měl býti odstraněn.. . Všechno za
něho hynulo . . .:
Nástupce nemá se dát těmi lichotkami uchvátiti k haně,
k zavrhování a nového řádu vychvalování. Jak jednou o něm
bude souzeno! Pochlebníci .a škarohlídové nevyhynou, ti jdou
z pokolení na pokolení.
Při té příležitosti nelze mlčením pominouti, jak nepříznivě
působí na lid, když úřadující hanlivě se vysloví o jiném ve stej
ném oboru působícím. Kdosi na př. donese faráři úřední listinu,
na níž něco opomenuto, do níž chyba se vloudila, a tu hned ten,
jenž poklesek zpozoroval. chyby vystavuje, vyčítá, ano pisatele
a jeho úřadování haní. Nebylo- by lépe pomlčeti. listinu poštou
k opravě a doplnění zpět poslatiř Dostaví se žák, jenž jinde
školu navštěvoval, ukáže se, že slabé jsou jeho vědomosti, že
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mnoho neumí; jak by neprozřetelně bylo hned se vyslovovati
nepříznivě o učiteli slovy: »Ten vás pěkně učil. Při něm jste
lenošili. Ten vám to špatně vyložil..'<
,
O vzkazech toho druhu pomlčuji, 'ač se také dějí, třeba po
lidech intelligentních, jenom snad žertovné, ale díti se nemají.
»At si hledí svých povinností . . . Ať se zdržuje doma, abych ho
nemusil zasrupovati. Ať pilně navštěvuje školu . . .:
Opatrný a rozumný, nastoupí-li nové místo, obrátí sena
svého předchůdce a zeptá se ho, jak se vtom a onom pracovati,
poptá se na lidi, jimž lze důvěřovati, na něž se možno obrátiti,
na poměry rozličné, aby nenarazil, aby nepřestřelil. Tu snadno
pozná, co bude nutno změniti, vynechati! opraviti, ale činí tak
znenáhla, pomalu, s omluvou, že tak dříve nebylo. »Předchůdce
pracoval horlivě, jednal správně, dle toho bych rád zavedl.:
jak si liboval kdosi, že mu předchůdce na odchodu, nemoha
se ústně domluviti, všechno vypsal, jak ho uvedl v poměry.
a s mnohou věcí obeznámil. Dobře jedná, kdo při nastoupení
navštíví svého předchůdce a s ním se dohodne. Jak každý hned
pátrá v pamětní knize, aby se poučil o svých osadnících, ač ča
sem nelze zcela důvěřovati,_ když péro vedl hněv proti nepřízni
vým osobám a byli miláčkové vychváleni. Než to jsou případy
řídké
Kdosi dobrořečil té okolnosti, že musil při svém předchůdci
přes týden prodlévati. Byl ustanoven, ale předchůdce se ještě
nemohl odstěhovati. Stýkali se, chodili spolu a za ten čas nový
Správce se velmi dobře do všeho vpravil, že hravě pokračoval
a v ničem do rozpaků nepřišel.
Předchůdce měl menší hospodářství, věděl, proč tak činí, že
nelze všechno koupiti, že nemile působí, musí—lise doprošovati.
Nedobře by jednal. aby nástupce hned se všeho vzdal, pole pro
najal a potom postrádal to nejpotřebnější. Snad je k tomu svá
děn, ale pozdě bycha honí. A jiný prodá ovoce a potom nesmí *
jíti ani do zahrady, pak aby hlídal sadaři stromy a nepřišel
v podezření, že domácí ovoce otrhali. Předchůdce varuje před
tím a oním osadníkem, před jistým hostincem, před společností
a-má jistě zkušenosti. Nerozvážně by si počínal, kdo by jako
schválně s lidmi těmi důvěrné styky navazoval, onu společnost
vyhledával, hostinec navštěvoval. Pozdě lituje, že neposlechl, že
nebyl opatrnější.
A předchůdce má upřímně a bratrsky raditi, poukazovati.
ne snad aby měl radost, když by nástupce narazil a do sporů
s lidmi se dostal. To by nemiloval těch, jež opustil, toho, jenž
na jeho místo přišel. Byl znám muž, který se oto staral, aby na
uprázdněné místo přišel hodný nástupce, proto k představeným
dojel, prosil, přimlouval se, až se mu to podařilo. Jak by ne—
vděčně jednal, kdo by potom svého předchůdce haněl a zlehčoval!
Někdo zavede dosti pracně spolek, pobožnost, průvod nebo
cosi podobného, a nový pán náhle by všechno zrušil, že by mu
to působilo obtíže. Tu by ani tak předchůdci, jako sobě uškodil
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a předem dobrou pověst ztratil. Osadníci nemohli dlouho odpu
stiti duchovnímu, jenž zrušil mimořádnou pout, na níž se mnoho
účastníků scházela. Asi deset roků se nekonala, ale sotva na
stala zrměna0505, už se přimlouvali, aby pout ona byla obnovena.
Kdosi jenom zkrátil o křížových dnech, byv k tomu naveden,
cesty do polí, a hned bylo na to poukazováno: »Předchůdce byl
starší a chodil až k nám, tomuto je cesta k nám, na naše pole,
příliš daleká.:

*

'

Vzorem nutno nazvati poměr, jaký panoval mezi dvěma ka
plany, působící na osadě kvilické. Byli to Václav Stulc, potomní
probošt koleg. kapitoly na Vyšehradě, spisovatel a básník český,
a Vojtěch_Hlinka, jenž pod pseudonynem František Pravda mnoho
povídek pro lid napsal. Stulc kaplanova'l v Kviličícb u Slaného
od vysvěcení r. 1839 až do _r. 1843, kdy onemocněv, přijal místo
domácího kněze v Klárově, ústavu to pro slepcev Praze' Atento
horlivý duchovní sám se staral, aby do Kvilic přišel ne méně
'snaživý kněz a navrhl tehdejšímu arcibiskupovi Vojtěcha Hlinku,
s nímž rok prodlel vsemináři a vešel vdůvěrné přátelství. Návrh
byl přijat a Hlinka se stěhoval do Kvilic.
„
.
" O tomto poměru obou kněží jedná stať ve »Ctvrté výroční
zprávě kn. arc. gymnasia: z péra Dra ]oseía Vraštila S. J., Hlin
kovy szpomínkyc uveřejněné ve »Vlastic (r. 1890 --1891) a do
pisy, jež poslal kaplan Hlinka svému Štulcovi do Prahy a jež ona
gymnasijní zpráva přináší. Z toho všeho poznáváme hodného
předchůdce a hodného nástupce.
Hlinka-Pravda píše: »Obával jsem se, že se mi tam líbiti
nebude a že snad Štulcovi ve správě duchovní se nevyrovnám, v níž
byl přespříliš horlivým.c I jeho farář napomínal, aby se tak ne
namáhal jako předchůdce Štulc, ten že z toho onemocněl, ale
Hlinka ve sve horliVosti neposlechl. Vyznává: »Následoval jsem
přece Štulce, však scházel mi jeho oheň, scházela mi jeho schop
nost, jeho vzdělanost, jeho odhodlanost, jeho neohroženost, nebyl
jsem tam mocen řeči české jako on, a proto za ním jsem jen
pokulhával. Lid v Kvilicích nicméně se mi naklonil a já všemožně
se přičiňoval, abych mu Štulce nahradil. Zvlášť školní mládež se
se mnou spřátelilaxt A dále píse ve >Vzpomínkáchc.: »Štulcovi
jsem do Prahy často psával. Osadníci Kviličtí 'mnoho za ním
chodili a ho navštěvovali. Poslice mi 'od něho přinášely knihy
a jiné věci.c

.._

Hlinka stále pamatoval na svého předchůdce, v jeho snahách
hleděl pokračovati, s nim o všechno se sdílel, mnohdy o radu
žádal, záležitosti farníků mu Svěřoval, knihy jeho prostřednictvím
pro sebe i lid objednával.
Tak píše Štulcovi r. 1844, nazývaje ho horlivým spolupastý
řem milé osady kvulické: »Slyším od Vás a často i od jiných
věrných a drahých duší, že nyní ještě lásku a péči o nás Kvi
lické v srdci svém starostlivém nosíte a i skutkem při každé
příležitosti projevujete —-protož jmenuji Vás horlivým spolupa
stýřem naším duchovním. Zaplat Vám Bůh za každé pobožné na
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nás vzpomínání, za každé slovo srdečně pro nás vyslovenéanebo
k nám odeslané, za každý k našemu dobrému směřující skutek
vykonaný. Draháť jest mi ovšem každá pomoc, která od Vás po
chází a mým milým prospěje k zisku nebeskému. Nevím sobě
kolikráte rady, kOlikráte jen to při dobré vůli zůstane, ježto
uskutečnili prostředků neznám náležitých. Dovolte tedy, bych
u Vás rady a pomoci hledal, když by mne nedostatek vlastní
moudrosti, zkušenosti a mocnosti cos dobrého opomenouti při
nutiti měl. A takové rady a pomoci dnes již žádám si od Vás
pro mě a .ty, jež na rozpacích jsou . . ,c

Hlinka žádá o radu stranu jisté choromyslné ženy, jzné. ne
duživé osoby, která sama se psáti ostýchá, stranu manželství
»hodné pannyc, která poslechla radu Hlinkovu, když ji ujistil,
ože i Vy byste jináč neradil. Zaradovala se, když jsem přislíbil,
Vám věc oznámit, aby i Vaši slyšela radu dobrou.c
Hlinka kupuje pro osadníky knihy, žádaje Štulce, aby je
vybral a poslal, jako na př. Missionární knížky, Filotheu, Isidora,
Tomáše Kempenského, knížky modlitební pro dítky, Životy Sva
tých .a Svétic božích (těch hned sto, vydal je Štulc roku 1843),
Listové z dávnověkosti atd. Někdy posílá peníze hned ve stříbře,
jindy doplácí, časem dí: »Peníze neposílám na to žádné — ne—
_mám.: Štulc přítele založil, vždyť to bylo k vůli jeho bývalým
a to milým osadníkům. Die jednoho listu Václav Štulc slíbil do
Kvilic poslati celou knihovnu pro lid, jenž jich velmi sobě žádal,
a Hlinka, nástupce v duchovní správě, se na ni velice těšil.
A jindy Hlinka Štulcovi sděluje prospěch žáků, kteří zaslu
hují, aby zapsáni byli do zlaté knihy, objednává u něho obrázky
k'sv. přijtmání pro dívky, oznamuje, jak se jim líbí povídky Nie
ricovy, zve bývalého kvilického kaplana ke zkoušce nábožeňěté,
prosí, aby mu k ní byly poslány přiměřené dárky (modlitební
knížky větší i menší — přes čtyřicet). Staraje se o zpěv, hned
se opět obrací na Štulce, žádaje písně pro dítky a učitele. Ale
také si stěžuje, že dva žáci 0 masopustě byli_v hostinci. »I Vaši
žáci byli vedeni svědomitě, ale srdce mne bolí, když slyším, že
zapomínají na vyučování otcovské, kterýmž jste naplňoval duše
jejich outlé.: A při opakující hodině Hlinka mluvil dospělejší
mládeži o bývalém katechetovi. »Vzpomínal jsem s nimi na to,
co slýchávaly od Vás a co zachovati jest jejich povinností nej
důležitější..
„
Jindy si stěžuje Hlinka Stulcovi, že omladina“při pohřbu ze
hřbitova hned jde do hostince k tanci. Kázal proti tomuto ne
chvalnému zvyku a dvě družičky přemohše pokušení, nešly. Hlinka
hned u Štulce objednává pro ně dvě nábožné knížky »na pa
mátku jejich vítězstvíc.
,
Škoda, že nezachovaly se dopisy Štulcovy, odpovědi jejich,
z nichž bychom poznali, jaké rady dával Hlinkovi, jak se nadále
staral o kvilickou osadu.
Tento poměr, toto přátelství, jež panovalo mezi předchůdcem
a nástupcem na osadě, může býti vzorem všem, aby podobně
Rádce duch0vni.
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jednali, aby jeden stavěl a druhý ve stavbě té pokračoval. Zde
nebylo nepříznivé kritiky, bany, tupení, náhlých převratů, Oprav,
ale oba šli ruku V.ruce, oba se podporovali avzájemně se do-.
plňovali.

.

_

A takový poměr může a má býti všudy mezi předchůdcem
a nástupcem, ten dobře bude působiti též na osadníky.
Na konec připomínám náhled jistého faráře. 'Zemře-li bene
ficiát, nebo odchází-li do pense, na jinou faru, nebylo by nutno
hned všechno prodávati nebo odstěhovati z nábytku. knih, litur-_
gických šatů, ale mělo by se počkati,'až bude nový kněz usta
noven, ten by snad mnoho'odkoupil a převzal, že by se ušetřilo
stěhování,. i vice by se stržilo a ta ona věc by při veřejných
dražbách neprofanovala, jak se mnohdy děje- Administrátor by
zatím ony předměty opatroval a jich užíval. Dlužno o tom uva—
žovati.

,

A. D.

O kněžské poslušnosti.
(Na schůzi kněží Družiny Mar. v Hájku, dne 6. 2. 1918.)

V padesátých letech setkal se francouzský biskup v lázních
s bývalým gymnasiálním kolegou, tehdy státním vysokým úřed
níkem, zednářem. Pohovořili si o šťastných dobách mládí, a když
se. loučili, řekl úředník biskupovi: »Zedná'řstvo rozestřelo past na
církev katolickou, které už neunikne, a z ní chyvázne ; pada
ří-li se to, bude to veliký zázrak, a já se stanu katolíkem_.
V šedesátých“ letech pravil předák francouzské republiky žid
Czemier, velmistr zednářstva: »Církev katolická už jest na hlavu
poražena.: Od té doby pracovali nepřátelé církve katolické bez
oddechu, dnem i nocí, tajně i veřejně, penězi, tiskem, na schů
zícb & ve sněmovnácb, aby se domohli vlivu ve státech, byupra
vili zákony k dosažení cíle, lid odcizili církvi a dokonali dílo ďá
belské: Zničiti církev Kristovu, vyhladiti křesťanství s povrchu
země, Ve všech státech domobli se již nesmírného vlivu a moci,
jediné Rusko stálo jim v cestě; židé nemohli se domoci rovno
právnosti. Zapletli tedy do války s japonskem, a když nebylo
jestě po válce revolucí zdoláno, seštvali křesťanské národy do
války světové, Rusko povaleno, roztrháno na malé státy, aby se
více npvzmohlo, a žilo z milosti židozednářstva. Cíle dosaženo;
Rakousku a Německu strojí se úklady, aby i ty roztrhány snáze
vlivu a moci nepřátel podlehly.
Antikrist jest na obzoru. Nepřátelé církve Kristovy připra
vují se k rozhodné ráně. Lid si už vychovali, kostelu odcizili,
za kus chleba zrazen bude Kristus, aby byl ukřižován.
Čeká nás boj veliký a bezohledný, týden pašiový. —
Avšak my se stracbovati nemusíme jako kdysi apoštolé Páně;
vše to dávno už Kristus předpověděl, vše to už Se jednou stalo,
a Kristus vstalz mrtvých, nadchl novou silou apoštoly: Dou
fejte, já přemohl svět.-, (Jan 16 BB.) — Svět bude chvíli jásati
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a my si pokvílíme, ale zármutek náš obrátí se v radost, které
nlkdO více neodejme od nás. (Jan 16. 10.) My jsme nástroji Kri.
stovými,- kon'áme dílo božské; nepřátelé jsou nástroji bran pe
kelných, konají dílo ďábelské. Vítězství bude naše, hyt bychom
život ztratili; nepřátelé budou zahanbeni a poraženi, byť na oko
— zvítězili. Vojáci Skanderbergovi nosili na krku prášek z kostí
svého pána, aby se udrželi v duchu vojenském a nezpronevěřili
se jeho památce. My nosíme v sobě Boha celého, Ježíše Krista,
.kterého denně přijímáme, který nás sílí, s námi bojuje a vítězí.

Duch světa jest duchem odboje a neposlušnosti; oblecme
se v ducha Krístova, ducha poslušnosti, kterým přemůžeme svět.
Poslušnost jsme slíbili při ordinaci svému arcipastýři a jeho
nástupcům i jejich zástupcům; poslušnost musí býti naší přední
_ctností a ozdobou; kdo nemá ducha poslušnosti, nemá ducha
Kristova; a kdo nemá ducha' Kristova, praví sv. Pavel, není
Kristův. (Řím 8. 9.)
1. Poslušnost ku představeným jest naprosto nutná, nebot
udržuje pořádek v církvi. Už sv. Ignác mučedník, napsal: »Laik
musí poslouchati kněze, kněz biskupa, biskup papeže, papež Krista
jako Kristus poslušen byl nebeského Otcelc
A sv. Pavel praví: »Každá duše mocnosti vyšší buď pod
dána; není mocnosti leč od Boha; kdo se mocnosti protiví, Bohu
samému se protiví. (Rím 13.) Dábel svedl první lidi k neposlu
šnosti, aby zmařil plán prozřetelnosti boží ; svádí zvláště kněze
Kristovy, aby zmatek nastal v církvi. Svět chválí Loskoty a-Roučky,
ač jimi pohrdá, jako nepřátelé Kristovi pohrdli ]idášem, když
vykonal dílo ďábelské.
Svět podezřívá a pomlouvá představené církve, aby kněze
od nich odvrátil. Poslouchati musíme představených i když svět
vidí na nich nedostatky; vždyt zloba světa hledala chyby na
samém Ježíši Kristu. Origenes napsal kdysi: »Ježíš byl .poddán
Iosefovi, tedy nekonečně vyšší — mnohem nižšímu; tím nás učil,
že i nižší může býti představeným vyšších a lepších, a že pod
daný může býti lepší než představený. At jest představený jaký
koliv, bude odpovídati za sebe; my pak budeme odpovídati jak
jsme jich poslouchali.: _
Jako hodné dítko nevidí chyb na rodičích, ale čeká na pokyn,
aby vůli jejich mohlo splniti, tak horlivý kněz hledá radostv tom,
aby představeným pomáhal plniti těžký a zodpovědný jejich úřad,
lowti duše pro království Kristovo. —
Zamilovaný mladík nevidí ani jediné chyby na svém děvčeti,
i když rodiče jeho vidí chyb několik; láska smyslná oslepila ho,
že nevidí ničeho. Horlivý a poslušný kněz nevidí ve svém před
staveném'leč zástupce božího-, náměstka Kristova; nadpřirozená
láska ho oslepila, že nevidí ničeho, byt zlý svět jen samé chyby
předstíral. Čím ochotnější jest poslušnost, tím jest záslužnější;
tím více žehná Bůh naší práci, tím větší spokojeností naplňuje
vaší duši.
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2. Poslušnost jest zdánlivě obtížnou, poněvadž se jí vzpírá
celá naše přirozenost; ale z lásky k Bohu a hledíc na vznešený
VZOt'samého Ježíše Krista, stává se lehkou, vábivou ansladkou.
Sv. Bonaventura praví: »Poslušnost jest obětování vlastní vůle;
je to vznešené mučednictví.< A sv. Jan Klinakus' nazývá posluš
nost. dobrovolnou smrti. Ale jak, svůdnou jest'tato na oko ob
tížná ctnosť, hledíme li na syna poslušnosti, b_ožího Syna, Ježíše
Krista! — —Užpřed narozením poslechl císaře římského, pod
srdcem panenské Matky dává se vésti do Betlema ; po narození
podrobuje se bolestné obřízce, aby do poslední písmeny naplnil
zákon.
Do 20 let poddán byl rodičům a pracoval v tesařské dílně
z lásky k. nebeskému Otci pro spásu duší našich. Platil peníz
daně, když byl o to žádán. Na rozkaz žoldnéřův odkládá šaty,_
napřahuje ruce, aby byly hrubými hřeby přibity. Ani po smrti
nechtěl býti složen s kříže,a pochován bez svolení vladaře řím
ského.
'
Í
.Pokrm můj jest, abych činil vůli toho, kterýž mne poslal,
Otce nebeského,c (jan 4. 34.) bylo jeho heslem. Sebe'sama snížil,
stal se služebníkem, poslušen až k smrti kříže. (Fil. 2. 7.) —
A co žádá od nás Spasitel náš, ukřižovaný Mistr? »Chce-li
kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj, a následu;
mne.: (Mat. 16, 24.) »Jho mé jest sladké, břímě lehké.: (Mat.
11. BO.)

Za Krimské války dostal francouzský vyšší důstojník rozkaz,
aby se zmocnil vrchu, který už byl v rukou nepřátel. S hora sršel
oheň střel proti němu, ale on bojoval klidně a neohroženě, až
dobyl vrchu útokem. jenerál žasnul nad touto statečností a tázal
se, kde nabyl v té chvíli tolik neohroženosti. Důstojník odpo
věděl: »Ráno jsem byl u stolu Páně, Pán Ježíš mne sílil.<
My přijímáme každodenně nejsvětější. Tělo Páně; nás zvláště
sílí Kristus v boji proti světuva hříchu, v poslušnosti ku předsta
veným jestliže jen za to upřímně a důvěrně prosíme.
3. Poslušnost naplňuje nás pokojem a blaženosti. Blah. Ca
nisius pravil: »,Každé místo, kde jsem bylz poslušnosti, bylo pro
mne rájemc Sv. Kateřina Boloňská prosívala představené, aby
s ní hodně krutě nakládaly a nejtěžší práce přidělovaly; neboť
jen tehdy že se považuje za nejšťastnější.
Poslušností totiž nejlépe plníme vůli boží a docházíme jiště
a rychle dokonalosti. Představený jest zástupcem bóžím, v něm
posloucháme Boha samého; nemáme zodpovědnosti ze skutků,
jež jsme z poslušnosti vykonali; neboť zodpovědnost padá na
představené. Poslušnost chrání 'nás před hříchy, zvláště před pý
chou. »Muž poslušný mluviti bude vítězství,. praví 'písmo sv.
(Přísl. 21. 28.) Poslušný vítězí nad pokušením. Sv. Řehoř Veliký
pravi: »Poslušností překonáš zlé duchy, kteří neposlušností padli.:
poslušnost jest základem všech ostatních ctností; jest klíčem, který
nebe otvírá; jest přímou cestou k dokonalosti, —
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4. Poslušnost jest dále nejvýše záslužnou. »Ze Pán ježíš po
nížil sebe a stal se poslušným až k smrti kříže, dal mu Otec ne
beský jméno, které jest nad všeliké 'jiné jméno, aby ve jménu
jeho klekalo každé koleno nebeských, zemských a pekelných, a
každý jazyk vyznával, že ]ežíš jest v slávě Otce svého.< '(Fil. 2, 7.)
I pro naši poslušnost připravuje Bůh odměnu nevýslovnou.
Proto praví písmo sv., že poslušnost jest větší než oběti (I. Král
15, 22.); a sv. Řehoř Veliký to vysvětluje: »Obětl, pravi, zabí
jíme a obětujeme cizí tělo, poslušností však vlastní vůli.<
Sv. Tomáš Aquin. pak praví: Clověk nemůže dáti Bohu nic
většího nežli když svou vůli podrobuje vůli božl (ve svých předsta
vených.) Poslušností obětuje člověk nikoli dar cizí, ale sebe sama.:
A sv. Terezie tvrdí: »jeden den v poslušnosti a pokoře strá
vený má větší cenu, než moho dní v ustavičném dobrovolném
modlenl : jako pečeť královská dá nepatrnému kousku papíru
velikou cenu, tak nejnepatrnější skutek z poslušnosti vykonaný
má cenu u Boha nesmírnou.
A sv. František Saleský praví: >]ísti a píti z poslušnosti
je Bohu milejší nežli dobrovolný půst a bdění poustevníků.<
»Záslužnější jest zvedno—utistéblo z poslušnosti, nežli postíti
se a bičovati do krve.c
5 Poslušností konečně povznášíme se v očích světa, vymá
háme si úctu u největších nepřátel, nutíme ku přemýšlení vlažné
křesťany i nevěrce. ukazujeme cestu k Bohu. — Co přivedlo Bis
marka za kulturního boje v Německu do Canossyř Neohroženosť
biskupů a poslušnost kněžstva. Lid to prohlédl, seskupil se věrně
kolem svých dastýřů a rádců. Až uvidí svedený lid katolické
kněze, jak kolem svých biskupů neohroženě konají své povinnosti,
pozná., že bojujeme nikoli za zájmy ostatní a lidské, ale za
spásu nesmrtelných duší, za slávu boží; pozná své poblouzení
a marné šílenství nepřátel, přilne k svým duchovním vůdcům a
nejlepším přátelům.
Arcibiskup z Praya v Portugalsku, Bartoloměj de Martribu,
konal obtížné visitace v horských krajinách na mezku. jednou
překvapila je na'cestě veliká bouře 5 deštěm. Skryli se do skalní
jeskyně. Blízko před nimi stál v dešti malý pasák ovcí. Volali
naň, aby se také ukryl před deštěm. Ale hošík odpověděl: »já
nesmim, vlci by mé ovečky roztrhali.: »jen pojď volali naň, vlci
se blízko nás neodvážíc aNemohu, bránil se hošík, tatínek mi
poručil, abych ovečky dobře hlídal.> Arcibiskup velice dojat po
slušnosti hocha pravil k průvodčím: »Hledte v největším dešti
stojí. hlídá ovce, poslouchá otce; a vy se mi divíte, že si neumím
odpočinout při hledání ztracených oveček. jak bych se měl še
třiti, kde se jedná o spásu duší nesmrtelných! Hoch slouží za
kousek chleba, bojí se malého trestu; my sloužíme za odměnu
nevýslovnou a věčnou, a zpronevěra byla by trestána tresty ne
výslovnými a věčnými—le

'

Ejhle, jakých'zásluh můžeme si získati poslušností za svého
života kněžského.
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Aby poslušnost pro nás byla ještě lehčí a vábivější, pohledme
na druhý vzor poslušnosti, na nebeskou královnu, Marii Pannuf
Vše, co konala, činila z lásky k Bohu a svaté poslušnosti, z lásky
k nám lidem s ochotou neslýchanou; v ničem nehloubala, proč
to Bůh přikazuje, ukládala vše, příjemné i nepříjemné, radostné
i žalostné ve svém přečistém srdci. I z poslušnosti stala se matkou
milosti plnou, aby z těch milosrí mohla i nás sílit v poslušnosti
a neohroženosti.
V někdejším klášteře cisterciáckém oOlivac zvaném nalézala
se mosazná studna v podobě stromu olivy, Se všech větví a květů
prýštila voda. Ve větvích byl obraz Panny Marie, aby každý hned
pochopil koho oliva zobrazuje Z rukou nebeské matky prýští se
nám ustavičně nepřeberné množství milostí. Skrze 'ni stávají
se hříšní kajícími, pyšní pokornými, neposlušní poslušnými, spra
vedliví stálými.
Dnes sešli jsme se na staroslavném poutním místě Mariánském,
v'Loretě Hájecké, abychom se opětně ochraně nebeské Matky
zasvětili, nových milostí si vyprosili a nových sil k těžkým pra
cím svého povolání načerpali. Marianský sodál, bohatýr vědy,
univers. professor Lováňský, Justus Lipsius, vyznal veřejně, že
všecko své'ěštěstí a spokojenost nalezl u ochránkyně nebeské, jíž
se'zasvětil, a že za největší milosť'v životě považoval vždy, že
jest mariánským sodálem.
_
Pod ochranou Marie Panny Neposkvrněné seskupení kolem
svých představených konejme své povinnosti v duchu Kristově
a za příkladem jeho božské Matky; a kdyby celý svět se zlomil
proti nám, staneme se divadlem světa a andělům vědouce, že utr
pení toho času'nejsou hodna budoucí slávy, jež se zjeví na nás,
setrváme-li v poslušnosti avěrnosti.< (Řím 8. 18.)
_ .
Pán Ježíš bude nás síliti a povzbuzovati s nebe, od oltáře a
v srdci každého z nás po sv. přijímání volaje: »Blahoslavení jste,
když vám budou zlořečiti a protivenství činiti a mluviti všecko,
zlé proti vám, lhouce pro mne, — radujte se a veselte se, nebo od
plata hojná jest v nebesích.: (Mat. 5.'12.) Nos cum Prolepia be
nedicat Virgo Maria. Amen.

V. M. Václzal,O. Praem.

Tisk v duchovní správě.
Píše Havelka lan.

Jak lze tisk rozšiřovati?
Poznavše' důležitost tisku, jakož i druhy, hodící se výborně
duchovní správě, sn'ažiti se máme o jeho rozšíření. Jak tisk šířitiř
Tato otázka mhohého zradila od práce, ač jeji rozluštění není těžké.
1. První místo, kde by se s dobrým prospěchem tisk katol.
šířil je beze“ vší pochyby dům Boží. Namítne někdo, že tím—pro
fanovala by se svatyně Boží jako je kostel. Tomu odpovídám:

_ ásb _
Prvním účelem chrámu Páně je jistě posvěcení člověka. A jestliže
není profanací, zneuctěním chrámu Páně prodávání svíček, obrázků
a modlitbiček na místě v kostele viykázaném, není ani prodávání
dobrého tisku katolického u chrámů na místě příhcdném zne
svěcení kostela a to tím spíše. poněvadž dobrým tiskem člověk
se nejen posvěcuje, ale i poučuje.
To dobře vystihli naši důstojní spolubřatři v sousední říši a
proto rozšiřují horečně tisk přímo v kostele. jak si počínají? Ku
příkladu mají dogmatická kázání 0 jsoucnosti Boží. jak dá se na
kazatelně v poměrně krátké době thema probrati, je na snadě.
A tu právě, co neprobrali kněží s dostatek “na kazatelně, dodělá
tisk. Po takových kázáních, jež obyčejně konají se i odpoledne,
rozšiřuje se tisk, bud brožura nebo celá kniha, nebo i otisk ká
zání. To obstarávají dva nebo více mužů od faráře k tomu usta
novení. Ovšem se rozumí nerozprodají se brožury všecky. A tu
ani zbylé nepřijdou na zmar. Mají pohotově jiný způsob rozpro
deje tisku všeho obsahu. Na vhodném místě, jako u nás sedí
svíčková bába se svíčkami, s devotionaliemi a pod., sedí u skříně
muž a prodává brožury katolické. Nikdo se nepohoršuje nad tím
& tisk rozejde se v mnoha tisících exemplářích mezi lid. Tento
způsob prodeje tisku děje se ovšem po pobožnostech, když lid
vychází z kostela. Aby pak návštěvníci domu Božího mimo po
božnosti nebyli zkrácení a mohli si pdsloužiti katolickým tiskem,
mají zaveden v Německu ještě jiný způsob; U vchodu do ko
stela i na jiných místech příhodných mají skříně za'sklené, jež
jsou zařízeny jako automaty. Celá skříň rozdělena je v několik
přehrad; v těchto jsou různé brožury. jaké, ukazuje nadpis nad
jednotlivými přehradami s udáním ceny. Kdo si přeje, poslouží
si sám jako u automatu. Zařízení velmi pohodlnéa praktické tím,
že kdy si faráři zalíbí, vymění brožury zbylé za jiné.
Tato praxe je velmi jednoduchá a účinná. Který chrám Páně
u nás bude prosím s automatickou prodejnou dobrého tisku ná
boženského?

““

'

Ale, co by tomuto způsobu řekly naše biskupské ordina
riáty? jako odpověď nechat poslouží »Ordinariátní list Pražské
arcidioecese, č. 7, r. 1917: o rozšiřování listu »Sv. Vojtěcha.
Důstojní pp. duchovní správcové se žádají, aby časopis »Sv.
Vojtěčbc vydávaný spolkem sv. Bonifáce, se vším úsilím mezi
lidem rozsiřovali a nedopouštěli, by vytisky jeho zůstávaly ne
rozdány ležeti,v sakristii nebo na faře. Doporučuje se, není-li
o kolportáž lépe postaráno, aspoň na stolek v kostele u vchodu
' časopis vyložiti, a věřícíupozorniti, aby si po exempláři (po čísle) brali.
Z kníž. arcib. konsištoře v Praze, dne 16. července 1917.
N. E. 8078.

Ordinariátní list Pražské arcidiecése 1917. C. 7.

Kde obstarati a jaké brožury obstarati-P Každý duchovní
správce zná svoji osadu. Ví dobře, který článek víry ku př.
osadníci špatně si vykládají, která idea v osadě se rozšiřuje. Podle
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toho se zařídí. Svého času dobře sloužily brožury: »Slova Pravdy
(jež lze koupiti za ?evnou cepu), nyní velmi dobře by se hodily
brožury Královéhradecké: C_asové úvahy — již proto, že jsou
velmi laciné — nebo pražské: »Obrana víryc.
2. jiný způsob může býti takovýto. V mnohých farnostech
jsou katolické spolky. Všichni členové spolku odbírají list své
strany, tedy list politický. Nuže tohohle tisku využiři takto.
V osadě chci ku př. rozšířiti list čistě náboženský — sv. Vojtěcha.
V ložím tedy jednoduše do každého listu politického po jednom
čísle sv. Vojtěcha. Je mnoho čtenářů >Kříže.< I do toho dám
list sv. Vojtěcha. A mám náboženský tisk mezi farníky hned a
v počtu velkém.
3. Psal jsem dosud o rozšiřování drobného tisku katol. mezi
farníky. Ten krejcar každý rád obětuje, vyjde—li farář tiskem
koláturníkům vstříc. Máme však v osadě chudé i bohaté. A jak
těm lze pomocí nejen tiskem drobným, ale celou knihou, ba kni—
hovnou? Není' dnes rodiny, kde by neměly knihovny. Hleďme
do rodin dostati knihovnu svou, katolickou! Itoto je velmi lehké:
Bohatým i chudým lze pomoci. A) Pro bohaté. Jsou ku př. křtiny.
Co se tu sejde dárků, jež pro pozdější život dítěte nemají ceny !.
Nabídněme těmto rodičům, by se staly údy »Dědictví Maličkýchk
Než dítě doroste, bude míti pěknou knihovn čku, trvanlivou to
' památku na sv. křest — za několik krejcarů. Radu dá ředitelství
Dědictví Maličkých v Hradci Králové. Pro dospělé doporučme
členství Dědictví sv. Janské naší inteligenci Dědictví sv. Prokopské.
.
Tak pomůže se našemu tisku, pomůže zákládati _dobré
katolické knihovny domácí. To ovšem platí pro zámožněj'ší farníky.
B) Ale i chudý rád si přečte knihu. Sám si nekoupí, ale
z obecní knihovny vypůjčí. A nahlédl jsi do obecní knihovny?
Co tu často škvárů, náboženství _i.dobrým mravům knih nepřá—
telských. A jsi vinen, jestliže nestaráš se o zřízení knihovny dobré,
katolické! A přece založiti knihovnu katolickou je tak lehké!
Místnost pro ni máš je to farní kancelář. „A kde bys knihy ob—
staral? Víš také Sám máš dosti kněh zábavných, pro tě bezcen
ných. Ty dej do 'farní knihovny. Byla by tvoje knihovna malá? Máš
zde spolek pro zakládání katolických knihoven v Praze č. 570 II.
S ním vejdi do styku a on pomůže tobě 'založiti knihovnu farní.
Promluvili jsme o způsobu, jak rozšířiti dobrý katolický tisk._
Užijme všichni kteréhokoli, ale všichni hleďtne na svých osadách
založiti knihovny farní.
Zachrániti nejširší lidové vrstvy od nevěry a zkázy mravní,
musí býti dnes naší první úlohullTiskem, který rozšíříme, kni
hovnou, kterou založíme, prokážeme své dobré vlasti veliké do
brodiní. Sta šlechetných předsevzetí a dobrýéh činů zrodí' se
z katolického tisku. Nevíme nikdy kdy a kde dobrý náš tisk
stane se původem dobrého činu' a kolik čtenářů zachrání od zá
huby časné i věčné !, A proto rozšiřujme horlivě'mezi svými far

níky tisk nášll

.
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Bible na kazatelně.
Dr. P. Josef Mlklik, C. 5. S. R. — (Pokračování.)

16.»Asccensiones in cord'e suo disposuitu
(Zal m 83, 6.) Je všeobecně známo, jak bývají slova vykládána.
Proto není třeba uváděti mnoho dokladů. Rodriguez na př. vidí
v nich důkaz, že v duchovním životě máme si vždycky vytknouti
vznešený cíl. Píšeť: »Spravedlivý má stále před očima'ideal
ctnosti; všechna jeho snaha směřuje k tomu, aby rostl' v doko
nalosti. Hříšník se o podobné věci nezajímá; žije jako druzí lidé.
Nanejvýš se pokusí o jakousi prostřední ctnost; brzy však ocha
buje klesá a nikdy nedojde k cíli.c1) Podobně Bellarmin.2) —
Správný smysl udává nám obsah žalmu. Pěvec líčí pout do
chrámu Jerusalemského. Svědomitý žid ustavičně pamatoval na
svoji povinnost, ukázati se třikráte do roka před tváří Hospodi—
novou.3) Poutnické cesty, které se všech stran sbíhaly se do sv.
města, ustavičně mu tanuly na mysli. V duchu se již rozhodl, '
po které půjdef) A poněvadž cesta do ]erusalema stoupala, na
zývá ie žalmista případně »ascensiones.c
Sion bývá častěji předobrazem nebe a symbolem naší mravní
dokonalosti — proto možno připustiti také výklad první: Nemělo
by se však zapomínati, že slovný smysl žalmu je jiný.

17. »Ibunt de virtute

in virtutem.c

(Zalm83, 6.)

Výklad uvedených slov souvisí těsně s předcházejícím. Proto
Rodriguez a s ním mnozí jiní vykládají verš o pokroku' ve ctnosti.
Tak jmenovaný spisovatel: »O spravedlivých stojí psáno: Půjdou
od ctnosti ke ctnosti; to znamená: jejich horlivost bude se vždy
více a více rozmáhati a nezadržitelně budou pokračovati'na dráze
ctnosti, až dospějí k nejvyšší dokonalosti.<5) Podobně Bellarminf)
Calmet,7) Navarraeusf) Graser 9) a Posvátná kazatelna.“J) Ze star
ších zvláště Eusebius,") sv. Athanas,12) sv. Augustin13) a Theo
doret.")

'

_

_

I tu platí, co bylo řečeno o textu předcházejícím. Slovný
smysl líčí pouť do chrámu ]erusalemského. Dr. Sedláček udává
obsah následovně: »Udolím Baka 15)_(: lacrimarum) putujíce k ]e
rusalému. činí to pusté a suché údolí místem pramenů... Věrou
jejich a horlivostí poušť se proměnila v krásnou, vodou svlažova
nou kr 'inu. ]dou od síly' k síle: poutníci neztrácejí sil dlouhou
cestou, ale čím blíže přicházeli !: Sionu, tím větší sílu v sobě
cítí, tím jsou veselejší.c")
. ,1) Ubung. Ill. 1. 8. —- 2) Crampon, ,Psalmi II. 58.
3) Sedláček, Žalmy II. 677. — 4) Walter, Psalitte, III. 204.
b) Ubung I. 1. 15. — 6) Crampon, »Psalmi II. 58—59. — 7) ad loc.
8) Quadrag. 32, 347. — £') Predigten I. 32. á 347. — 10) roč. 27. str. 42.
“) Mig. 23; 1011. —. 12) Mig. 27. 370. — 13) Mig. 37, 1066.

“; Mig. 80. 1542.
15)Sv. jeroným pokládal Baka za jméno obecné a proto přeložil »in
valle lacrimarumt. Neprávem. Udolí bylo na blízku sv. města.
16) Žalmy, II. 678.
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18.»Qui fingislabore

in praecepto.:

(Žalm

93, 20) Obsah žalmu je jasný. Zbozný král David s bolestí po
zoroval. jak moc bezbožných povážlivě roste a jak právě hříšní
kům dařívá se na světě nejlépe. Dosahují vysokých úřadů a zne
užívají svého postavení na škodu zbožných. A poněvadž každá
moc pochází v poslední řadě od Boha, mimoděk vnucovala se
pozorovateli myšlenka, proč to Bůh trpí. Vždyť přece není možné,
aby sám byl pomocníkem zločinu. A právě tuto poslední ideu
vyjadřují-slova, o kterých jednáme a která zní dle původního
textu: » i jest s tebou sdružen stolec zhouby (: vládnoucí strana
_bezbožných), který nám působí strasti jménem zákonařc (: mocí
danou jim vlastně od Boha.) almista ovšem, rozhodně zamítá'
tuto roubavou myšlenku a pln důvěry volá: »Uklady činiti budou
duši spravedlivého, a krev nevinnou odsoudí. Ale učiněn jest mi
Hospodin za útočiště, & Bůh můj za pomoc naděje mé. A od
platí jim nepravost jejich: a v zlosti jejich zahladí je: zahladí je
Hospodin, Bůh náš.:
Z nejstarších exegetů snad jediný Didymus vyložil místo
úplně správně. Slova slepého učznce alexandrinského zasluhují,
abychom je uvedli v plném znění. Píše: »Ty, Pane, jsi naším
Stvořitelem a jistě se o nás staráš. Potká-li nás něco dobrého,
víme, že je to darem tvým. Když však uvidíme, že zlí hrozí dob
r'ým záhubou a nevinní že jsou odsuzování, budeme k tobě vo—
lati: Zdali kromě tebe vládne jestě někdo jiný, že takové věci
dějí se proti tvým služebníkůrn? Daleko budiž to od tebe! Není
s tebou sdružen žádný stolec nepravosti. Ty sám jsi dal zákon,
kterým se musí spravovati všichni . . . 'A proto potlač jejich bez
božné útoky na násl Hlel vydávají se za soudce a úředníky a
k smrti odsuzují krev nevinnou—1)
Podobně vykládal Apollinaris z Laodicu2) a moderní větši
nou. Tak dr. Sedláček: va, jenž jsi „tak spravedlivý, dobrotivý.
jenž 'tak rád přispíváš svou pomocí spravedlivým, nemůžeš býti
Spojen s nešle'chetníky. Je řeč o stolci zhouby (soudce), od něhož
bývá zlo, zhouba, pronásledování a to mocí zákona — takřka
tedy mocí Boží, které se dovolávají.c3)
_
Bohužel, byl latinský překlad až příliš svůdný, takže mu ně
kteří podkládali smysl slov: »Jho mé jest sladké a břímě mé
lehké: -a překládali se sv. Bernardem 4): »Který zdánlivě vnášíš
1) Mig. 39, 1503: >Tu creator noster, Domine ac profecto de nobis
curas. Quod si quid boni nobis contigerit, non ignoramus illud a to esse.
At quando videbimus a malis quibusdam justos in discrimen adductos, et
'rnaocentes damnatos, clamabimus ad te: Numquid alia sedes regni adhaeret,
aut adhaerebit tibi, talia cum adversus servos tuos perficiantur? At non ad
haeret tibi sedes iniquitatis; nam legem omnium reginam constituisti. qua
omnia dirigantur . . . . Quapropter reprime eorum crudelissimos in nos im
petus. Fíngentes se judicum esse ac magistratuum muneri instructos, san
guinern innocentem condemnant.:
2; Mig. 33, 1454. _

8) Žalmy, 11. vse.—759.

*) Nepodařilo se mi najíti tento výrok u_sv. Bernarda. Fides sit penes
auctorem!
'
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obtíž do přikázání: nebo s Gerhohem: »Který dle sil jednoho
každého mírníš tíži svých rozkazůn 1) — Jiní nevztahovali slovo
na Boha, nýbrž na ďábla, který nám líčí duchovní život barvami
co možná nejte_mnějšími.Tak na př. sv. Athanáš: »Naopak jedná
nevraživý démon, který klamně nám ukazuje obtíže v přikázáních
Božích a působí. že jeho zákony zdají se nám těžkými, ačkoliv
jsou samy sebou snadné.—2)Podobně Euthymius 3) a jiní. Všichni
viděli ve slovech

»sedes iniquitatiSc zlého ducha. ——Dle jiných

táže se žalmista, proč právě zbožní lidé tolik trpí. Tak sv. Augu
stin: »Kdo tě může viniti z-nespravedlnosti, když nám 'poroučíš
věci těžké? když nás vodíš po stezkách tolik trnitých a' když —
abych tak řekl — prodáváš všechny svoje milosti za drahou cenu
utrpení a obtíží? Proto, že o nás platí: Kdo spí, nebývá koru
nován.c*) .

'

„

19.1nitium sapientiae timor Domini.: (Zalm110,

10.-) Obyčejně se překládá: »Počátek moudrosti je bázeň boží-.
-A dogmatikové upozorňují, že obrácení předchází vždy jakási
bázeň před Bohem a jeho tresty. Srovnáme-li však uvedená slova
os parallelními místy biblickými, poznáváme, že mají hlubší a plnější
význam. job 28,28. praví: »Aj, bázeň Páně, tot je tvá moudrost.: l")
Eccli 1, 20: »Plnost moudrosti jest- báti se Boha.. Eccli 1, 33:
»Synu, jsi-Ii žádostiv moudrosti, zachovávej spravedlnost a Bůh
dá ji tobě. Nebo moudrost a umění jest bázeň boží.: Eccli 23, 37 -:
.A poznají ti, kteříž ostanou, !& nic není lepšího jako bázeň
boží; a nic sladšího jako ohled míti na přikázání boží.: Dle toho
se zdá, že dlužno překládati: >Vrcholem moudrosti je bázeň boží.<
Slovo nvram je nejasné a znamená buď počátek nebo nejlepší
část, prvotiny, tresť a podobné.“) Parallelní místa nás poučují,
že se _mámerozhodnouti pro význam druhý. Srv. také Zalm 136, 9:
»Přilni jazyk můj k dásním mým ._. .: nepředložím-li jerusalem
na počátku veselí svého.: K tomu připojuje Bible poznámku:
»jestliže' nebude Jerusalem mé nejpřednější a největší potěšeníc
Podobně Sedláček ") a Vigouroux.8)
Této obtíže byli si ostatně někteří kazatelé dobře vědomi
a snažili se ji předejití. Tak na př. Navarraeus: »jak může býti
1) Mig. 194, 574.

9, Mig. 27. 41l.: »Secus autem ille se habet, qui findit laborem in prae
cepto, videlicet adversarius daemon, qui praecepta Dei, quae levia sunt,
gravia eílicit..
3) Mig. 128, 962.

_

_

4) Mig. 37, 1211: »Quis te iniquitatis arguet, cum ardua nobis imperas?
Cur asperas adeo per semitas nos ducis atque omnia, ut ita dicam, canssnmo
laborum ac difficultatum pretio vendis? Nimirum haec nostra conditio est:
nemo dormiens coronatur.:
_ .
5) Výrazněji ve Vul átě: »Ecce timor Domini ipsa est sapientia.:
6) Mig. 37, 1211: rčuis te iniquitatis arguet, cum ardua 110le imperas?
Cur asperas adeo per semitas no's ducis atque omnia, ut ita dicam, caris
simo laborum ac difňcultatum pretio vendisř Nimirurn hagc nostra conditio
est!: nemo dormiens coronatur.:
") Bainvel, Les contresens, str. 91. — 2) Žalmy, II. 1059.
8) Bible a nejnovější objevy, IV. 171.
,
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táž bázeň počátkem moudrosti a zároveň moudrostí dokonalou
a'jejím vrcholem? Oba texty snadno srovnáme, vykládáme-li
jeden o bázni otrocké, druhý o bázni synovskéa 1) Avšak ubi
lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.c

_ 20. »Imperfectum meum viderunt oculi tui.c
(Zalm 138, 16.) Slovo »imperfectumc bývá někdy překládáno
»nedokonalostc. Bůh předvídá naše hříchy a přece nepřestává
prokazovati nám dobrodiní. Tak učinil již sv. Augultin2) ve svém
lidovém kázání na žalm 138. a po něm mnozí jiní. — Zcela jinak
sv. Hilarius. Odvolávaje se na řecký překlad &xazégyaoz'ou, vy
kládal místo o Bohu, který existuje, nikdy však nepovstal; :]edi
nému Bohu přísluší, aby byl, nikdy však nepovstaLc3) — Pravý
význam slova podává nám text hebrejský, kde stojí m?ž
Znamená člověka v životě matky nevyvinutého, tedy ve stavu
embryonálním. již tehdy Bůh o něm věděl a o něho se staral.
Tak ze starších Eusebius z Caesf) a Apollinaris Laodic. Poslední
praví krátce: »Viděl jsi mne, Králi, když jsem byl ještě nevyvi;
nutý v životě mateřskémx 5) Podobně sv. Athanášf) Theodoretf)
Euthymius 3) 'a novější všichni. Srv. na př. Bellarmina: »Nedo

konalým rozumíještě nevyvinuté tělo, tak zvaný zárodek, který
nemá dosud podoby íidské, ani údů.- 9)

'

21..:Perfecto odio oderamillos.c-\(Žalm138,22)
Asketé dovozovali ze slov, že je nenávist dovolená a nenávist
hříšná. První obrací se proti hříchu, druhá proti osobě samé. Tak
již slepý Didymus: »Tehdy nenávidíme lidi dokonalou nenávistí,
jestli je nenávidíme pouze proto, že sami nenávidí Boha.: 10)
Podobně sv. Augustin, který měl po ruce-jenom překlady: »Ně
náviděl jsem u nich jejich nepravosti, miloval jsem na nich obraz
tvůj. Nenáviděti dokonalou nenávistí znamená, abys ani nenáviděl
člověka pro chyby, ani nemiloval chyb pro člověka a “) Stejně
vykládá jeho veliký žák sv. Prosper Aqu.: »Tehdy miluješ Boha
dokonale, jestli nemiluješ ničeho, co nemiluje Bůh a jestli jeho
nepřátele tak nenávidíš, abys zavrhoval spíše jejich hříchy, než
"jejich osobu. Něco jiného je,/co činí oni a něco jiného, co na
1) Quadrag. 19. č. 36.: »Quo pacto ňeri potest, ut unus idemque timor
sit principium sapientiae, atque etiam perfecta consummataque sapientia?
. . . Facile hos duos textus inter se conciliabim'us, si timorem diversimode
consideremus, ecilicet ut servilem et ut ňlialem.:
2, Mig. 37. 1798.

3) Mig.9, 809: >Deo autem soli proprium esse potest, ut sit et infectus sit.;
4) Mig. 24. 39. — 5) Mig. 33, 1522. -— 6) Mig. 27, 534.
7) Mig. 80, 1939. — 8) Mig. 128, 1258.

9) Crampon, Psalmi II. 419: »Perimperfectum' intelligit corpus informe,
quod vocant embryonem, in quo nondum apparent forma et distinctio
r_nembrorum.c
'
10) Mig. 39, 1599: »Perfectum odium est in tales homines, quando eos

non alia de causa oderimus, quam de illorum odio in Deumx
'
") Mig. 37, 1801: »Oderam in eis iniquitates eorum, diligebam condi—
tionem tuam. H_oc est perfecto odio odisse, ut nec propter vitia homines
oderis, nec vitia propter' homines diligas.:
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nich učinil Bhlml) Podobně sv. Hilarius: »Svoje nepřátele'máme
ovšem milovati, ne však nepřátele boží.: 2) Kassiodor odůvodňuje
šíře tuto zásadu: 'Naši nepřátelé hněvají se na nás někdy právem,
buď 'že jim povinných služeb neprokazuieme, nebo jim na cti
utrháme a jejich dobrým snahám nepřejeme. A proto právem se
nám káže, abychom svoje nepřátele milovali, protože je někdy
vlastní vinou urážíme. Nepřátele boží máme však nenáviděti.
jsou-li zatvrzelí: to proto, že se protiví svému tvůrci, od něhož
byli stvořeni a od kterého mají všechno, čím jsou.: 3)
Výklady jsou nesprávné. jde tu opět o hebraismus, který
znamená úplně, v nejvyšším stupni nenáviděti. Tak sv. Athanáš,")
Euthymius 5) a moderní.

'

_

22. »Laudate Dominum in sanctis eius.: (Zalm150,

l.) Bývá překládáno: Chvalte Hospodina ve svatých jeho! Poně
vadž omyl je analogický číslo 12., odkazujeme laskavého čtenáře
k němu. I tu se jedná o svatyni v Jerusalemě.

23.Numquid potest homo abscondere ignem
in sinu suo, ut vestimenta' illius non ardeantřc

(Přís. 6, 27.) Kterýsi kazatel použil textu, aby ukázal, jak mocně
rozněcuje v nás sv. přijímání oheň lásky boží. Většího omylu
exegetického nelze se snad již ani dopustiti. V celé kapitole
varuje svatopisec před stykem se ženou, poněvadž je morálně
nemožno často a důvěrně se ženami rozmlouvati a při tom zů
stati čistý. Spisovatelů, kter'í tvrdí "totéž, ani nevypočítávám,
poněvadž je jich příliš mnoho. Připomínám pouze, jak případně
užívali kazatelé slov o četbě špatných knih. Tak praví glossa
ordinaria: ojen tomu je dovoleno čísti knihy haeretiků, kdo je
tak utvrzen ve víře katolické. že se nedá zviklati ani úlisnými
slovy, ani úskoky.: 6) Podobně sv. Beda 7) a Rabanus Maurus.8)
již ve Starém zákoně srovnávána nevěra s pronevěrou manžel
skou. Také pro kázání 0 zlých příležitostech nebo špatných
společnostech možno s prospěchem textu použíti. Dojem by se
ještě zvýšil,_ kdyby kazatel probral jednotlivé příležitosti-a každý
odstavec zakončil uvedenými slovy. '
'
1) Mig. 51, 398: »Peifecta in Dominum dllCCtiO'est, non amare, quod

non amat, et ipsos inimicos Dei sic odio habere, ut pravitas eorum odiósa
sit potius, quam natura. Quia aliud est in ipsis, quod faciunt, aliud quod
Creator instituit.<
2) Mig. 9, 809. »Inimicos nostros amare praecipimur: sed nostros
non Dei,:
3) Mig. 70, 991: »Nostri quippe inimici interdum contra nos justa indig- „
natione consurgunt et irritantur, qiare illis ofticia debita non praebemus,
quare detrahimus, quare bonis emum nisibus invidemus. Merito ergo adver—
sarios nostros jubemur diligere, quos nos nostro vitio contingit offendere.
Dei vero inimici, quando obstinati sunt', competenti et religiosa exsecratione
damnantur, quoniam cum ab ipso creati sunt, ipsique debeant omne, quod
vivunt. suo tamen contumaces redduntur auctori.<
' 4) Mig. 27, 535. _

5, Mig. 127, 1262.

6) Ad locz' »Soli ei conceditur haereticorum libros legere, qui adeo
solidatus est in fide cathohca, ut verborum dulcedine vel astutia nequeat
ab ea separari.< '
7) Mig. 91, 962. _ 8) Mig. 111, 705.
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24. >Legem ponebat aquis, ne transir'ent fines
suos.c (Přís. 8, 29.) Svatopisec mluví o nestvořené moudrosti
boží, která celý svět účelně uspořádala“ a která dovedla i moři
stanoviti přesné hranice. O tom nás poučuje souvislost. Proto je,
nesprávné, když kazatelé ze slov dokazovali, že matka boží pod
křížem neplakala, nebo alespoň že neplakala nemírně: »legem

ponebat aquis=lacrimis.c

"

25. »Universa delicta operi't caritas.< (Přísl.10,

12.) Výrok přichází také v 1. Petra 4, 8. ve formě poněkud po

změněné: »Charitas operit multitudinem peccatorum.: Slova
býóají někdy vykládána o nadpřirozené lásce k Bohu, která vy
puzuje hřích z našeho srdce a uváděna ve spojení s výrokem
božského Spasitele: »Odpouštějí se jí hříchové mnozí, protože
milovala mnoho.: (Luk. 7, 47.) Tak dokazoval z textu na př.
Graser povinnost vzbuditi po spáchaném hříchu akt dokonalé
lásky k Bohu, není-li příležitosti ke zpovědi 1) Podobně praví
jakub Wujek z qurowce S. J.: »Bůh odpouští pro lásku jedněch
ke druhým, neboť láska přikrývá množství hříchů.: 2) 'Podobně i jiní.
Výklad je nesprávný, poněvadž ruší souvislost. V knize Pří
sloví čteme: »Odium suscitat rixas, et universa delicta operit
caritas.: Hebrejský parallelismus žádá, abychom vykládali: Jako
hněvivý a zlostný chyby bližního odkrývá, tak láska je zatajuje
a omlouvá. V listě sv. Petra není již tak jasno, myslí-li apoštol
nadpřirozenou lásku k Bohu, nebo lásku k bližní-mu. Poněvadž
však nemáme důkazů,.že sv. Petr užil slov pouze ve smyslu
akkommodovaném, rozhodujeme \se pro výklad druhý. A to tím
spíše, když v následujícím mluví apoštol opět o lásce k bližnímu.
Proto vykládá krásně dr. Sýkora: »Řeč jest o lásce k bližnímu
a proto smysl bud »Láska přehlíží a odpouští různé poklesky
bližního,< aneb spíše tento: >Láska zjednává modlitbami bližnímu
pomoc, k tomu, aby číně pravé pokání dosáhl odpuštěníhííchů.: 3)
Tomuto výkladu nasvědčují krásná slova sv. Iakuba: »Věz, že
kdo odvrátí- hříšníka od bludné cesty jeho, vysvobodí duši jeho
od smrti a přikryje množství hříchů.: (5, ZO.) V tom smyslu
modlil se Spasitel na kříži: :Otče, odpust jim, neboť nevědí, co

činí.c Podobně vykládá slova' na jiném místě Graserf)

Slovo k pastoraci mužů.
Naše chrámy vyplňují ženy, u zpovědnic klekají ženy. k častému, ba
denímu sv. přijímání přistupují dpět skoro jen ženy. Málo mužů plní věrně
své náboženské povinnosti, zvláště ve městech, a ještě méně jich vyniká
horlivostí ve přijímání sv. svátostí. Tak bylo již v míru ; válka pak v mnohém
ohledu ještě zhoršila tento stav. S vážnou obavou musí se duchovní tázati,
ce bude po válce, až se vrátí zástupy mrzáků-mužů do domoviny? Pastorace
mužů musí dnes býti v popředí.
.1) Predigten I. 290. — 2) Kazatelé slovanští, &'.507 a 697.
3) Nový Zák. II. 493. — 4) Predigten, !. 292.
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Dr. Berger věnoval této otázce úvahu v časopise Theo'ogie und Glaube
r 1916: >Psychologie domů se vracejících bojovníkůc. Vojín jest odcizen
značně rodinnému životu,_byl vytržen z náboženských svých zvyklostí,
objevil se mu nový svět a nejrozmanitější příklady nemohly ' na něho ne
působiti. Přiroz=no, že takový vojín vyžaduje velké péče a psychologicko
náboženské výchovy nové.
.
Podobně rakouský polní kurát Dr. Hudal přimlouval se za intensivnější
pastoraci mužů v.časopise Korrespondenzblatt f. d. kath. Klerus Oestereicbs
r. 1917. Přední starostí duchovní správy jest, jak přivésti muže k pravidelné
návštěvě služeb božích a k častějšímu přijímání sv. svátostí. V tomto směru
nejlépe se osvědčuje »apoštolát mužů.< V posledních třech letech v Německu
přistoupilo k němu na 180 000 mužů, kteří pak konají společně sv. přijímání
každý měsíc a tvoří tak pevnou baštu proti nevěře. O zřízení a vedení
apoštolátu dává důkladné poučení farář Stržiter v brožuře »Mánnerapostolatc.
Doporoučí, aby se začalo při vhodné příležitosti, na př. při missiích nebo'
duchovních cvičeních. Proto zaveďme, kde to jen poněkud možno, apošto'át
mužů, aby byl věrným strážcem Eucharistie a naším spolupracovníkem.
Snad neziskáme mnoho mužů, a poznáme, že nutno začíti s mládeží. Ano
pastorace mužů jest neúplná bez pastorace dorůst'hjící mužské mládeže.
Mládež, odrůstajici škole, musí býti předmětem zvláštní péče duchovní
správy..Prof. Schubert článkem »Gedanken zur jugendseelsorgec (Theologie
u Glaube, 3. ročník). upozorňuje na nebezpečenství víry u mládeže, která
opouští školu, a neucelená propadá náboženské netečnosti i nevěře. jako
.u mužů tak u mládeže záležeti musí na přijímání sv. svátostí. I zde osvědčí
se onpoštolát mladých mužů:. — Bez Organisace a spolků dnes se nic ne
svede. ' Mládež mužská musí býti nábožensky vychována a to na základě
církevní organisace kněžstvem. Nepodceňujme organisace jednot katolických
učedníků a tovaryšů! Kéž by byly mohutné v_každém větším městě,"a kéž
by byly vedeny nadšenýmj duchovními!
Ostatní mládež, zejména venkovská, musí míti své středisko a organi
sační jednotné vedení v duchu církevně-katolickém a náboženském. Kéž
nová organisace naší mládeže rozkvete, kéž sekretariát nezapomíná na pří—
rozená střediska farní, kéž mládež katolická svorně žije podle katolických
zásad s Kriste'm eucharistickým věrna církvi. ,

Uřední rozhodnuti.
Sděluje prol. Dr. Josef Čihák.
1. Uprava dlecésniho stipendia manuálních mši sv.
Episkopát pražské církevní provincie vydal dne 25. prosince 1917
ustanovení, jimž upravuje se diecesní taxa manuálních mší sv. (zvyšuje se
na 3 K), a zároveň záležitosti mešních nadaci. Dekrét podrobně jest uveden
na př. v Ord. listě pražském r. 1918 str. 35—41. a také vydán knižně.
2._Ko|kováni rodinných listin.
C. k. ministerstvo financí sdělilo k dotazu výnosem ze dne 16. ledna
1918 č. 1565_toto: »Žádosti, jež podávají příbuzní osoby vojen. stojící ve
válečné frontě nebo obce (dle nařízení ministerstva války ze dne 18. září
1917, odd. 10, č. 216.370 N. V. Bl. N. 44/17 neb dle nařízení ministerstva
zeměbrany ze dne 17. září 1917 č. 21. 569 N. V. Bl. Nr. 46/47) aby osoba ta
přesazena byla na mísí—o,jež není stálým útokům nepřátelským vydáno,
jsou dle tvar. pol. 44, lit. g zákona ze dne 9. února 1850, ř. z. č. 20 kolku

prosty. K žádostem těmto přiložené výkazy rodinné a jiná vysvědčení jsou pod
mínečně v tomto případu kolku prosty dle tar. pol. 117 lit. m téhož zákona..
3. Zákaz kostelních koncertů v linecké diecési.
Línecký biskup zakázal konati ve chrámech hudební koncerty mimo
liturgické úkony. Chór a varhany jsou zasvěceny službě boží; vždyt jest

\
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vlastní formule pro svěcení varhan »Benedictio instrumentorum Organi in
Ecclesiae, kdež se praví výslovně: »benedic, quaesumus, hoc instrumentum
organi, cultui tug dedicatumc.
(Lin. Dřózesanblatt 1917, tu.)

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti Dra. Čiháka.
A) Hamz'letz'ckcíliteratura.

„ V nakladatelství F. Schóninghově v Paderbornu vychází řadu let výborný
praktický časopis homileticky »Chrysologusc. Letos počíná vycházeti v tom
též nakladatelství vedle >Chrysologa< nový list, určený pro vědecké a teore

tické otázky homiletické. Název jeho jest: »Kirche und Kanzelc. Blátter

'íiír homiletische Wissenschaft.' Vychází čtvrtletně, první sešit obsahuje
84 strany velké osmerky; celoroční předplatné jest 6'60 M. Redaktorem jest
dómský kazatel paderbornský a spisovatel P. Dr. Thaddaeus Soiron 0. F. M.
— Obsah jest velmi pouč _ý, v duchu encykliky »Humani generis: z is./6.
1917. Časopis tento vřefoe'doporučujeme

homiletickým

MeyenbergA.: »Homiletische und Katechetische

zungswerkc.

pracovníkům.

—

Studie n. Ergá n

Series thematica: Erster Band. Relig'óse Grundfragen. Vyšlo

v Luzernu, Ráber & Cie, dil I. r. 1908 (X[[+656
str.), díl 11. r. 1917,
(637-1440 stran). K tomu vydán třetí svazeček »Alphabetisches methodisch
homiletisches Sachverzeichnis: o 270 stranách. Celé objemné dílo v jednom
svazku stojí 28'50 franků -—U Rmcha v Innsbrucku vydal prof. dr. Konst.
Vidmar O. S. ti : »Grab—und Trauerrédenc.

Jest 167 stran v 80, cena 255 M.

— Wóhler: »Krippl und Altar oder Weinachten in der Eucharistiec.

Řada

nictvím.> Dr. Kranich A.: >Ist Kriegertod

Vyšlo

rozjímání, XVI + 471 str., Rezno, Manz, 1918, cena 320 M.
B) Pastora'lnz' lz'terazfura.
.
Německá literatura katolická i evangelická mnoho se zabývá válečnými
událostmi. Tak na př. píše se o smrti ve válce, může-li se nazvati mučed

Martyrertodřc

v Braunsberku, 1917, 48 str. ,v .80. Dr. Rackl Michael: »Ist der Tod fii rs

Vaterland

ein Martyriumřc

V Eichstíittu, 1917. 41 str. v 80. Rackl:

>Ist der Tod fúrs Vaterland ein Martyriumřc V Mnichově, 1917. O téže
otázce psal na př. již r. 1914 kolínský »Pastoralblattc, a jiné listy. —Autoři
uvedených děl rozeznávají dvoje mučednictví, vlastní, v užším slova smyslu,
t. j. mučedníky, které ctí církev jako světce, a mučednictví minus proprie
dictum, v širším slova smyslu, t. j. mučedníky před Bohem, ačkoliv“ jim
církev neprokazuje zvláštní počty. K tomuto mučednictví dostačuje násilná
snrt, pqutoupená z nadpřirozené pohnutky pro některóu ctnost. Vojíni
umírají smrtí násilnou a pohnutkou jim může býti nadpřirozená láska ke
vlasti a rodině, tudíž — podle těchto autorů — mohou býti mučedníky,

aspoň vširším smyslu,před Bohem.— »Teutonenkraítund
Frage:

sexuelle

Deutsche Worte zur Beherzigung von Emil Hammelrath. Fricr,

Paulinusdruckerei, 1917. již titul knihy prozrazuje, o čem jedná, totiž o ně—
mecké síle již působí mravní čistota. Autor píše tu o nebezpečenstvích
německé síly, totiž o nemravnosti, rozepisuje se o tak zv. štěstí manželství
bez děti, o moderní ženské modě, 0 alkoholu, o špatném tisku, o kinech
a t. d. Knihu lze dobře doporučiti odborníkům. — Praktická jest kniha

Petra SaedleraT. J.: »Můttersselsorge

und Můtterbildungc,

která

vyšla u Herdera ve Freiburku, 1917, a stojí 1'50 M. — »Bin—ation nach

Theorie

und Praxisq

jest titul instruktivního článku Mutschlechnerova

v Priester-Konferenz-Blatt (V Arixenu, Weger) v. XXlX — Dr. Pavel
Michatz uveřejňuje v Petrus-Claver Sodalitžitbrožurku: >Wie helfen wir

dem unheilvolen Preistermangel namentlic h in den Missionen

abřc Doporučuje především modlitbu za dobré kněze, úctu ke všem kněžím
a podporu povolání ke kněžství. ——O katolících francouzských, jejich
těžkém postavení a vykonané práci, podává pěkný přehled poučný P. Fer
hůnte v Theologie u. Glaube 1917, str. 515—526,článkem : »Die religióse'

Lage der Katholiken Frankreichs.<
::

LISTY HOMILETICKÉ.
Hod boží svatodušní.
Působení Ducha svatého.
Duch Páně naplnil 'okršlek zemský.
(Kn. Moudrosti 1, 7.)

Máme třetí .Hod boží v roce církevním. Vánoce jsou Hodem
Boha Otce, velikonoce Boha Syna a dnešní slavný den jest Ho
dem třetí božské osoby Ducha sv. Ze stvořených věcí mnohé, ba.
velmi mnohé jsou, které nám jsou tajemstvím. Nač se podíváme,
vše v poslední své příčině jest nám tajemství. Dřevo, zněhož jest
udělaná kazatelna tato, jest ze stromu, ale tajemstvím jest nám,
kterak dřevo ve stromě se ukládá. Podobně jest is jinými věcmi.
Celý okršlek zemský viditelný jest, nám při všem hádání kniha
zavřena. Když i stvoření jest nám tajemství, tím spíše Stvořitel,
Bůh a život v Bohu. jako nebesa nad naší hlavou povznešená
jsou v nedozírné dálce, tak Bůh povznesen jest nad chápavost
rozumu našeho. Stopy boží však vidíme na všech stranách, všude
— ale jej viděti tímto okem nelze. »Tak jest s každou osobou
Nejsv. Trojice boží a tak jest tedy i s Duchem sv., jehož Hod
slavíme, o němž dnes _chceme rozjímati a sice o působení jeho
vůbec, zvláště pak opůsobení jeho dary svými. Dřijď, Duše svatý,
a nauč nás Tebe znáti a milovati a Tebe poslouchati.

Pojednání.
_
]. Známe z dětství našeho působnost božích os'ob. Umíme
říkati: Bůh Otec nás stvořil, Syn vykoupil a Duch sv. nás posvětil.
Ale málo srdcem uvažujeme význam těchto pravd. Nežijeme jako
tvor boží stvořený _pro Boha, nejednáme jako vykoupení lidé
z „těžkého otroctví za dobrou mzdu krve Páně, a my ani si-ne
předložíme, co to znamená., že Duch svatý nás posvěcuje, to jest
duši naši dělá svatou, Bohu milou, což jest úlohou našeho života,“
neboť všichni musíme svatými býti. Vše, co dokonalého, dobrého,
prospěšného člověk koná, vše jest spolupůsobením Ducha svatého
Rádce duchovní.
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vykonáno. Od prvního zbožného slova — až do'posledního zbož
ného vydechnutí na ložismrtelném, každá sv. myšlenka, každá
lítost a žel — vše jest spolupůsobením—Ducha sv. vykonáno. Tak
Duch sv. plní život náš. Nikdy se nám nedostává milosti Ducha
svatého — ale kdykoliv se dobrá věc nezdaří, schází na našem
spolupůsobení. jako život náš naplněn jest působností Ducha sv_,
tak celý okršlek zemský. Ducha Páně slávu a moc nám hlásá
obloha nebeská: »Nebesa vypravují slávu boží a dílo rukou jeho
zvěstuje obloha.: Nebesa naplněna jsou slávou Ducha božího.
Celý povrch zemský se vším svým tvorstvem ve vzduchu, na zemi
a ve vodě hlásají moc a slávu Ducha svatého, jenž se na počátku
vznášel nad vodami, když Bůh stvořil nebe izemi ivodstvo
a všechnu bytost. Duch jest pouto a dokonání všeho dlla božího.
Co Bůh ustanovil a Syn boží vykonal, to Duch svatý zachovává,
okrašluie a korunuje. Duch svatý utvořil tu boží přírodu, když
vznášel se nad vodami a učinil vše »dobré a velmi dobréc. První
dílo jeho vznášení se bylo světlo, jímž-oblékl vše, a druhým dí—
lem vznášení byl život, jejž'vdechl do všeho a obnovil a obnovuje
tvářnost země. Tak můžeme volati, že Duch Páně naplnil okršlek.
zemský důkazy všemohoucnosti boží a jeho lásky a dobroty.
»Budiž Tobě čest a chvála na věky.—
Jakkoliv okršlek zemský Duchem Páně naplněn— přece duše
naše dává nejskvělejší důkazy o Duchu sv. Jako v říši přírody
obdivuhodně působí Duch svatý, tak ještě více působí vduši naši,
koruně tvorstva a v církvi sv.
Duši naši dává světlo poznání božího a dobrého i zlého
Duch sv. život dle vůle boží působí v nás a milostí svou nás
podpírá, uchovává, potěšuje a k vytrvalosti povzbuzuje.
Podobně v církvi sv. jest činnost, jest působnoSt Ducha sv.
jako na počátku byla. Duch sv. 'řídí církev sv., ji osvěcuje v učení
a život svatý působí v jejich členech a oživuje milostí svou všechny

údy její ity duše, které mimo církev sv. stojí (at pohané, at
heretikové), a aspoň svědomí své čisté zachovávati se snaží.
Vše, co dobrého v nás a kolem nás, jest dílem Ducha sv.,
kterýž nám rozdává milosti získané předrahou krví Páně. >Z mého
vezme a dá váma, dí Spasitel, ze zásluh Jež šových béřea roz
*dává každé duši — jak jest hodna darů Ducha sv. Kdo věrným
služebníkem božím jest, tomu více a hojněji dává, kdo má. tomu
bude hojněji dáno, aby více měli A kdo nemá ochotné vůle pů
sobiti s vnuknutím Ducha sv., tomu bude, i co má, vzato. Nazý
váme Ducha'sv. rozdavačem milostí božích. Ježíš Kristus smrtí
svou .celý svět — od prvního člověka až do posledního —. vy
koupil, ale zásluhy jeho vykoupení přivlastňuje Duch svatý. On
působí v každé duši, aby žila jako žila hlava naše Ježíš Kristus.

On jest m, který každou duši očistí, aby více užitku vydala;
Duch sv. to jest, který osvěcuje náš rozum, aby dobré poznával,
on jest to, který dává duši sílu, aby dobré volila a v dobrém
setrvala.
'
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Duch sv. jako lékař duší hojí rány, které zasadil hřích člo
věku, od Adama počínajíc až do posledního člověka, kterého bude
nositi země. On béře'ze zásluh Páně a nám přivlastňuje ve sva
tých svátostech. On hojí rány, které. zasadil hřích člověku, Duch
svatý osvěcuje rozum náš darem moudrosti a rozumu a boji
rány rozumu, který jest hříchem zatemněn. Duch svatý hojí ne
mocnou vůli naši darem síly, umění, Duch svatý hojí srdce naše
s jeho nemocemi, to jest vášněmi a boji je darem bázně boží
a uměním, dělati vše pro Boha z lásky. Tato činnost Ducha sv.
jest tak tichá, klidná, jako činnost slunéčka, které tak tiše přivádí
zrno k pučení, strom do květu, ovoce k uzrání. Duše moje výstav
se působnosti Ducha sv.: Přijď, Duše svatý, a náplň srdce svých
věrných.

_

.

2 Pozorujte již slovo, jímž naznačujeme třetí božskou osobu.
Nazýváme ji Duch svatý. Též Otec -i Syn jest Duch, ale my na
zýváme třetí osobu zvlášťDuchem svatým. již to jméno nám dává
na rozum působení Ducha sv. Dech v nás působí život. Dokud
dech v životě, dotud naděje. Kde člověk nedýchá — tam život
zmizel. Duch svatý působí v nás život svatý, a co jest v nás do
brého, co moudrého, co chvály hodného — vše jest dílem Ducha
svatého. Kolik bylo svatých, od Abela spravedlivého až do po
sledního dokonalého člověka živoucího, všichni _posvěceni jsou
Duchem sv.
Co vykonáno mezi lidstvem dobrého, kolik dáno dobrých
zákonů, kolik založeno dobrých ústavů, kolik sepsáno dobrých
knih atd. — vše vykonáno pomoci Ducha sv. a tak můžeme říci,
že'Duch sv. naplnil okršlek zemský vším dobrým — jako slu—.
néčko naplňuje zemi travou zelenou, hory lesy, pole klasy, a vše,
co žije ze slunéčka božího, se raduje, vše, co dobré jest, jest dí
lem Tvým, Duše svatý.
& Působení Ducha sv. jest tajemstvím našemu rozumu. Duch
svatý nepřebývá v těle, které _jest poddáno hříchu. A_jak svatý
apoštol praví:_ »tělesný člověk nechápe těch věcí, kteréž jsou
Ducha božího: (I. Kor. 2, 14), nebo bláznovstvím jsou mu a nemůže
jim rozuměti, protože mají duchovně posuzovány býti.: Dle slov
apoštolových člověk smyslný, aneb dle řeckého významu zvířecký,
nemá smyslu pro věci duchovní. Kdo jest smyslným člověkem?
Kdo jen tomuto životu žije — dle těla, dle žádostí, pýchyapod.
Duchovní člověk jest, kdo Duchem božím se řídí a život budoucí
na paměti má. Kdo tělesně žije, má za bláznovství věci duchovní:
lásku k Bohu a bližnímu, modlitbu, návštěvu služeb božích, při
jímání sv. svátostí, rozjímání a pod. Pozorujte pak sami lidi, jak
soudí o věcech duchovních. Jsou skutečně lidé, kteří je mají za
bláznovství a sv. Pavel skutečně píše, že člověk smyslný nemůže
'chápati věcí, které jsou Ducha božího. Kdo z nich jest hodnověrnýř
Dle slov Sv. apoštola, kdo nemá zalíbení ve věcech božích,
jest člověk smyslný, tělesný a proto nemůže býti nádobou Ducha
svatého. Každý hřích brání poznání božímu, proto tak těžko Boha
poznáváme.

.

—372—
4; Kdo chce. aby u něho Duch svatý zůstával, musí s ním
spolupůsobiti! Bůh nechává nám svobodnou vůli, a nečiní nám
nikdy násilí. .Proto chceme li míti ovoce Dacha svatého, musíme
s Duchem sv. působiti.
Praví nám Bůh v Písmě sv.: Aj stojím u dveří a tluku:
jestliže kdo uslyší hlas můj a otevře dveře, vejdut k němu a budu
s ním večeřeti a on se mnou. (Ap. 3, 20.) Tak jest znázorněno
působení Ducha .sv. Stojí venku mimo duši člověka a tluče. Kdo
pozor dává, pozná onen tlukot. Když Samuel spal vedle stánku
a v noci slyšel hlas boží Samuela volající, nepoznal hlasu božího.
Když mu však Helli poradil: Mluv, Hospodine, nebo služebník
tvůj slyší, poslechl a od té poznával vůli boží. Každou hodinu,
každou chvíli jest Duch boží vedle srdcí našich & zve nás, ale
my musíme odpovědír. Když na houslíchjednu strunu rozechvě
iete, všechny ostatní zní. Když Duch svatý mluví nám, celé srdce
má mu odpovídat. Žádná milost není slabá k vykonání některého
skutku, jen jestli vůle naše působí. Semeno, které padlo na skálu,
není vinno, že nevzeslo, ale půda. Tak i působení Ducha svatého
není vinno, že duše se Bohu nepřibližuje, ale vůle naše zatvrzelá.
Spolupůsobme vždy, rádi, ochotně, zřejmě a vytrvale.
Máme boží Hod svatodušní. Kristus Pán praví, že dá Ducha
dobrého Otec nebeský těm, kteří za něj prosí. Uvažte, jak málo
prosíme za dary Ducha svatého a milost jeho. Zanedbáváme
Ducha sv. a Duch sv. zanedbává nás s dary svými. Rozeznáme
7 darů Ducha sv. již jména těchto darů nám ukazují vzácnost
jejich. Dar moudrosti — jak vzácný je! a za jak drahé peníze
se kupuje — a přece poslední malé dítě řídící se sv; vírou jedná
moudřeji a šlechetněji než mudrc bez víry. Dar rozumu jak chvály
hodný jest. Lidé jako pochvalu praví o člověku: jest rozumný.
A přec člověk zachovávající sv. přikázání rozumněji žije, než který
má rozum přebroušený lidskými prostředky. »Pravíce se býti mou
drými — blázny učinění jsou.: Dar rady — jak hledaný. Kam
až pro rady nejdou lidé? A přece v srdci člověka milostí boží
se řídícího jest rádce neomylný Duch sv. Snad radí v srdci jinak
než lidé, ale rozhodně lépe než lidé. Dar síly — jak je potřebný
-v životě křesťana a jak se ho nedostává. Zde ta matka již si stě—
žuje a naříká, že nemůže nést ty kříže, které jí Bůh seslal —
nemá dosti síly, a tam onen otec v nemoci se přiznává, že mu
"někdy jest tak, aby vzal pušku a zastřelil se, že už to nemůže
snést — nemá síly. Ale hle, podívejte se na děti, v nichž Duch
svatý sídlí, s jakou zmužilostí dávají i“život svůj za obět? Svatá
Emerenciana byla tak slabá, že pro- ni neměli ani okovy v žaláři,
a tak silná s milostí Ducha sv., že ani kat nemohl pevnou vůli
její změnit. To se opakuje stále v různé formě. Před několika lety
bylo kruté pronásledování v Číně. Mnozí silni i dospělí odpadli
od ježíše Krista a mnohé malé dítě zahanbilo dospělé. Tak zajat
byl dospělý jeden křesťan a hoch. Dospělý vyučoval jiné svatému
náboženství a ho'čh se teprve učil. Muž vida hrozné muky, zma
látněl a odpadl a hoch uvázaný k sloupu byl mrskán, až maso
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z něho lítalo a stál pevně při sv. víře. Když viděl, že učitel jeho
odpadl, volal k němu: Vy jste muž a já jsem malý hoch, vy jste
měl sílit mne a já malý hoch musím kárati vás pro vaše odpad—
lictví. Vzal malý mučedník kousek masa a hodil je po odpadlí
kovi. Hle Ducha sv. síla! Muž jest horlivý odpadlík a chlapec
s Duchem sv. je silný mučedník.
Dar umění | jak vážení jsou umělci, kteří krásně malují, aneb
dovedně hrají neb zpívají. jak je a_dměňuje svět a jak jim platí.
Umění, říkají, musí býti ctěno. Rekněte mi, co jest vzácnější
umění: krásně malovat, či krásně žít — spravedlivě jedhatř Bez
umělců by snad v mnohém lecos hezkého scházelo, ale člověk by 
mohl žíti, ale bez umění ctnostného života jest život člověka dů
stojný nemožný. Jest krásný obraz šlechetného člověka, ale krás
nější jest šlechetný člověk sám. 'A tomuto umění šlechetného ži—
vota nás učí Duch sv. dary svými.
Dar zbožnošti jest berná mince ve světě. Lidé důvěřují vice
lidem, onichž vědí, že zbožní jsou, než lidem bezbožným. Zbožný
člověk má ve vnitru svém pravidla života, kterým zůstává věren
vždy; člověk však bezbožný se řídí pokaždé svým prospěchem,
který mu jest hlavním pravidlem. Proto mnohý bezbožec tváří se
zbožným, aby důvěry ziskal. My ovšem jsme jen tím před Bohem,
čím jsme skutečně. Ale prosíme-li za Ducha sv., dá nám, abychom
zbožnými byli, z Boha abychom spravedlivě žili.
Bázeň boží jest jediný dar, který u světáků'nemá velké ceny,
protože mu nerozumí. Dal jsem jindy několik příkladů mužů boha
bojných, kterak srdnatými byli. jak se mnohý hlouposti leká,
který se zdá býti srdnatým. Taký světský srdnatec se podobá
různým zákoníkům a fariseům, kteří nechali dáti Pána Ježíše na
kříž — ale báli se vstoupiti do domu pohana Piláta, aby se ne
poskvrnili. Tak jednávají lidé světa se bojící. Spáchají svrchované
bezpráví, aby si nezpůsobili nepřátelství slidmi. Člověk bohabojný
než by učinil bezpráví, učiní si nepřátele z lidí světských. Který
druh lidí jest prospěšnější? Který duch působí dobře? A právě
darů Ducha svatého se nám nedostává a my za ně málo pro
síme. Žijí lidé jakoby neměli duše, jakoby neměli k očekávání
budoucího soudu, ač nám celý svět, celé dějiny hlásají: soud boží
— věčnost Boha.

_

Bůh přenechává nám zde.,čas, abychom sami sebe soudili ve
sv. pokání — a právě doba velikonoční "jest dobou, kdy nás zve
ku soudu nad sebou ve sv. zpovědi a ku stolu Páně. Kdo ještě
jsi nedostál povinnosti křesťanské, hled, abys ji vyplnil. Nebo
milost Ducha sv. nezná dlouhých okolků. Kdo odkládá rok od
roku, zanedbá ji ive smrti a Bůh nedává darů svých a vnuknutí.
Přijď, Duše svatý, naplň naše srdce i celou osadu dary svými,
abychom poznali Pána Boha a jemu sloužili v upřímnosti svého
srdce a vzali odměnu věrných. Amen.

Fr, Vaněček.
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Kázání na Hod boží svatodušní.
Napsal Alois Novák; kaplan v Poličce.

»Duch svatý naučí vás všem věcem.:
jan 14.

Přátelé drazíl Zvláštním dojmem působí na nás četba prvních
stránek a listů Skutků apoštolských. Co tu zvláštního blahého
tepla, světla, nadšení a odvahy, co tu krásných ctností, jimiž se
skvělí apbštolé, učedníci a první věřící rodící se církve Kristovy!
Naplnění byli všichni duchem Božím, který z bázlivých a prostých
apoštolů učinil neohrožené kazatele, který z Zidů v den seslání
Ducha svatého učinil horlivé následovníky Kristovy, který z vě
řících učinil neohrožené bojovníky za víru i mučedníky (první
církve, o nichž řekl sv. Pavel, že jsou chrámy Ducha svatého).
Celý svět, všichni, kteří přišli s apoštolya s prvními věřícími do
styku, poznávali, že neviditelná moc a síla usídlila se v 'ejich
srdcích, která všechny snahy a činy zázračně řídí k výšinám
tehdejšímu světu nedostižných ctností, tajemství a záhad. Apoštolé
a učedníci, předcházení jsouce pověstí, že mají v sobě Ducha
božího, přišli z Judska do Samaří, kde činíce divy a zázraky,

strhovali za sebou nesčíslné davy Zidů, Samaritánů ipohanů.
Duch boží přecházel s apoštolů na učedníky, na Vpokřtěné věřící
a dával moc všem činiti divy a zázraky, takže Simon Magus,
vida to všechno, chtěl si od svatého Petra koupiti ducha božího
za peníze, nevěda nebo nechtěje vědět, že Duch svatý získá se
vírou, nadějí, láskou a lítostí nad svými hříchy. Duch boží ne
únavně pracoval v srdci věřících, církev rostla a mohutněla, až
rozšířila se po celé říši římské a později po celém světě. Duchem
svatým naplnění byli mučedníci, svatí všech věků, zbožní křesťané
církve Kristovy. Číny a dějiny církve Kristovy ukazují zřejmě, že
církev jest dílem ducha božího, který dosud zcela nezmizel
s okršku pozemského. Duchu božímu již od prvopočátku církve

Kristovy postavil se na odpor mocný nepřítel, kterým jest duch
světa, jenž hledí duchu božímu zamezit veškeru práci posvěcující,
jenž aamáhá se, aby na svou stranu stranu strhl veškeré lidstvo.
jsou dosud lidé, kteří životem svým dokazují, že v nich přebývá
duch Páně, než na druhé straně jsou mnozí křesťané, a musím
žel Bohu říci většina křegtanů. jičhž skutkové prozrazují, že je
ovanul a opanoval opačný duch — totiž duch světa, proti kte
rému bojoval Kristus, svatí, církev. — O jak vroucně přál bych
si, abyste alespoň vy, drazí moji posluchači, byli naplnění dnes
_tímduchem-Božím, kdy památku prvního jeho sestoupení na
svět slavíme. A abyste poznali, zdali sídlí v srdci vašem duch
boží, nebo duch světa, uvedu vám několik neklamných známek
na.-mysl, podle kterých'se oba poznávají a rozeznávají.
1. Všimněme si nejprve, čím se na člověku projevuje duch
boží. Podle účinku poznáváme sílu stroje, podle ovoce soudíme
na strom, podle skutků a jednání posuzujeme člověka. Apoštol
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národů sv. Pavel praví ve svém listě ke Galatským: »Ovoce
ducha jest láska, radost, pokoj, trpělivost, tichost, věrnost a zdr

ženlivost..
Kdo naplněn jest duchem božím, ten nejprve miluje mimo

Boha též svého bližního a to upřímně a účmlivě. Maje stále na
paměti ono zlaté pravidlo, které znali již pohané »Všechno, což
koli chcete, aby vám lidé činili, i vy čiňte jim,: o nikom zle ne
smýšlí, nikóho křivě neposuzuje a nepomlouvá, nikomu neubli
žuje. spíše radí a pomáhá. Boha a bližního příkladně miloval
svatý Václav, patron země české. Chudým pomáhal, zarmoucené
těšíval, žádajícím pomoci uděloval.
V kom přebývá duch B_oži, ten vždy oplývá vnitřní radostí
a ukazuje ji též na své tváři ina svém chování. jsa vesel v Pánu,
nenávidí všechnu trudnomyslnost a zasmušilost, která často bývá
známkou nebo následkem zlého svědomí. Vypravuje se o sv.
Antonínu, že na jeho obličeji jevila se veselost jako jasná“ obloha
a o sv. biskupu Martinu čteme, že ho nikdy žádný neviděl smut
ného, nýbrž vždy_veselého a usmívajicího se. A veselý svatý
Filip Nerejský volal denně ke svým chovancům: iBudte veselí,
nemám rád u nikoho zádumčivostlc ,
Kdo pln jest ducha svatého, snaží se s sebou i s jinými žíti
v míru. Pamatuje na slova Tomáše Kempenského »Nebývá pokoje
v srdci člověka tělesného aneb smyslných věcí sobě hledícího,<
má na mysli ustavičně slova Isaiáše proroka >Není pokoje bez
božnýmc a proto chrání se všelikého hříchu, jenž míru nejhora
ším je rušitelem.
_
,
Sv. Makarius, poustevník, slyšel vypravovati o dvou ženách
v pověsti svatosti žíjících. Vydal se na cestu, aby ty ženy na-_
vštívil a přiučil se od nich některé ctnosti. Zeny poustevníka od
pověděly: »Nebyly jsme dříve spolu spřízněné; stalo se to teprve„
když jsme se provdaly za dva bratry, s kterými již 15 let žijeme
a pod jednou střechou přebýváme. Nejpřednější naší starostí
bylo, abychom mezi sebou zachovaly svornost a nerušily domá—
„clho pokoje. V míru jsme'vždy žily a chceme pokoj mezi sebou
zachovati až do smrti.: Uslyšev to Makarius, pochválil je a řekl:
» Vpravdě nehledí Bůh na to, je-li kdo řeholníkem, neb panicem,
neb manželem, ale hledi toliko na dobré a svorně „srdce.c
i srdce je sídlem ducha božího, ten bývá v křižích a'utr—
peních trpělivý. »Koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje:
' myslí si a proto s Kristem Pánem kříž svůj trpělivě nese 5 od
daností do vůle boží a bez všelikého reptání. Sv. Bernard tak
ochotně a vděčně všeliký kříž z ruky Páně přijímal, že říkával:
»O jak bych byl šťastný, kdybych měl sílu všech lidí, abych
veškeren kříž celého světa nésti mohl.:
f
Kdo jest pln ducha božího, bývá tichý a mírný vůči svým
utrhačům, škůdcům, protivníkům a nepřátelům. Všem podle slov
Krista Pána a svatého Štěpána prvomučedníka »Odpust jim, nebot
nevědí co činí: »Pane nepokládej jim to za hříchc odpouští, po
msty nehledá. '——
Hugo, bratr sv.Jana z Qualbesty byl zavražděn.
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Dle tehdejšího obyčeje měl nejbližší příbuzný smrt svých přátel
mstíti. Světec Jan sedl proto rychle na koně, aby vraha stíhal.
Dostth ho právě na Veliký pátek na úzké cestě v neschůdných
horách. Vrah vida, že je ztracen, padl na kolena s rukama v kříž
na prsou složenýma a prosil ve jménu Ježíše ukřižovaného za ode
puštění. Jan těmi slovy pohnut, zahodil meč. podal vrahovi ruku
a zdvihaje ho pravil: »Oč mne ve jménu Ukřižovanébo prosíš,
nesmím ti dnes odepřiti. Odpouštím tí, bratře, a život ti daruji,
modli se za mne, aby také Bůh mně hříchy odpustiti ráčil.c
Další ovoce ducha božího je věrnost a upřímnost spojená s po
ctivostí v řečích i jednání. Poctivec naplněn duchem božím, nelže.
nešídí na míře i váze, nezdržuje pro svůj zisk potřeby životní,
každému což jeho jest nechává a dle napomenutí apoštola ná
rodů dává a prokazuje všem. co je povinen. — Sv. Elegius byl
zlatníkem. Král francouzský Lothar dal mu mnoho zlata a kle—
notů, aby mu zhotovil krásné křeslo. Brzy přinesl Elegius křesla
dvě, řka, že zlata a klenotů bylo dostatek. Podivil se král ne
málo jeho poctivosti a tak si ho oblíbil, že si jej nechal u svého
dvora. Konečněi ten je pln ducha božího, kdo je zdrželivý. Jemu
záleží na tom nejvíce aby tělo své neposkvrnil ani nestřídmOStí,
ani nečistotou. Sv. Řehoř pravil: »Byť člověk sebe hojpějšími
ctnostmi vynikal, bez čistoty je přece u Boha bez ceny.: Cistý je
pravým chrámem ducha svatého. Čistotu a nevinnost obzvláště
_miluje Duch svatý, proto vyobrazován je jako holubička, proto
za matku Kristovu a svou nevěstu zvolil si pannu pod sluncem
nejčistotnější. sv. Ambrož modlíval se k Bohu takto: >Prosím
Tebe, ó Bože, abych v_požívání pokrmu a nápoje nikdy nepře
stoupil přikázání Tvého. ale abych jídlo a pití požíval vždycky
tak, jako nemocný léků, totiž ne z pouhé rozkoše a zbytečnosti,
nýbrž pro potřebu.: Jak se biskup Ambrož modlil, tak i činil,
nebo měl vždycky v paměti, že člověk není živ proto, aby jedl
a pil, nýbrž že proto jí a pije, aby byl živ!
Nejmilejší! Takto vypadá člověk, jenž naplněn je duchem
svatým, duchem božím. Může býti někdo šťastnější? Kdo by
z vás netoužil, aby ijeho srdce se stalo nádobou vyvolenou
ducha božího, jenž toliko cnostmi srdce kře:ťana vyzdobuje.
Volejte proto pokorně a s důvěrou při nejdražší oběti mše svaté

dnes:

Přijď o duše přesvatý — — —
ty světlo blažící,
srdce v tebe věřící, rač milostně naplnitL

2. Štastný ten, jenž pln jest ducha božího jako byli apoštolé
avprvní křesťané. Však nejneštastnější avší lítosti naší hoden jest
člověk, jehož opanoval duch světa, o čemž vás hned přesvědčím.
— Chtějíce poznati, sídlí li v člověku duch boží, pozorovali jsme
jeho skutky a právě tak si povedeme při pozorování, přebývá-li
v některém člověku duch světa, jehož ovoce ve všem naprósto
odporuje ovoci ducha božího.
'
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Kým vládne duch světa, ten nemiluje nikoho, leda snadsebe.
Všechna jeho starost a mysl odnáší se k jeho zbožnému Já,.
aby to jen se mělo dobře, aby to jen oplývalo bohatstvím
a rozkošemi. _Pro cizí bídu nemá soucitu, na chudé a' potřebné
se osopuje, ubohým se posmívá. O jednom takovém necitovi vy
pravuje sv. Bernard: Ve vlašském městě Arimině bydlil veliký
boháč, který v čas nesmírné drahoty obilí prodávati nechtěl,
dokud by míra nedostoupila na cenu 80 lir. A hle, brzy na to
přistáli s koráby ku břehu dva zámožní kupci, kteří obilí pro
dávali z útrpnOsti s chudínou míru za 10 lir. Uslyšev to lakomec
jako smyslů zbavený běhal po domě a křičel: »Ach běda, 10 lir,
kde je můj toužený ziska až se z toho roznemohl a skonal — pro
deset lir. Hle, člověk ten měl v sobě ducha světa a takových je
za dnešních dnů mnoho, již čekají na příhodnou chvili, aby sebe
obohatili a jiné ochudili. Kdo v područí je ducha světa, ten nezná
pravých vnitřních duševních radostí. Třeba by od rána do večera
a od večera do rána hýřil, užíval, chvátal od rozkoše k rozkoši,
přece uvnitř, v hrudi, v srdci to hryže a hledá a bodá; 'zlé svě
domí nedá se umlčeti, probouzí se znovu a znovu, aby pak bičem
trapných výčitek ostřeji šlehalo a mučilo. Dějiny vypravují o císaři
Ferdinandovi I., že byl vášnivý milovník mistrných hodin, jichž
veliký počet na stolku svém míval a přátelům svým ukazovával.
Jednoho dne byla u dvora jeho četná společnost; byl tam
také jeden šlechtic, jenž tak dťouho se nádheře všech těch, ho
dinek divil, až ty nejkrásnější, které každou čtvrthodinu bily,
zmizely tajně v jeho kapse. Cisař to však zpozoroval a brzy celou
společnost propustil, jenom viníka u sebe podržel tak dlouho,
až ukradené hodinky v jeho kapse bíti měly. Bily a bily silně—
aie silněji ještě bilo srdce a svědomí šlechticovo, protože ho ty
hodinky prozradily, že je ničemou. Tomuto zloději šlechtickému
podobá se každý nešlechetný člověk; jako odcizené hodinky bije
v něm zlé svědomí, ustavičně ho lekající a veškeru rozkoš mu
ztrpčující.
Kdo prodchnut je duchem světa, ten nestojí 0 pokoj. ]est
sám se sebou nespokojen a v duši rozerván, nepřeje také jiným
žádoucího klidu a proto ruší pokoj, kde dosud panoval, budí
hněv a nepřátelství, kde jich ještě nebylo. Není-li takových dosti
mezi námi, ve světě, kteří se těší ze svárů, kteří je podněcují,
kteří poštvali jednotlivé národy proti sobě, aby z jejich svárů
a nesvornosti mohli kořistit. Koho ovanul duch světa, nezná
.tichosti, ani mírnosti vůči svým škůdcům a protivníkům. Běda
tomu, kdo ho urazil, kdo mu jen dost málo ublížil, osnuje stále
pomstu, a_žji příležitostně provede v míře největší. Český král
Václav IV. pokládal za urážku knížecí své osoby tu okolnost,
že mu sv. jan Nepomucký nechtěl prozraditi zpověď královny
Johany. Ve svém hněvu tak se zaslepil, že jana do vězení uvrhl,
hladem a žízní mořil, na skřipci mučil a posléze utopiti kázal.
Koho opanoval duch světa, ten bývá mrzutý a netrpělivý ve
svém soužení a utrpení. Cnce on se se světem ustavičně radovati
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a proto se mu protiví, má-li něco trpěti. Nastoupil cestu růžemi
posetou a proto nemůže uvyknouti kráčeti po trní. Ví dobře, že
strasti a svizele jsou tresty za mnohonásobné hříchy jeho a právě
proto je nerad snáší, neboť si přeje, aby stále bez trestu mohl
hřešiti. Kdo stal se otrokem ducha světa, nešetří věrnosti a po
ctivosti ani v řečech, ani ve skutcích. Dané slovo ruší, ani přísaha
mu není svatou, pokud by jeho zištnosti mohla býti na překážku;
Šidí, podvádí, okrádá bližní—hosvého, jakoby nikdy nebyl slyšel
přikázání sedmé »Nepokradešlc Nedbá na slova Zachariáše pro
roka: »Všeliký zloděj souzen bude a do domu jeho přijde zlo
řečení a bude v něm přebývati a stráví jej i dříví jeho i kamení

jeho.:
Před dvěma roky ukradla jedna vdova v mém rodišti chu
dému sousedovi husu, kterou si chystal na posvícení. V neděli
si ji uvařila k obědu, -po němž šla na besedu k sousedce, kde
spolu pívaly kořalku. Aby děti sena část husy v hrnci na plotně
nedostaly a nesnědly ji, vynesla husu i s hrncem železným na
půdu a odešla na besedu, Než nebyla daleko od stavení, když
rozlehlo se vsí volání »Hoříc. U vdovy hořelo. Při odklízení krovů
přišli hasiči na hrnec s husou, který příčinou byl ohně, neboť na
dně hrnce skryté v sazích jiskřičky zapálily slámu, na kterou
vdova hrnec postavila, Tak ukradená husa připravila ji o chalupu
a pomohla jí ještě do vězení. Proto pěkně dokládá sv. Rehoř
Naziánský: »Kdo přechovává nespravedlivý statek, ztrácí i svůj.
Cizístatek je oheň, který se netoliko sám rozpadá v dým, nýbrž
i_vlastní jmění unáší s sebou. A příčinou toho je kletba boží.:
ísrdce zaslepeno jest duchem světa, ten není konečně
ani zdrželivý, ani střídmý. ]e—lisvoboden, brodí se v blátě a bahnu
nečistoty, hubí a kazí nevinné ,duše a když je zhanobil, pádu
a neštěstí, do něhož je byl uvrhl, s ďábelskou ještě zlobou se
posmívá — a je-li ženat, nedá se vázati ani _slibem před oltářem
Páně učiněným a když se mu naskytne příležitost, směle poskvr
ňuje i“lože manželské. Chtěje ohlušiti vnitřní výčitky, vyhledává
Společníky sobě rovné a v kruhu jejich hluboko se dívá do po—
háru, aby v opojení zapomněl na svoje lidství a svědomí. Hle,
tak vypadá člověk, jenž naplněn ' jest duchem světa, jejž .Písmo
svaté nazývá duchem lži a klamu. Neměli bychom takového člo
věka upřímně politovati a přáti si, aby ho Z'poroby ducha lži
:: klamu vysvobodil duch boží, který nazýván je v Plsmě svatém
duchem pravdy?
.
Moji drazí! Poznali jste ze slov mých, jak nesmírně se liší
duch boží od ducha tohoto-světa. Doufám, že pod vlivem těchto
několika slov nabyli iste přesvědčení, že duch boží nás šlechtí
a povznáší vzhůru k nebesům, duch světa 'však že nás zohyzduje
a snižuje, že duch boží proměňuje zemi v nebe, duch světa však
že život vezdejší i budoucí činí peklem.
Když římský císař Mark-Aurelius umíral, vzdychal a nařlkal
sobě: »O světe, přes padesát let jsem tobě sloužil—aani jednou
neslyšel jsem od tebe pravdy. V tisícerých polapil jsem tě lžícb;
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nikdy jsi mi nesplnil, co jsi slíbil L,nikdy nejednal jsem s tebou,
abys mne nebyl obelstil. Nic neshledal jsem na tobě, co by bylo
lásku zasluhovalo; vše bylo klamem, vše ohyzdností.:
A jako tento pohanský panovník, tak volalo a sténalo již na
sta lehkovážných křesťanů na loži smrtelném, kteří dali se celý
svůj život vésti a ovládati duchem světa. Nejmilejší, sestupte do
svého nitraa zkoumejte, které třídě lidi patříte, zda naplnění jste
duchem božím, duchem pravdy, či snad duchem světa, duchem
lži a klamu. Jste li plni ducha svatého, děkujte vroucně Bohu za
velikou tu milost a proste každodenně slovy žalmu s králem Da
videm: )Pane, nezamítej mne od tváře své a Ducha svého sva
tého neodjímei ode mne !a
Jste-li však tak neštastní, že dali nebo dáváte se ovládati
duchem světa, vrhněte se dnes před oltář a proste hodně dlouho:
»Přijd, svatý Duše, naplň srdce svých věrných, nechceme již více
spravovati se duchem světa, jenž vede do propasti pekelné, nýbrž
chceme se říditi duchem božím, kterýž jediný je s to oblažiti
nás zde na zemi i tam na věčnosti. — Amen!

Pondělí Svatodušní.
Duch sv. v podobě holubice a ohnivých jazyků.
»Zdaliž může kdo zabrániti, aby nebyli
pokřtěni tito, kteří Ducha sv. přijali,
jako i my?:
Sk. ap. 10. 47.

Jak sv. Petr dokončil svou řečoPánuJežíši, připadlDuchsv.
na všecky, kteří poslouchali slova. I užasli věřící ze židů (z oh
řízky), kteří byli přišli s Petrem, že i na pohany milost Ducha sv.
vylita jest. I odpověděl Petr: »Zdaliž může kdo zabrániti vody.
aby nebyli pokřtěni tito, kteří Ducha sv. přijali, jako i my?
[ rozkázal je pokřtíti ve jménu Pána Ježíše Krista. Tak jste sly
šeli v dnešním čtení ze Skutků apoštolských.
I na pohany tedy vylita jest milost Ducha sv. i pohani po—
křtěni byli. Když Pán Ježíš byl pokřtěn, sestoupil Duch sv. na
něho v podobě bílé holubice, na apoštoly o letnících sestOUpil
Duch sv. v podobě" ohnivých jazyků. Něco podobného děje se
i u nás, když jsme pokřtěni, jakoby se bílá holubice , nad námi
vznášela, a když jest na nás vylita milost Ducha sv., jakoby se
nad-námi ohnivi jazykové ukázali. Proto chceme dnes o této
dvojí podobě, ve které se Duch sv. zjevil, totiž v podobě holu
bice a ohnivých jazyků k duchovnímu .svému prospěchu blíže
uvažovati.

I. Duch sv. v podobě holubice.
Když Duch sv. sestoupil na Pána Ježíše v řece Jordáně, vy
volil si podobu holubice; připomíná nám, jak se Duch Boží
vznášel nad vodami po stvoření světa, připomíná dále holubicí
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po potopě-světa jako hlasatelku míru, aby naznačil svou moudrost,
mírnost a svatóst.
.
]. Holubice jest obrazem čistoty. Abychom ztracené čistoty
a nevinnosti opět nabyli, k tomu nám Pán Ježíš pomohl. Za tím
účelem propůjčil vodě moc duše naše na křtu sv.. očistiti, po
světiti a učiniti je chrámy Ducha sv. Na křtu sv. se stalo, co již
David s touhou žádal: »Srdce čisté stvoř ve mně, Bože, a ducha
přímého obnov v útrobách mýchc. (Zalm 50. 12.)
Jak holubice miluje čistotu, vidíme z toho, že se „vrátila do
archy Noemovy, když noha její nikde nemohla spočinouti. Tak
také Duch sv. nemůže spoč'nouti a bydleti v duši, která je hříchem
znečištěna. Otec nebeský vypouští tuto holubicí na zemi, ale také
nemůže spočinouti na zemi, všude, v každém stavu, v každém
pokolení, v každém věku, v městech i na vesnicích nalézá ne
čistotu hříchů. Tam nemůže čistá holubice epočiriouti. Jak nutno
.tedy zachovati si. srdce čisté, jak jsme je na kitu sv. obdrželi,
neboť v srdci hříchem znečištěném Duch sv. nemůže bydleti.
2. Holubice je obrazem prostoty a mírnosti. Sám Kristus
nás napomíná: »Budae prostí jako holubice a opatrní jako ha
dové! Tak chce Pán, abychom s' opatrností i prostotu holubice
spojovali. Opatrnost bez prostoty jest šalba, lest, prostota bez
opatrnosti nerozum, Zpozdilost.
Holubice jest dále mírná. I když ji pán z holubníka kolikrát
mladé odejme, přece dále a dále pečuje o svá mláďata; zapomíná
na příkoří, kterých se dožila, koná dále dobré — tak nás poučuje,
že, jsouce jednou pokřtěni, máme i my zapomínati na křivdy
nám učiněné a zlé dobrým spláceti.
\ 3. Holubice jest obrazem plodnosti. Duchem sv, naplnění
i my máme býti plodní, mnoho dobrých skutků konati, Duch sv.
dává nám křídla, bychom vzlétali do výše a jednou jlstou zá
chranu v domě věčnosti nalezli.
'
4. Holubice jest obrazem pokání a touhy po Bohu. Jest to
bázlivý pták a sténání jest jeho řečí — jako kající hříšník, který
utíká se k ranám svého Spasitele a nad svým provinčním sténá:
»Bázeň a třesení přišlo na mne: a přikryla mne temnost, i řekl
jsem: Kdo mi dá křídla jako holubici a poletím a někde od
počinuřc (Žaltář 54 67.) Holubice naznačuje také působení Ducha
sv., jak sám Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.: ( ím.
8,_26.) V písni Šalamounově se praví (5. 12. d.): »Oči jeho jako
holubičí při potůčcích vod.: U vod se holubice ráda zdržuje,
poukazuje na vodu křestní, na vodu očištění. Holubice jest ibáz
livý pták —'a bázeň boží jest počátek moudrosti.
. 5. Holubice jest obrazem svatých duší. V Římských kata
kombách jsou hroby sv. panen ozdobeny obrazem holubice, asv.
Benedikt viděl duši sestry své Scholastiky, jak se v podobě ho
lubice do nebe vznáší.
6. Holubice se leckdy užívá při poště. S jakou radostí se
přijímá taková listonoškal Tak i holubice přinesla do archy se
zelenou ratolestí poselství míru. Tak i Kristus přišel s novým

—381——

poselstvím, s novým evangeliem, jak sám pravi: »Duch Páně nade
mnou. proto mne poslal, abych chudým evangelium zvěstovalc.
Tak sestoupil Duch sv. na Pána ježíše při křtu v podobě ho
lubice, protože nám se tak naznačuje, co křest sv. v nás působí
a jaké povinnosti nám z této svátosti plynou.

II Duch sv. v podoběohnivých

jazykův.

1. O letnicích pak sestoupil Duch sv.. na apoštoly v podobě
ohnivých jazykův. jazyk, tot případný obraz, ževapoštolích mluvi
Duch sv., že přichází jako hlasatel pravdy. jako hlasatel pravdy
byl jim slíben: »Naučí vás všeliké pravděc. Potřebovali také
pravdy, nebot měli svědky býti »v Jerusalemě, v Samaří., ano,
svědky měli býti pro všecky národy. Nyní o letnicích sestoupil
na ně duch pravdy, byli naplnění pravdoú a neomylnosti vučení,
takže volati mohli: »Bychom my neb anděl z nebe kázal vám
něco jiného mimo to co jsme vám kázali, proklat budlc
Jest to případný obraz, jazyk. Nejen naznačoval, že Duch sv.
v nich mluví a je pravdou naplnil, nýbrž i naznačoval, že jim
rozvázal jazyk a že mluvili slova pravdy a milosti. Teprve nyní
stali se vlastními apoštoly. Vnuknutím Ducha sv. opouští Petr
večeřadlo, rybář rozprostírá své sítě a mluví k lidu jako ten,
který moc má. Ten, který nikdy nesedělunohou zákonniků, vy
světluje písmo sv. tak neohroženě. že překvapuje, tak jasně, že
nepřipouští pochybností, tak výmluvně, že dojal lid a vůli jeho
k největším obětem nadchl.
Petr měl k lidu podivuhodnou řeč, nejen obsahem a vý
sledkem, a'e i proto, že jí všichni rozuměli, ať i nebyli hebrejské
řeči mocní. Lidstvo, kterému při stavbě věže babylonské jazyky
byly pomateny, opět v Duchu sv. bylo v jednotu přivedeno. Spo
jovala je pravda Ducha sv., a nazývali se »bratřímic. Oněch
3 tisíce duší, které se kázáním sv, Petra obrátily, tVOřll základ
katolické církve,_ která tu slavila narozeniny a přijala Ducha sv.,
který na apoštoly sestoupil.
'
lskrze církev sv. mluví Duch sv. slova pravdy a milosti.
Ona jest sloup a utvrzeni pravdya (I Tim. 3. IS.) [ ona jest ne
omylná jazykem Ducha sv., neomylná ve věcech víry a mravů,
neomylná ve své nejvyšší hlavě, nástupci sv. Petra. Když ona
mluví, není u nás pochybnosti, nebot víme,_ že mluví v síle a
v pravdě Ducha sv. A tato pravda ještě dnes sbratřuje lidstvo,
které se tak velice ve svých názorech, v řeči a nyní i ve válce
různí. Povznášejíci to myš'enka! Všude na světě zmatek, ne
svožnost bez mezí, a přece přes národní rozdíly, přes vojska
vzájemně až k záhubě bojující panuje veliká duchovní jednota
církve ve víře a mravech.
Ale Duch sv. mluví nejen skrze církev sv., nýbrž jazyk
Ducha sv. mluvi i ke každému z nás a propůjčuje mu dar řeči.
Jsi-li přesvědčen o pravdě své víry, jest to výsledek tvého osob-\
ního bádání či dar Ducha sv.? Víme, že jest víra Duchem sv.
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vlitá-ctnost, že kořeny své“má v milosti ducha sv. A když víru
svou vyznáváš, jak Spasitel žádá, mluvíš-li jen z vlastní síly či
v síle Ducha sv.? To jest svatodušní zázrak jazykový v nás, že
máme pravdu Ducha sv. a že ji před celým světem vyznáváme.
Duch sv. sestoupil v podobě jazyků, aby naznačil, že přišel,
aby i tento úd uzdravil; neboť právě jazyk mnoho zlého ve světě
natropi. Či. jsi ještě nezakusil, jak bolí, když jedovatý jazyk po—
mluvou, na cti utrháním duši tvou zraňuje? Proto přišel ohnivý
kamínek na Isaiáše (6. 6.), aby odňata byla nepravost ze rtů
jeho. Jak dobrým učitelem v užívání jazyka Duch sv. jest, vidíme
na prvnich křestanech, kteří stále o velikých skutcích Božích
mluvili, Boha chválili a velebili a těžký hřích ani jménem ne
jmenovali. A jak je nyní? Mnozi křesťané mluví nyni jako po
hané, užívají jazyka k lživým, nečistým, rouhavým, nelaskavým
řečem, zdá se, že se ve škole Ducha sv. ničemu nepřiučili. A kdo
spočítá škodu, kterou zlý jazyk způsobuje? Kdo vylíčí bolest těch,
kteří jedovatými“ jazyky přišli o čest, o dobré jméno a vnitřní klid?
Kristus předpověděl, že budou křesťané mluviti novými ja
zyky (Mar. 16. 17.) t. jak sv. Rehoř dí, .budou mluviti ne již
o hříšných, nýbrž o dobrých a svatých věcech. Přičiňme se
všichni, aby se.toto proroctví Páně i na nás splnilo!
2. Duch sv. sestoupil na apoštoly o letnicích v podobě
ohnivých jazyků. Oheň jest případným obrazem Ducha sv. Neboť
nepřinesl nám jen pravdu, chtěl i naše srdce rozohniti. To jest
oheň, o němž Spasitel praví: aOheň jsem přišel pustit na zem
a co chci, ;jediné, aby se zapálil-P (Luk. 12. 49.) Byl to oheň
lásky k Bohu, který se duší apoštolů zmocnil. že byly oltářem,
na němž plameny obětni stále vzhůru se vznášer a všechno po
zemské strávily;' byl to oheň lásky k bližnímu, který i jiné, at
přítele nebo nepřítele, zahřátí a oblažiti chce; byl to oheň apo
štolské horlivosti, která, rozžehnuta ve výhni Srdce Páně a po
znáním ceny duše, neustává. až duši lidskou najde a Spasí; byl
to oheň nadpřirozené útěchy, který slzy setírá, nejobtížnější
ulehčuje a nejtrpčí oslazuje; byl to oheň útěchy, jaké sv. apoštol
Pavel' při všem soužení požíval (ll. Kor. 1. 6—8.),' byl to zvláště
oheň milosti, který v apoštolech vše přirozené přeměnil,'odu
, ševnil a povznesl.
Tak ohněm Ducha sv. proměněni rozšiřovali apoštolé své
»ohněm očištěné slovo: (Žalm 118. 140.) po celém světě, posílali oh
nivá slova, spojená se vřelou láskou, do srdci nepřátel Kristových,
rozohnili je a obrátili nenávist v lásku k Ježíši Kristu.
Jako oni, tak_i jiní apoštolští mužové byli tímto ohněm
nadšeni, šli do celého světa, slovem i skutkem vštěpovali tento
oheň do srdci lidských a vzbuzovali v nich 'oheň lásky k Bohu
a bližnímu.
Tak, abych“se jen o jednom takovém apoštolském muži zmínil,
neslvtento oheň sv. Vincenz Ferrerský, rozličnými zeměmi, přišel
ze Spanělska přes Francii do Belgie, obrátil 8000 Turků, 20 tisíc
Židů, 4 tisíce veřejných hříšníků. Kam se obrátil, následovalo ho
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množství lidu, častoina

10 tisíc, Měl také dar jazyků. Když

kdysi ve Valencii mateřskou svou řečí kázal, slyšeli ho všichni
cizinci mluviti ve své řeči, jak jen domorodec mluviti dovede.
, Ohnivý jazyk, nádherný dar Ducha sv. 0 letnicích! Štastní
apoštolové a všichni, kdo jej obdrželil Ale šťastni jsme i my.
Neboť Duch sv. nejen nám hlásá pravdu, ale i oheň lásky
rozněcuje v srdcích našich. Čí nespočinul na nás ohnivý jazyk
Ducha sv.? Nespočinul na nás-.při křtu sv., kdy v naše duše vlit
byl oheň posvěcující milosti a božských ctnOstí? »Láska boží
rozlita ie v srdcích našich skrze Ducha sv., kterýž dán jest nám.
(Řím. 5. 5) -Či nespočinul na nás při biřmování, v němž oheň
křtusv. znova se rozněcuje aposiluje, bychom víru svou statečně .
vyznávali a podle ní živi byli? Ci nespočine na nás při přijímání
kterékoli jiné svátosti? Či není každá nadpřirozená láska ]: bliž
nímu dílem ohně Ducha sv.? Odkud křesťanská láska vychází,
která i v nejchudším vidí svého přítele a bratra? A nepůsobí-li
i doposud toheň horlivosti duchovní. která zapomíná na pomíjející
věci a jen na věčnost v nás i jiných myslí?
A když útěchy potřebujeme v duchovním boji a životním
soužení, není-liž Duch sv. naším nejlepším Utěšitelem. zdaž nám
nepropůjčuje zmužilosti a radosti, zdaž neobrací myšlenky naše
k nebi, kde odměněni budeme za všechny pozemské námahy?
Ano, zdaž nebydlí sám v duši naší jako v chrámu? jak se ptá
sv.. Pavel Korintských? (I. 3. 16.) »Nevíte-liž, že jste chrámy
Ducha sv. a že Duch boží ve vás bydlí?: O duše křesťanská,
jsi trůnem božím, chrámem Ducha sv., ovšem jen tehdy, když
nejsi hříchem těžkým poskvrněnal
3. »l ukázali se apoštolům rozdělení jazykové jako oheň 'a
posadil se na každém z nich.: (Sk. ap. 2. 2.) Tedy nikdo z nich
nebyl vyjmut. Všichni měli jíti do celého světa a učiti národy.
Tak bylo všem Ducha sv. potřebí. A ve všech působil stále.
»Vázáni jsouce duchemc (Sk. ap. 20. 22.), vedeni Duchem sv.
spěchají do vzdálených krajin. Duch sv. je v pochybnostech
osvěcoval, poučoval, před nebezpečím varoval, posiloval v soužení,
pronásledování a mučení. Ano "»duchem byli vázání,: ale nebyli
nástroji bez svobodné vůle, nebot Duch sv. váže jen toho, kdo
se vázati dá.
'
Duch sv. sestoupil na apoštoly v podobě rozdělených jazyků
a posadil se na každémznich. Jest to krásný obraz, jak i v—nás
Duch sv. působí. Každému z nás dává svou milost. To je jistým
učením církve sv., že Duch sv. dává dostatečnou milost nejen
spravedlivým, nýbrž i hříšníkům i nevěřícím. všem bez výjimky.
Tedy i tobě. Ale tu se někdo ptá: Když Duch sv. na každém
spočine, proč přece někteří nedocházejí věčného cíle? Proč? Od
pověděl jsem na to již slovy: Duph sv. váže jen toho, kdo se
vázati dá, vede jen toho, kdo se vésti dá. To je právě osudná
moc naší vůle, že sice můžeme slyšeti. jazyk Ducha sv. v sobě a
cítiti v sobě oheň jeho a přece neposlechneme a nerozohňujeme
se. Proč ne? Protože nechceme. Bůh stvořil člověka svobodného,
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a ponechává mu svobodnou vůli i tehdy, když se jedná o jeho
věčné štěstí a neštěstí. To nás naplňuje radostí, nebot klíč života
věčného není v rukou cizí libovůle, nýbrž v našich vlastních rukou.
Ale také nás to napomíná, abychom srdce před působením Ducha
sv. nezavírali. Nech proto, at k tobě mluví duch pravdy, at tě
rozohní, přijmi nebeský oheň, který Duch sv. ti sesílá.
Kéž i na nás se 'opakuje zázrak o letnicíchl Kéž Duch sv.
i k nám. k našim duším se blíží a na nás všech spočine! Kéž
nás naplní ohněm sv. lásky a horlivosti; kéž v nás mluví slova
pravdy a nebeské útěchy; kéž nám propůjčí výmluvnost a hor
livost k vyznávání sv. víry. Kéž vyhladí nesvornost a nepřátelství
mezi jednotlivci a národy, kéž *svétu přinese toužebný mlrí Ano,
přijď Duchu sv., holubice míru a zůstaň s námi stále! Amen.
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7:21: Nab." Far,“Halj.

Neděle první po sv. Duchu.
(Napsal ]er. Bonomelli, biskup Kremonský. Dle vlašského originálu upravil
Dr. Fra Josef Mergl.)
Luk. 6, 36.—42.

Náš božský Spasitel uměl ve svých překrásných a obdivu
hodných řečích všecky nauky, at věroučné at mravoučné podati
tak jednoduše, jasně a přesně, že posluchači je pochopili bez
únavy, bez pochybování a si je přivlastnili. Ježíš Kristus nikdy
nepřišel do rozpaku ve svých řečíchc, pravil onen ženiální vole
vůdce na ostrově sv. Heleny, von potvrzuje pravdy kázané bez
zvláštního dokazování, poněvadž důkaz své pravdivosti obsahuje
táž pravda sama v sobě. jedna z druhé se vyvinuje, jedna střídá
druhou jako prapory vojska na bojišti. Filosofové obalují několik
pravd, kterým učí, pěknými, zvučnými frásemi, namáhají se, seč
jsou, aby podali důkazy jasné a vylíčili svoje nauky barvami co
nejživějšími. jinak si vede Ježíš Kristus. Pravdy nejvznešenější
shrnuje do několika vět a skoro bys řekl, že schválně mluví beze
všech okras řečnických a_předkládá nám nauky své v původní
prostotě, »tak jak jsou. Zádná kniha na světě nevyrovná se
v této příčině evangeliu.: Příklad takového vyučování Spasitelova
podává dnešní svaté nedělní evangelium. Je to celý poklad pravd
mravoučných vznešených a prostých zároveň. Není třeba vykládati
je, stačí, budeme-li chvíli o nich rozjimati, abychom vycítili a oku
sili tu nědostižitelnou krásu jejich. Suďte samí.

PojednánL
»Budte milosrdni, jakož i Otec váš milosrdný jestlc Tento
začátek dnešního svatého evangelia je pokračováním delší řeči,
ve které Spasitel vykládá různá blahoslavenství a učí, jak a kdy
máme odpouštěti a odpláceti zlé dobrým.
Co—
znamená to slovo smilosrdenstvíc. Znamená: cítiti v srdci
bídu, soužení jiného, trpěti s trpícím, přivlastniti si — abych tak
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řekl '— souženi cizí láskou bratrskou. je to cit, který zušlechťuje
' naši povahu, tvoří charakter, zjemňuje srdce. Vidím-li děcko, ano
upadlo a pláče; vidím-li nemocného, an v bolestech zmítá sebou
na lůžku; vidím-li žebráka, an natahuje vyzáblou, třesoucí se
ruku a prosí mne o almužnu: tu cítím bolest s jeho bolestí, cítím
soustrast — to je'to bmilosrdenstvíx Tento Cit rodí se v duši
mé, vytryskuje ze záhyhů srdce mého, vynucuje slz'uz oka'mého,
nutí mne, abych pomohl uhožákovi, abych odstranil od něho zlo,
jež ho trápí, jako bych to zlo oddaloval od sebe, poněvadž cítím
s ním-stejnou bolest. To tedy chce Pán od svých následovníků,
když voiáz- »Budte milosrdniío Otevřeli se srdce vaše pro soucit
s bídou lidskou, pak se otevřou iruce ku konání skutků milosr
denstvi.c_— A kdo je nám vzorem milosrdenství? Bůh sámí
»Bud'te milosrdni, jako i otec váš milo rdný jest.: Bůh ovšem
jakožto pouhý duch necítí útrpnost tak jako my lidé, sestávající
. z těla hmotného a duše. U Boha jest, vlastně Bůh sám .jest pouhá,
čistá láska a tou láskou veden č.oí Bůh dobré všemu tvorszvu,
dává slunci svítiti a dešti padati na role dobrých i zlých. Zde to
slovo »Otecc neznamená první osobu božskou v nejsvětě,ší Trojici,
jako spíše Boha v jeho hytnosti, jak na to poukazuje i slovo
»vášc. ježíš Kristus jmenuje Boha »Otcemc, poněvadž toto po
jmenování nejlépe vyjadřu,e lásku a milo.=rdenství boží k nám.
»Budte mnlósrdnia, dí Spastel, nebo tak se snáze zdrzíte
příkrého posuzování bližního; proto dodává hned: áNesudtelc
Nemusím teprv dokládat', že Ježíš Kristus zde zapovídá křivé po
siuzování ku'škodě hlížního. Aby n—kdov této věci .nebloudil ase
nemýlil, bude třeba obšírně ji vyložiti.
_
»Soudc »posuzováníc jest vlastně čin vniterný, děje se v nás

samých a může se na venek jeviti ústně, písemně nebo jinak.
Soudím-li o někom, kdo krade, že je zloděj; kdo kleje a se
rouhá, že je rouhač; kdo se dopustí malé chyby, že je přece
ještě čestný člověk; jest můj úsudek Správný, kdybych soudil
jinak, bylo by to na úkor pravdy a proti rozumu. Prónesu-li
o blížním úsudek nepříznivý, ale pravdivý, nemám hříchu a ne
smím se'obávati, že mne Pán odsoudí. Soudím li však o b'ížním
špatně beze všech důvodů nehoz důvodů nedostatečných, pak
jednám nespravedlivě a platí o mne—slovo Spasitelovo: »Nc'SLd'telc
Milí křesťané! Co my proneserne úsudků nepříznivých na
škodu blížuiho, bezdůvodně, pouze 'na základě různých vidinl
Kolikráte haníme a odsuzujeme bližního a ani ho. neznáme, jen
tak podle řečí cizích, tak často nepravdivých, ha — a to je tím
horší — hovoříme -o'jeho domnělých chybách veřejně. Co to
je hř.chů proti lásce a spravedlnosti! Co tu pohoršení! Co tu
naseto různic a svárů! S házní a třesením vzpomínejme na slova
Páně: Nesud.e a nebudete souzeni, nepotupujtea nebudete potupeni.
Mám za to, že lidé, a to i křesťané zbožní, dopouštějí se ,
velmi 'často hříchu, kterému říkáme »opovážlivé posuzování..
Pro malichernost posuzujeme nespravedlivě, nepříznivě bližního,
ale nedbáme, že to je hříšné, nezpovídáme se z toho, poněvadž
Ráice duchovní.

-
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nás svědomí proto netlačí..Ale i kdyby někdo takové posuzování
opovážlivé neslyšel, a tedy o něm nevěděl, ví o něm Bůh, který
zpytuje srdce a ledví lidská, který nás jednou souditi bude.
V srdci svém posuzuješ a odsuzuješ bližního, osobuješ si právo
Bohu příslušné a pak se tážeš: :]e to něco zléhořc
A sděluješ-li svůj úsudek o někom jinému, byt i se zakládal
na pravdě, čiň tak, dle rady sv. Augustina, s láskou a šetrně,
jen když nutnost káže a při tom kárej hřích, nikoli však hří
šníka, odsuzuj _chybu a ne chybujícího, Co máme říci o jistých
spisovatelích a zvláště o jistých časopisech, které den co den
tupí bližního 'nadávkami a pomluvami po něm hází, nepatrné—
chyby až hrůz—azveličují a všude rozhlašujíř V evangeliu hrozi
Spasitel: »Kdo řekne bratru svému >bláznec, hoden bude pekel
ného ohně.< jak asi povede se jednou těm jistým žurnalistům,
kteří lásku k bližnímu přímo ubíjejí a po spravedlnosti šlapou!
Zdaliž tací lidé přímo nevyzývají spravedlnost boží, nesvolávají
trest boží na sebe?

Ježíš Kristus dí dále: »Odpouštějte a bude vám odpuštěno.:
To je nejvyšší stupeň dokonalosti, ku kterému může dospěti láska
k bližnímu, odpouštěti nepřátelům. Ku této ctnosti nepřivedli to
ani mudrcové pohanští, ani zákonníci židovští, tato ctnost je opravdu
božského původu. Kromě toho uvažme, že v tomto příkazu Páně
slučuje se nebe se zemí, láska k Bohu s láskou ku bližnímu.
Odpuštěni od_Boha jeví se nám jako důsledek a odměna za to,
že my odpouštíme blížn'ímu a sice tak, že Bůh nám dá potřebnou
milost, abychom poznali vlastní hříchy a konali náležité pokání.
jaké štěstí pro nás, víme-li 'jistojistě. že Bůh nám všecky hříchy
odpustil! Chcete-li míti tu jistotu? Nuže, odpouštějte rádi a ze
srdce svým nepřátelům a protivníkům a můžete býti klidni v pří
čině (odpuštění od Boha a síran věčné spášy.
»Dávejte, a bude vám dáno,: ubezpečuje dále Pán ]ežíš
k naší veliké radosti. Všichni my, bez výjimky, jsme hrozně
chudi vírou, chudí láskou, chudí pokorou, chudí všemi ctnostmi;
jsme jako třtina, klátící se větrem všech vášní, potřebujeme stále
a nutně, aby Bůh nad námi svoji ruku držel, milost nám dával
a proto voláme k němu: »Chléb náš vezdejší dejž nám, 6 Pane,
chléb tělu i duši.: A Bůh dá nám chléb, ale s jistou výjimkou.
Pán ježíš praví: »Dávejte a bude vám dáno.: Komu? Vaším
blížním nuzným, hladovým, bez oděvu, nemocným, všem, kteří
prosí .s pokorou ať tělu ať duši. Dávejme my bližním a Bůh
vedle svého zaslíbení věrného dá nám. Zákon veliké důležitosti
hlásá nám evangelium Kristovo; abychom totiž činili blížnímu
totéž, co chceme, aby Bůh činil nám. ]ežíš Kristus chce, aby
tento svět se přizpůsobil nebi a vychovává si člověka ku ctnosti.
a dokonalosti v lásce učinné, v takové, jakou nám prokazuje
trojjediný Bůh.
A jak bude nám dáno? jakou měrou nám bude měřeno?
Slyšte to, milí křesťané, 'a rcete sami, může-li Bůh býti . ještě
štědřejši. »Míru dobrou a natlačenou a natřesenou a osutou daji
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v lůna“ vaše.: Uvažujme jednotlivá_tato sl0va. Takovou měrou
měří Bůh. Ale proč 'nepraví sv. evangelium: »Bůh dáo, nýbrž
»dajířc Snad tedy někdo jiný.oplatí nám tutéž miru, kterou
my naměříme blížnímu? Není pochybnosti, že odplácí Bůh sám,
ale Pán- chce tím »dají váma naznačiti, že Bůh odplati rukama
jinýma, rukama svých prostřednlků.
'
.
)A »dobrouc míru dají. ježíš nepraví: »spravedlivouc nýbrž
»dobrou- totiž míru hojnější než třeba. Ba ještě více; »natlačenous
míru dají vám, tedy nejen sháněnou, nýbrž napěchovanou, že už
víc se nevejde. A ani na tom není dosti. Spasitel má ještě jiný
výraz pohotově, totiž »natřesenouc, tak,' aby se obilí dobře slehlo
v nádobě a více se ho vešlo. Těmi třemi- slovy: »dobrou,< vna
tlačenou,c »natřesenouc míru vyjadřuje Pán přehojnou odměnu,
a ještě nad to připojuje jakýs čtvrtýj stupeň té hojnosti, totiž:
»osutoua míru. Vrchovatě naměřenou, až zrní padá a nemá kde
se zadržeti. Tuto tedy tolik hojnou míru »daji v lůno vaše.
Zidé v Palestýně nosili po způsobu orientálním řasnatý oděv
se širokými záhyby a .do těch — jako dosud u nás činí ženy se
zástěrami — dávali si měřiti obilí. Na ten zvyk naráží zde Spa
sitel. A tu nemohl zajisté Spasitel vyjádřiti vhodněji tu štědrou
a hojnou odměnu, kterou chystá Bůh všem nezištným dobro
dincům nuzných, bědných blížních. Kdož by nechtěl rád obda
rOVati bližního, když takové „obdarování zajištuje nám odměnu
přehojnou, odměnu stonásobnou, jak Spasitel na jiném místě
ujišťuje. Dobře tedy jmenuje sv. ]an Zlatoústý almužnu »nejvý
nosnějším obchodemc. Prokazujme tedy dobrodiní v té míře, jak
o ní mluví Pán a Bůh odmění nám stejnou měrou. jaká setba
na zemi, taková žeň. na nebi. Po tomto poučení asi Pán učinil
malou přestávku a pak pokračoval podobenstvím: »Zdaliž může
slepý slepého vésti? Nepadnou-liž oba do jámyřc
Těmi slovy naráží Spasitel na zákoníky a iarisey, jak je pa
trno z jiného místa sv. Evangelia. Tito lidé pyšní a domýšlivi
měli sebe za učitele všech a dělali si nároky na vůdcovství lidu;
'byli- však při své domnělé moudrosti hloupí i slepí, jak píše sv.
Pavel. Pán ježíš kára je bezohledně, protože sami nedbají o krá
lovství boží a brání jiným, aby vstupovali, nazývá je »slepými
a vůdci-s_lepých.v (Mat. 15, 14.) Když tedy slepý slepého'vede,
zdaliž nepadnou nevyhnutelně do jámy? »To by též, dí Pán apo
štolům, čekalo na vás, kdyby jste následovali ty pyšné farisey.
Vy musíte nutně teprv poznati pravdu a v tomto smyslu jste
tedy dosud slepí.: Proto musí jiný vás za ruku uchopiti a vésti;
ale, běda vám, svěříte-li se těm nadutým učitelům, ti zavedi by
vás do bludu — do jámy.
Milí křesťané. My všichni více méně potřebujeme, kdo by
nás vedl a učil na cestě pravdy. je dosti takových učitelů, kteří
volají: »My učíme pravdě, nás poslouchejte: a hlásají učení. své
s kathedry i ukládají v knihách. Lkoumejme dříve, než jim uvě
řlme. Přicházejlolj k nám tací aučiteléc a :vůdcovéc ve jménu
Kristově, mají-li posláni od církve a jeji hlavy, pak buďtež nám
*
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vítáni, pak je „poslouch'ejme a' následujme. Přicházejí-li však k nám
ve svém jméně nebo ve jméně vědy lidské + pak se jich Chraňme
— slepl jsou to vůdcové a zavedli“ by nás do bludu — do jámy.?
»,Není učedník nad mistra, ale dokonalý bude každý, bude-li,
jako mistr jeho.: Tato věta není v souvislosti s předešlou, nýbrž
tvoří poučku samostatnou. _Mistr jakožto takový je nad učedníka
a učedník mus—iposlouchati mistra, nikoliv mistr učedníka, tak
tomu chce'věcí beh. Největši dokonalostí, jaké .se může žák do
dělati je ta, aby byl jako mistr v obratnosti i ve vážnosti. >Nuže.
chce říci Spasitel, xy víte, že jsem mistrem vaším a jmenujete
mne docela právem mistrem. Vidíte jak ostatní lid se ke mně
chová. jak se mnou zachází Nechtějtež tedy očekávati od nich
větší přízeň než prokazují mně, necht vám stačí, když jednají
svámi jako se mnou c Toto naučení hodí'se úplně na nás, kteří
rovněž jsme učedníky ježíše Krista. Bude to vždy pro nás ctí
a slávou největší, nalezneme-Íi u lidí takové přijetí jaké nalezl
Spasi1el. Ci. bychom chtěli býti něco více než takový mistr?
V následu1ícím navazuje l'án řeč na předešlé učení, ve kterém
zapovldá opováyžlivé posuzování blížního a odporučuje,. abychom
jednali s bližním tak, jako chceme, aby on jednal s námi. Praví:
.Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého a břevna, kteréž jest
,v oku Tvém, neznamenášřc — Posuzuješ špatně blížního, káráš
ho, odsuzuješ ho pro chyby, které na něm nacházíš. Vidnš ze
vrubně jeho vady, svých vad nepozoruješ a proto se staráš pouze
o ty cizí chyby. Oko naše tělesné'vidí vše kolem sebe. jen sebe
sama nemůže viděti. Tak i oko naší duše vidi a rozeznává ne
dostatky jiných a někdy' je i zveličuje, při tom však zapomínáme
ohlédnouti se po nás samých, vidíme třísku _voku.bllžního a' celý
trám v oku vlastnim nevidíme. Nepatrné chybyčky na jiných
pozorujeme a hned děláme pro to po'vyk a při tom _jsme slepí
pro naše velké chyby. Tak na příklad: tu ten je pln neřestí,
.špíny duševní a poboršuje se nad dovádivostí mladé dívky, tam
ten provozuje Iichvu ohavnou, provádí bezpráví nad beZpráví
a při tom nadává zlodějů tomu, kdo jda kolem jeho vinice utrhne
si jediné zrnko s. hroznu; jiný zase vstává o desáté, tráví život
v bodování a v zahálce a při tom bez ustání předhazuje upra
covanému dělníku hodinu odpočinkua jednou za čas o nějakou

sklenku více »na posilněnou.< je vtom nějaká spravedlnost?
Suďte sami. Právem kárá Spasitel takové svatoušky. »Kterak
můžeš _říci bratru svému: Bratře, nech at vyvrhnu mrvu z oka
tvého, sám v oku svém břevna nevida? Pokrytče, vyvez prvé
břevno 'z oka svého a tehdy pohlédneš, abys vyňal mrvu z oka

bratra svého:

'

'

Dříve než o jiné, starejme„se se sami o sebe, dříve než jiné,
mistrujme sebe a místo řeči dbejme skutků, nechceme-li býti

slepými vůdci slepých. Amen.
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Na-slavnost nejsv._Trojice.
Podporujme katolické missie!
ojdouce do celého světa, učte. všecky
národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatéholc
(Mat. 28, 19)

Drazí přátelé! již uplynulo 40 dní od slavného zmrtvých
vstání, a Pán ]ežíš měl vstoupiti na nebesa. Zbývalo mu pouze
několik okamžiků. Proto povolal svoje sv. apoštoly a vyvedl je
na horu Olivetskou. Tam, kde krvavým potem začalo jeho bo
lestné utrpení, tam měla začíti také jeho oslava. Pán Ježíš roz
hlédl se ještě jednou po zemi, kterou_ tak vroucně miloval. Před
sebou viděl nevděčné město Jerusalem, nad kterým tolikráte za
plakal! Vedle sebe spatřil horu Kalvárii, která ho stála tolik krve,
a kde přece s takovou láskou za nás umíral! A v'duchu viděl
to nesmírné množství duší, které ho dosud neznají a nevědí ni
čeho o jeho božském Srdci! Měl je snad opustiti ten dobrý ]ežíš,
který i zrádnému Jidášovi nabízel odpuštění? Po'slyšme, "co nám
vypravuje sv. evangelium!
'
Kristus _Pánpřistoupil ke svým apoštolům a pravil jim: »Dána
jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protož jdouce, učte všecky
národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učíce
je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám!: (Mat. 28, 19.)
Drazí přátelé! Jděte do celého světa a učte všecky národy!
Tato slova božského Spasitele neplatila pouze pro sv. apoštoly —
platila jaksi pro všechny lidi, a platí dosud pro nás. My všichni
máme jíti do celého světa, všude máme vypravovati o lásce, která
za nás na kříži umírala, a získávati lidi víře Kristově! My všichni
máme býti apoštolyP- Tak si to přeje i od nás božský Spasitel:
jděte do celého světa a učte všecky národy!
Nuže, drazí přátelé! Máme snad skutečně opustiti svoje do—
movy a jíti mezi pohany a kázati jim víru Kristovu? Ne, tak to
Pán ]ežíš nemyslí! Toho od nás božský Spasitel nežádá. Ale
vroučně si přeje, abychom nezapomínali na ty hrdinné kněze
a obětavé sestry, kteří sezřekli svých domovů, svých drahých
rodičů, bratří a přátel —. abychom dle možnosti podporovali
missie mezi pohanskými národy. »jdouce do celého světa, učte
všecky národy !.
'
A myslím, že_ plním jen vroucí přání božského Srdce Ježí
šova, promluvím-li k vám o této věci několik slgy. Ukáži vám:
1. _proč máme katolické missie podporovati, a 2."jak to můžeme
činiti. — Ale především obracím se k Tobě, nebeský pastýři
našich duší! Slíbil jsi, že bude jeden ovčinec a jeden pastýř!
Zehnej proto mým slovům, aby padla na půdu úrodnou a při
nesla ovoce stonásobné.
Nuže, drazí přátelé, proč máme podporovati katolické missie
v zemích pohanských? Důvodů možno uvésti mnoho. První udává
sv. apoštol Pavel, když praví: »Láska Kristova pudí nás.:
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(2.H(or. 5, 14.) Ano, přátelé, láska Kristova pudí nás. Pro spásu
duši božský Spasitel pracoval, pro tuto spásu“ žil, pro ni umíral
na kříži! Milujeme-li Pána Ježíse, milujme také duše, které ho
stály tolik muk a tolik'bolestíl Ale nemilujme pouze slovem
a jazykem! Naše láska má býti účinná a obětavá, musí se jeviti
skutky — podporou katolických missionářů!
Či póchybujete, přátelé. že spása duší byla opravdu nejvrouc
nějším přáním našeho božského Spasitele? Tuto pochybnost vám
velmi snadno vyvrátím. Otevřte jen Písmo svaté Nového zákona,
a hned se přesvědčíte!
Kdysi šel Pán Ježíš na slavnost do Jerusaléma. Byl již
unaven, a jeho učedníci prosili v jakémsi městečku o nocleh.
Obyvatelé je tvrdě odmítli. Rozzlobení učedníci chtěli svolati
oheň s nebe, aby spálil nevděčné město. Kristus Pán je za to
pokáral a pravil jim: »Nevíte, čího ducha jstel Syn člověka
nepřišel duší zatracovat, ale spasit.: (Luk. 9, 51 a d.) — Když
Kristus Pán viděl, že nevděčné město Jerusalém mu nevěří, ano
že mu chystá potupnou smrt, přece ho netrestal — nýbrž plakal
nad ním a volal: »Jerusaléme, Jerusalémel Kolikráte jsem chtěl
shromážditi syny tvé. jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka
svá, a nechtěl jsilc (Mat. 23, 37.) — A ještě „na kříži modlil se
za své nepřátele a volal: »Otče, odpust jim, neb nevědí, co činílc
Tak toužil Pán Ježíš po spáse duší. Milujeme-li Pána Ježíše, mi
lujme také tyto duše, které on tolik miloval! Láska Kristova
nutí nás!
A nedivme se tomu, že Pán Ježíš tolik touží po spáse každé
jednotlivé duše! Mysleme si na jedné straně duši prostého, ne—
vzdělaného pohana, ;; na druhé straně celý svět s jeho bohatstvím,
s jeho krásou a s jeho' poklady! Co má před Bohem větší cenu?
Božský Spasitel praví nám to zcela jasně: »Co platno člověku,
kdyby celý svět Získal, ale na duši své škodu utrpělřc (Mat. 16, 26.)
Aby Bůh stvořil svět, stačlo jediné slovo »staň sele. Ale aby
spasil i jedinou duši, musil se Bůh naroditi ve studeném chlévě.
plakati jako malé dítě v jesličkách, 33 dlouhých let strádati ve
sv. Zemi a konečně umírati na bplestném kříži. A to všechno
učinil Pán Ježíš také pro onoho 'pohana, který snad opuštěn
právě umírá. A jedná se o to, má-li všechno utrpení božského
Spasitele býti pro tuto duši nadarmo! Jedná se o to, má li tato
drahá duše býti pro Boha věčně ztracena, anebo na věky pro
Boha zachráněna! Jde o to, má li tato duše Boha v nebi věčně
milovat a Bohgvěčně velebiti, anebo Boha na věky nenáviděti
a Bohu v pekle věčně zlořečiti! A je možné, drazí přátelé, že to
bude právě vaše almužna, která přivede kněze k tomuto umíra—
jícímu pohanu, zjedná mu milost sv. křtu a *otevře'mu bránu ne
beskou! _Proto, milujeme-li Pána Ježíše, starejme se o spásu duší.
podporujme katolické missie v zemích pohanských! Láska Krif
štova pudí nás!
.
Tak je láska k Pánu Ježíši prvním důvodem, který nás nutí,
abychom missie mezi pohany dle možnosti podporovali. Druhým
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důvodem je vděčnost k Pánu Bohu. Když jsme se narodili, byla
naše duše poskvrněna dědičným hříchem, a kdybychom byli ze
mřeli bez křtu svatého, na Věky bychom neuzřeliíkrásného nebe.
*Ale Bůh se nad námi slitoval a dal nám_milost sv. křtu. Buďme
milosrdni, jako Otec nebeský byl milosrdný k nám!
Avšak i jinak jsme povinni katolické missie mezi pohany
_ podporovati. Když nás přinesli do chrámu Páně, stál tam kněz
a jménem celé nejsv. Trojice se nás tázal: »Odříkáš se zlého
duchařc — A my ústy svých kmotrů jsme odpověděli: »Od—
říkám.: ——Na to tázal se kněz: »Odříkáš se také všech jeho
skutkůřc — A'my opět odpověděli: »Odříkám.: — I tázal _se
kněz po třetí: »Odříkáš se také pýchy jehořc — A my jsme
odpověděli po třetí: »Odříkám.< Slibovali jsme, že se budeme
varovati ďábla a všelikého hříchu. A nyní se vás, drazí přátelé,
táži: Zachovávali jsme vždycky věrně, co jsme tehdy Pánu Bohu
slíbili? Neporušili jsme nikdy slova daného svému Štvořiteli
a svému Vykupiteliř Nemusí vyznati každý z nás, že na tento
slib někdy zapomněl? Písmo sv. dí: >Díme-li, že nemáme hříchu,
sami sebe svádíme, a pravdy v nás není.: (1. Jan 1, &)
Nuže, přátelé, všichni jsme někdy zapomněli na to, co jsme
Pánu Bohu na křtu sv. slibovali. A víte, čím můžeme nejlépe
svoje hříchy napraviti? Písmo sv. o tom praví: »Proto nechat se
tobě líbí rada má, a hříchy své almužnami vykupuj a „nepravosti
své milosrdenstvím nad chudými! Snad odpustí Bůh hříchům
tvým.- (Dan. 4, 24.) Ano, přátelé, almuž'nu máme dávati, protože
almužna osvobozuje od všelikého hříchu a nenechá duši přijíti
do pekla. (job. 4, II.) To nám praví sám Bůh. A táži se vás:
Kdo je bídnější a kdo potřebuje více naší pomoci, nežli ubozí
pohané, kteří dosud Boha neznají a Boha nemiluji? Proto jsem
pravil, abychom rádi podporovali missie mezi pohany. Buďme
milosrdní, jakož i Otec náš nebeský milosrdný jest.
Třetí důvod, proč máme rádi podporovati katolické missie,
vidím ve slovech božského Spasitele: »Kdokoli by dal plti
jednomu z maličky'ch těchto číši vody studené toliko ve jménu
učeníka, amen pravím vám, neztratí odplaty své.c (Mat. 10, 42)
Nuže, přátelé! Kristus\Pán slavnostně slibuje, že nenechá bez od
platy jediné číše studené vody, kterou jsme podali znavenému
poutníkul Může snad zapomenouti na to, že jsme mu zachránili
-duši, která ho stála tolik krve, a která by bez naší pomoci na
věky zahynula. Amen, pravím vám, neztratíte odplaty své!
Pismo sv. nám vypravuje o zbožné ženě, jménem Dorkas.
(Sk. ap. 9.) Byla plna dobrých skutků a almužen, které činila.
Náhle se roznemohla a zemřela. Poněvadž byl na blízku sv. Petr.
poslali k němu a prosili ho: »Po;d rychle k nám!: ——Tedy
vstav Petr, šel s nimi. A když přišel, vedli jej na vrchní síň;
a obstoupily ho všechny vdovy plačíce a ukazujíce jemu sukně
a šaty, kteréž jim udělala Dorkas.c — Sv.. Petr byl dojat a svou
modlitbou vzkřísil zbožnou Dorkas. Tak Písmo sv.
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Drazí—přátelé! I nás čeká jedenkráte smrt a po ní „přísný
soud.
blaze nám, budou-li v této chvíli státi u nás ony- duše,
které jsme svými almužnami obrátili. Dorkasr odívala jen těla —
my _oděli jejich duše! Rekněte mi sami, může nás Pán ]ežíš od
souditiř Nemůže! Proto volám k vám slovy božského Spasitele;
»Čiňte sobě přátele 2 mamony nepravosti. aby, když dokonáte,
přijali vás do stanů věčných !: (Luk.- 16, 9.)

*

Slyšeli jsme, drazí přátelé, několik důvodů, proč máme rádi
podporovati katolické missie 'v zemích pohanských. NUtí nás
k tomu láska k Pánu Ježíši, který si tolik přeje spásy lidí; tak
nejlépe ukážeme Pánu Bohu svou vděčnost za dar sv. víry a nej
lépe odčin'me svoje hříchy; konečně. zjednáváme si mnohozásluh,
které nám jednou Pán Iežíš bohatě odplatí. A proto, přátelé,
buďme milosrdn', jako iOtec náš nebeský milosrdný jest! Máte-li
mnoho, dávejte mnoho; máte-li málo, i z mála rádi udělujtel -—
jsem přesvědčen„ že každý z vás se již rozhodl, podporovati
dle možnosti katolické missie. Tážete se však, jak to můžete či
niti. Na tuto otázku vám odpovím v díle druhém.
Je mnoho způsobů, jak můžeme missie mezi pohany podpo—
rovati. Uvedu pouze některé. — Prvním je peněžitá almužna. Ne
mohu vám vypočítávati všech případů, které se staly v době
nejnovější. Zmíním se pouze o některých.
Matka ztratila ve válce syna. Byl pochován v daleké cizině.
Blížil se den dušiček. jak ráda byla by položila věnec na hrob
svého dítěte, ale nevěděla, kde leží. Peníze _na věnec poslala
missionářům.*) — Jiná vdova má oba své syny na vojně, a ráda
by se s nimi opět shledala. Poslala 100 K na missie a pravila:
>Prosím Pána Boha, aby chránil mé děti. Je-ii však jeho sv. vůle
jiná, ať jim dá aspoň šťastnou hodinku smrtilc — V Německu
jsou dělnické spolky. Každou sobotu dávají členové několikIha—
léřů na missie. Jinde si odeprou nějakou sklenici nebo doutník,
a peníze dají na missie. V jednom městě donesly děti knězi
600 K — ušetřily je na cukroví.
'
Jinde sbírají pro missie staniol a upotřebené poštovní známky.
Nebo rodiče mají jedináčka; Dítě se náhle rozstůně a zemře. Za
rmouceni matko, daruj jeho ša'tečky pohanským dítkáml Uvidíš,
že tvé zraněné srdce se potěší, a tvé uslzené oko se vyjasní.
'
_ Za zimních večerů neví dívky, co dlouhou chvílí počíti. Po
radím vám. Kupte si kousek plátna a šijte prádlo pro chudičké.
kostely v zemích pohanských. Božský Spasitel, pro kterého pra-7
cujete, s radostí bude patřiti ze svatostánku na vaši práci a po
žehná každý steh, který učiníte. Amen, pravím vám, neztratíte.
odplaty své.
“
Vyložil jsem vám, proč máme katolické missie rádi podpo
rovati, a jak to můžeme činiti. Končím slovy božského Spasitele :_
*) U nás přijímá příspěvky »Dílo pro šíření víryc. Praha-IV. č. 7 nové,
nebo »Družina sv. Petra Klaverac v Praze 11., Na Zbořenci 15. — Nejlépe.
kdyby kazatel oznámil pro příští svátek sbírku, a peníze sám poslal.
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»Cojstc učinili jednomu z těchto maličkých, mně jste učinili.
Budtemilosrdnl, jakož i Otec, váš nebeský milosrdný jest! Dá,
vejte, a bude vám dáno.:

Amen.

Dr. P. _705.Miklík, C. SS. R.
1——
L,.

Neděle druh-á po sv. Duchu. .)
Eucharistie sila křesťanů.

!

»Clověk nějaký učinil večeři vgiikou..
Luk. 3,4, 16.

Baltazar Gufier, jeden z Marlingských střelců, psal 30. října 1915
své paní: Dnes jsme byli u sv. přijímání a smíme zítra a pozítří
opět přistoupiti ke stolu Páně, což jest fmou radostí a útěchou
v této těžké době. Slavili jsme ve čtvrtek slavnost božíhof'Těla,
dnes mluví Kristus o večeři veliké, o svátosti oltářní, a proto
v této těžké době potřebujeme posily, a tu najdeme ve svátosti
oltářní, jak ji nalezli v ní první křesťané. O čemž chceme blíže
uvažovati.
I.

Sv. přijímání učinilo z prvnlch křesťanů hrdiny. Abychom
to lépe pochopili, uvažme, jaká nebezpečí hrozila křesťanům
v prvních dobách a to 1. jaká nebezpečí hrozila jejich víře.
Největší počet prvních křesťanů byli dříve pohany. Neznali
dříve jiných bohů než viditelných. Nyní měli věřiti v Boha, kte
rého sice můžeme poznávati, ale viděti nemůžeme.
Dříve představovali si bohy své jako mocné, hrůzu vzbuzující
bytosti. Nyní měli věřiti v Boha, který jako nemluvně. v jesličkách
spočívá, narodil 'se z nízké panny, zemřel jako zločinec na kříži.
Dříve uctívali bohy pitkami a rozpustilostmi všelikého _druhu._
Nyní jsou ochotni za víru krev i život dáti. jak za těžko jim
připadalo nový, křesťanský život vésti. Jak velice byli pokoušeni
zanechati tohoto života a vrátiti se k dřívějším prostopášnostem!
A přece vytrvali, ačkoli se „jim pohané posmívali, za pošetilé
je pokládali tak, že jméno skřesťanc bylo jako pohana; ale při
jali je s hrdostí, s pýchou vyznávali před soudci, v plamenech
a divadlech: »Christiani sumus, křesťany jsme:.
K těmto pronásledováním přicházeli ještě jejich pohanští pří
buzní, kteří jimi cítili se sami ohroženi. Všeho se chápali, prosili,
pak plakali, aby je od víry odvrátili, ale oni zvítězili nad krví
a tělem. Křesťany jsme. Tak hlásali, tak zvítězili nade všemi
překážkami, nade všemi nepřáteli, ano i nad smrtí!

A to'to nadšení nezmocnilo se jen jednotlivců, nýbrž sta
a tisíce křesťanů každého stáří a stavu.
2. jiná veliká nebezpečí přinášel jim křesťanský mravní. zákon.
Když se stali křesťany, nepřestali býti dítkami . Adama a Evy,
nad to zdědili po svých pohanských. rodičích mnoho zlého, což
přemáhati je veliké boje stálo.
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Jako pohané byli dále zvyklí žití dle' svých zlých choutek
a žádostí. Přemáhati sebe bylo jim něco' neznámého, nepochopi
telného; ale křesťanství požaduje čistótu,-střídmost, pokoru,-. mír—
nost, práci a píli. Jak za těžko jim přicházelo konati tyto ctnosti!
Nild to žili uprostřed pohanského světa, v němž lenivost,
nestřídlnost a smiIStvo patřily k dobrému tónu. Kam oči jějich

hleděly, všude nemravnost, nestydatost a nevázanost; co slyšeli,
byly necudné žerty, písně a řeči, všude'měli příležitost ke hříchu.
A kotomu ještě byli ke hříchu přímo lákání a vybízeni. Jak
těžko“ jim bylo uprostřed nemravného pohanského světa cudně
a křešřlansky žití, uprostřed ohně vášní a necudnosti nespáliti se. /
A'ořece žili podivuhodně čistě a mravně. Justinus, sám dříve
pohan, lše: »Křesťané žijí v těle, ale nikoli dle těla.: A Tertu
lian píše, aniž mu vtom pohané odporovali: »Mnozí křesťané
byli ještě jako starci tak nevinní jako byli jako h_ošic Také
sv. Cyrill Alex. vzd á křesťanům nejvyšší chválu. Rímané ctili
bohyni Vestu. Slouží o jí šest panen, které až do třicátého roku
musily zůstati svobodny. jen s námahou mohly se nalézti dívky,
které se této službě pod touto podmínkou věnovaly. A ještě tyto
musily býti k tomu nuceny pohrůžkou, že budou za živa pohřbeny.
Sv. Cyrill na to poukazuje a volá k pohanům: »Sotvav celé
říši římské můžete najiti šest panen, které za pohrůžky nejhroz-'
nějších trestů svobodny zůstávají, a hle, my jsme ochotni před
vésti vám zástupy panen, které dobrovolně, bez donucení, panami
zůstávají po celý života I pohané musili čistě mravnímu životu
nejlepší svědectví vydávati. Sv. Cyrill Alex. se ptá: »Proč vrbáte
křesťany místo do areny divokým zvířatům k žrádlu, do špatných
domů ke svedení? Poněvadž jste přesvědčeni, že jsou pro křesťany
větši muka, když jsou připraveni o cudnost, než když ztratí živor,
poněvadž víte, že se křesťané raději dají od divokých zvířat se
žrati, než aby násilně o cudnost oloupeni byli.-\ Známo jest, jak
pohané na čistotu křesťanů poukazovali a říkali: >Zdaž jsou ti
křesťané lidmi? Maji tělo a krev právě tak jako my.:
II.. ,

Věřící prvních století mohou křesťanům všech věků býti
vzorem a příkladem, vyznamenávali se živou vírou a čistými
mravy.
Kde _čerpali sílu, aby byli tak věrni u víře, tak pevni v či
stých mravech? VNejsvětější svátosti, kterou vřele a horlivě uctí
vali, Každodenně slyšeli mši sv. a přistupovali při ní ke stolu
Páně. Sv. Cyprián píše, že ten zvyk ještě v jeho dobách panoval.
S jakou toužebnosti a nábožností slavili posvátná tajemství,
můžeme viděti z velikých obětí, které přinášeli, a z velikých ne—
bezpečí, jimž byli v šanc—dáni, aby se účastnými stali těchto
milostí. Ještě noc byla, a již bylo viděti ulicemi města choditi
postavy bud' jednotlivé nebo ve skupinách. U appické ulice, za
zdmi domu, v blízkosti pískových jam zmizely. Byli to křesťané, ,
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kteří dlouho před východem slunce vstávali a tajně do katakomb
.spěghali.
známé heslo:
»De-o chodbami
gratias: otevíral
se vchod.
Kli ně a Na
shromážděně
procházejí
málo osvětlenými.
Když přišli na místo, obrací se ženy v levo a muži v pravo. Na
stěnách lze viděti tabulkyse jmény těch, kteří zde pohřbeni byli,
nejvíce to byla jména mučedníků, také tam byly obrazy, které
představovaly tajemství Nejsvětější svátosti způsobem jenkřesta
_nům srozumitelným. Oltář sám zdvihá se nad hrobem některého
mučedníka. Biskup nebo kněz'promlouvá k věřícím a přináší
obět mše sv., při níž přítomni přijímají svátost, oltářní. Kdysi stál .
sv. papež Stěpán u oltáře. Náhle vniknou sem vojíni, zajmou pa
peže a přítomné a vlekou je před soudce,_ od něhož k smrti odl
souzeni byli. To však ostatní neodstrašilo, aby opět a opět do
katakomb se neodvážili. Raději vydávali život svůj v nebezpečí
než aby postrádali mše sv. 3 sv. přijímání.
_
Když jim byl vchod do katakomb znemožněn, dostávali tělo
Páně domů, kde je učtivě uchovávali a v nebezpečí života sami
Sobě podávali.
Aby Lzajatcům sv. přijímání umožnili, nalezli i k tomu ve
své lásce prostředky. Dojímavé příklady se o tom vypravují, tak
na př. 0 hochu Tarsisiovi, který pod šatem tělo Páně skrývaje,
přišel až ke hradbě. městské. Tarn vzbudila jeho vážná; uctivá
chůze pozornost vojínů na stráži. Na otázku, kam jde, co tak
tajuplné skrývá, neodpověděl. Když sliby-a hrozby nic nepomá—
haly, chytli ho a prohlédli mu šaty, ale nic nenalezli. Rozhořčení
nad tím ho zabili.
'
Dříve nežli k smrti odsouzení trest svůj trpěli, obdrželi ve
řejně jídlo. Ale křesťané ee jídla nedotkli, nýbrž za písni chvály
a díků podávali si tělo Páně, které jim tajně přineseno bylo.
Bez veliké lásky k Nejsvětě,ši svátosti oltářní nemůžeme si
první křesťany ani myslit'. Odtud čerpali podivuhOdnou sílu
k hrdinskému vyznávání víry a k andělsky čistému životu mravnímu.
Sv. Jan Zlatoústý přehlíží celý hrdinský boj, který ku podivu
celého světa vedli, přenáší se v duchu do jich středu, vidí je
před soudy, v žalářích, na skřipcích, na kiížích, na šibenicích
a volá nadšeně k soudcům a katům: »Vy krvaví lidé, Ostřete si
jen meče, přikládejte jen hromádky dříví, připravujte jen své ná
stroje k mučení: tyto něžné děti, tito __
slabí starci, tyto něžné
panny mají Boha svého v srdcích svých," požívali krve života. Ne
bojí se smrtí. Zemříti jest jim ziskem.< A jinde (brevíř, sobota
v oktávě těla božího) píše, že posilnění tělem a krví Páně jako
lvi oheň sršící od stolu Páně odcházeli.
' . A vše je čisté a panenské na Pánu našem, jeho duch, jeho
tělo, jeho krev, jeho srdce, jeho člověčenství a jeho božství. »Když
tedy toto tělo v naše tělo se pohrouží, když tato krev v naše žíly
přichází, jak by nemělo toto tělo a tato krev _tělo naše čistým
- a panenským činiti, srdce naše očištovati, naše zlé žádosti sesla
bovati a krotiti,c píše sv. Cyrill Alex. Vizte tajemství čistého,
mravného, panenského života prvních křesťanů.
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. A i za dnešních dob čerpají vojíni sílu svou ze sv. hostie.
jaké to okamžiky v zákopech, když pět, šest granátů vybuchne,
když údy. lidské v hromadách leží, skutečně nemůžeme se diviti,
když.někteří z toho sešílí. A přece muži v poli vše to přestáli
posilnění sv., přijímáním. Neboť nic nečiní duši mužovu tak jasnou
a pevnou jako malá bílá hostie. Přistupují horlivě ke stolu Páně
a proto jsou tak silní, veselí, odhodláni i na smrt. Neboť tu krev
Páně přichází do jejich žzl a tu mohou vše v tom, který je.sílí.
(Philip. 4,-13.)

_

U Saint-Quentinu duněla v noci děla.. V nemocnici ženou se
vojíni nahoru: nemůžeme—li jíti ksv. přijímání? Hvězdy se dívaly
do vnitř, když muži Boha-člověka s tělem a krví do srdcí svých
přijímali. A když odcházcli, volal jeden z nich: Velebný pane,
modlete se za mou ženu a děti, cítím, neuvidím již jich, ale jsem
nyni klidný, když jsem přijal nejsvětější svátost.
' Viděli jsme, odkud čerpali první křesťané, odkud čerpají.
vojíni sílu_v dnešní době. aby víru svou“ vyznávali“ a podle ní
živi byli. jako první křesťané, máme i my mnohá nebezpečí pro
víru a ZiVut křesťanský. Máme uprostřed nevěřících víru zachovati
přes všechen posměch a pronásledování, k tomu potřebujeme
pevnosti a zmužilosti. A i životu křesťanskému hrozí velká ne
bezpečí při všem lákání a svádění ke hříchu, při svárech národů,
při všem pokušení a urážkácb. Proto také sv. Otec Pius X do
poroučel tak vřele častější přijímání a častější přítomnost při
mši sv. Neboť s Kristem v nejsv= svátosti přemůžeme snadno
všechny obtíže a nebezpečí; bez něho je v pravdě křesťanský
život nemožný, jak sám Pán praví: »Nebudete-li jísti tělo Syna
člověka a jeho krev píti, nebudete míti života v sobě.: A to
chceme dnes Pánu ježíši slíbiti a zároveň ho odprositi za všechno,
čím jsme v této příčině pochybili. Láska Pána ježíše nesestarala,
je táž, kterou nás od věčnosti miloval, která ho pohnula, aby
byl naší ustavičnou obětí, pokrmem našich duší a aby pod způ
sobami chleba stále mezi námi dlel. Ale bohužel naše láska
k němu ochabla, je chladná není taková, jakou měli první kře
sťané. Ale povzbuzeni příkladem jejich činíme s milostí boží
předsevzetí, že alespoň v neděli a ve svátek vlastní vinou mše sv.
nezameškáme, že se nespokojí-me se sv. přij'máním v- době veli
konoční, nýbrž častěji ke stolu Páně přistoupíme. Kéž Iežíš Kristus
žehná našim dobrým předsevzetím, abychom jednou hodni byli
s prvními křesťany účastnými se státi ovoce vykoupení. Amenl
_7a7zNap. 703. Holý, Ord. Praem.

Na 'podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PBAVDY“ (Vyšehrad č. Sl.), které roz
prodává za cenu 2 hal.“ kus při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.
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Slavnost Srdce Páně.
Píše Havelka lan.

Srdce Páně: obětavé a trpělivé.
Ježíši, učiň- srdce naše podle Srdce
sveho (Litanie).

Drazí moji! Člověku zarmoucenému velikou je útěchou, má-li
kolem sebe srdce upřímné, útrpné, laskavé. Již vzpomínka na ta
kového člověka jest sladká. Rádi o něm mluvíme; vímeť, že ta
kové srdce jest pravým pokladem. Ovšem, člověk zůstává člově
kem. [ člověk dobrého. srdce má mnohou chybu.
Ale jest jedno srdce bez vady, bezcbyby, srdce naprosto
dokonalé, srdce plné dobroty, čistoty, lásky. je to srdce našeho
Spasitele, Pána ježíše Krista; jest to srdce neivznešeně,ší, nej
„světější a při tom srdce obětavé a trpělivé, jakoby to bylo srdce
našeho otce nebo bratra. Tomu srdci platí dnešní naše slavnost;
Znáti božské Srdce Páně je věc velmi důležitá. Jsou mnohé
věci, jicbžto nemusíme znáti a při tom přece můžeme býti šťastni.
Ale jedno znáti musíme. Znáti musíme Toho, jenž řekl: Toto
pak jest život věčný, aby poznali tebe, samého Boha- a kterého
jsi poslal, Ježíše Krista. (jan 17, 3) Znáti Krista Pána jest věda
naprosto potřebná. Krista Pána zná, kdo jeho srdce zná! Neboť
srdce—jeho jest ohniskem a pramenem všeho toho, co pro nás
učinil a ještě učiniti chce. To srdce jest zdrojem lásky jeho ne
vyčerpatelné. Mimo to jest potřebí znáti božské Srdce Páně, po—
něvadž'máme býti učedníky Páně. Učili se máme od něho: ne
zázraky dělati, ale srdce míti dobré pro Boha a bližního. Učedník
musí bledčti na mistra, jak umění nebo řemeslo koná. Tak mu
síme i my jako učedníci božského Mistra do srdce jeho bleděti,
abychom se naučili srdce své upraviti dle srdce jeho. Nahlédněme
do přesvatébo Srdce Páně? O jak jest obětavé a jak trpělivé!
A to budiž předmětem dnešní zbožné-úvahy našíl

Rozjímání.
[. Na sklonku 18: století, za času hrůzovlády Robespierovy
žily ve francouzské provincii Brelagnii- dvě sestry Desillovy,
z úzkosti před slídivým zrakem krvelačných kommunářů v hlu
_bokém zátiší. Starší byla matkou čtyř dítek, mladší Ifi'genie' byla
svobodna. Náhle př.šel od místního představenstva rozkaz, že 30
osob a mezi nimi Ifigenie před krvavý soud pařížský dostaviti se
“má. Nešťastnice byla znáručí sestry své vyrvána.—apřed strašlivou
stolici soudnou pro velezradu vyslýchána. Obžaloba spočívala na

zcela nepatrném, rodným jménem Desile podepsaném listu,
v němž se nenacházelo docela nic závadného, leč to, že sevněm
náhodou zmínka činila o jménu jistého může se strany královské
Obžalovaná nepopirala rukopis, odvolávala se však, na nevinný

bbsah celého dopisu a když této pravdivé omluvynedbáno, žádala
za obhájce, kteréhož se jí též dostalo. Když druhého dne výtečný
právník Chaveau uvězněnou navštívil, aby si od ní vyžádal k ob
hajování potřebných výpovědí, a na veliké nebezpečí jejímu ži
votu hrozící ii upozornil, odvětila lfgenie:
»já jsem připravena
na všecko. _Račte však přece všemožně se přičiniti o zachránění
života mého. A abych horlivost vaši tím více povzbudila, pře
svědčím vás, _žejsem 'úplně nevinna, ano že ani ode mne nepo
chází onen list, z něhož tyranové zradu vyvozují. 'Dříve však, než
určitěji se vyjádřím, musíte mi přísahati, že ve své obhajovací řeči
zcela žádné zmínky neučiníte o mém dalšlm sdělení.: Chavean
přísahal a lf genie pokračovala: »Vězte tedy, ne já, ale sestra
moje psala ten nešťastný list. Spravedliví soudcové by nás nikdy
neodsoudili, ale od těchto vrahů nelze co dobrého očekávati.
Bude-li vynesen ortel smrti, tedy at stihne mnel Sestra moje by
se se životem těžce loučila, neboť by musela opustit čtyřimalé
děti, kteréž potřebují ještě dlouho mateřského ošetřování; pro
mne svobodnou, ničím vázanou, pohřešitelnou není smrt tak

strašlivá. já chci umřlti, aby matka sditkami žítimohla.: Chavean
pln obdivu nad rekovnou myslí obětavosti sesterské vynaložil
všecky síly své na to, aby nevinnou zachránil, přísahu danou však
zachoval. Nicméně ale přece nechtěl Robespierův soud spravedl
nost, práv a pravdu, nýbrž bezpráví a smrt. Ifígenie odsouzena
na smrt.
ozhodně, neohroženě a zmužile vystoupila na popra
viště, poslední slova její byla: »Ježíši, Tobě jsem živa, Toběnumí
rám, Tvoje jsem v životě i ve smrtix Brzo na to přišla řada též
na jejího obhájce. Mluvil soudcům příliš do svědomí, čehož zlí lidé
nikdy nesnesou, nikdy neodpustí. Krátce před svým odpravením
zavolal k sobě přítele svého a vypravoval mu událost velkomyslné
Ifigenie, »Chtěl jsem: — tak končiL řeč svou — »aby toto ta
jemství nebylo se mnou pochováno ve hrob, nýbrž svěřují tobě
tento příklad neobyčejné velikosti duševní, až toho lepší časové“
dovolí, aby to známo bylo světu. Šlechetná Ifngenie nesmí nikdy
v zapomenutí klesnouti; její obětavost nechat je lidem jasně zá
řícím obrazem pravé lásky sesterské.:
V Kristu milení, proč asi vám předkládám tento neobyčejný
důkaz lásky, kde sestra dobrovolně snáší utrpení, žalář i ohavnou
smrt pro sestru svou? Příklad ten jasně nám potvrzuje, že utrpení
je mocným důkazem lásky, obzvláště tehdy, trpíme-li pro toho,
jehož milujeme. Cím více milujícíltrpí, tím více dokazuje oběta
vost lásky. své!
A nyní, drazí moji, popatřte na Spasitele svéhol O té velké,
nezměrné lásky a obětavosti Srdce Páně! Zdá se mi, jakoby z háje
květů a záře světel, jimiž ozdobili jste trůn boží, zazníval k nám
hlas: :]á život dávám za všecky své!_c Vizte to Srdce Páně,
trnovou korunou věnčené, kopím probodené, zdaž nepřipomíná
nám slova proroka řkoucího: »V pravdě neduhy naše on nesl
a bolesti naň on snášellc
ó té obětavosti. lásky Páněl »Chodil po své vlasti, všude
\?
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dobře činil a uzdravoval každý nedub. Očištoval malom'ocné,
chudým zvěstoval evangeliumlc Tak čteme o Něm ve svatém
evangeHu.

'

O ježíšií Učiň srdce naše podle Srdce Tvého! Od Srdce Páně
i my se máme učitil' A která 'doba více žádala by Obětavosti,
nežli doba, ve které žijemel Ujmi se bližního, přispěj mu v bídělf
To bude projevem tvého obětavého srdce!
V legendě o_sv. Prokopu čteme slova světcova:
Hory může přenášeti, kdo má víru.
ale jiné blažit může, kdo má láskul
Blažit jiné, pomáhali vbídě a utrpení, tot odkaz lásky Srdce
Páně.
" oZajisté pravím vám: Pokud jste to učinili jednomu z bratří
těchto nejmensích, mně jste učinili.: (Mat. 25, .40)
»Blahoslavení milosrdní, nebot oni milosrdenství dojdoulc'
(Mat. 5, 7.)

Nuže, vyprosm'e si dnes od Srdce Páně 'srdce obětavél“
II. Srdce Páně trpělivé! V zemi Hus vnejvětší bíděanahotě
vhlubokém zármutku leží muž. Mysl jeho zabývá se vážnými
myšlenkami o pomí;ejícnosti všeho vezdejšího. Bylt jedenkráte
mužem v každém ohledu šťastným. Měl statků pozemských hoj
nost a Bůh mu žehnal při všech pracech jeho. Měl sedm zdárných
synů a tří šlechetných dcer, mělt přátel a příznivců dosti, byl
mužem opravdu velikým a ode všech soukmenovců váženým '—' '
a hleí Ruka Páně dotkla se ho a všecka sláva, štěstí i bohatství
jeho se vší nadějí bylo pohřbeno. Co však bylo příčinou tohoto
úpadku jeho? Byl snad marnotratný a prohýřil v krátkém čase
to, co dříve pracovitá ruka jeho nashromáždilař Anebo snad se
Boha spustil, Bůh ho opustil a těžce potrestal? Ach nikoli, byl.
to muž spravedlivý. Samo Písmo sv. chválí ho, že to byl muž
prostý a upřímný, boje se Boha a vystříhaje se zlého (job. 1, 1)
-— kdo z vás. nejmilejší, neuhodl by jméno jeho! je to největší
trpitel Starého Zákona, ]ob._ Hospodin dopustil na něho neštěstí,

aby zkušena byla ctnost jeho, aby spravedlnost jeho známa byla
všemu světu a zjevno bylo, že naděje v .Boha kladená nezklame
nikdyl A když s výše blahobytu svého svržen byl, propast bídy,
když všeho zbaven a neduhem nejhorším od paty nohy až. do
vrchu hlavy stižen v nejhlubším zármutku a v přehořkém utrpení
na hnoji ležel ——hle, tu přichází vlastní manželka jeho;

avšak

přichází, aby mu snad přinesla útěchu ve strasti jeho? 0 nikoli!
Ona spíše trpkými výčitkami popouzí jej k malomyslnosti, aby
reptal proti Bohu; přicházejí také přátelé jeho a místo co jej
těšiti měli, ošemetníci ti necitelní tropiíi 'si z něho posměch, drá
ždíce jej, aby se rouhal Bohu pro utrpení nezaviněná. jak bo—
lestně dotýkala se takováto slova srdce šlechetněho ]obal A co
činí trpělivý Jobří Volá pln důvěry v Boha: Pán Bůh dal, Pán
Bůh vzal, budiž za to jméno Páně požehnánol

_4'oo_.
_Ale,drazí moji, znám ještě jedno srdce trpělivé, srdce, které
daleko více trpělo, trpělivéSrdce Páně! O vizte celé jeho umu
čení, ó zdaž neřekl správně o něm prorok: »Viděíi jsme jej po
hrdaného a nejposlednějšího z mužů, muže bolestíl'c (Is. 53, B.)
A co činí'trpěíivý Spasitel? Praví o něm Písmo: Jako beránek
k zabití veden jest a neotevřel úst svých! 0 té trpělivosti Srdce
Páně!

Ježíši, učiň srdce naše podle Srdce tvého! Zijeme na dně
slzavého údolí — tak můžeme říci vždy, když všeobecné neštěstí
souží lidstvo. Takovým všeobecným neštěstím bývají tři hosté
nevítaní, přicházející buď po sobě či_snad i najednou. Je ,to hlad,
mor a válka. Tito tři hosté snuží a trápí, ti vynucují 'vzdechy
promísené lkáním a pláčem! ó rcete mi, moji drazí, která doba!
více by byla prosycena slzami a utrpením, než'i doba, v níž ži—
jeme! A kdy více bylo zapotřebí svaté trpělivosti, jako právě
dnes! A kde se této trpělivosti naučíme? Ve škole Srdce Páně!
Tam najdeme ulehčení, tam kyne nám pomoc a úrěcha, tam sly
šíme ono mocné a božské zaslíbení: Blahoslavení lkající, nebot
oni potěšeni budou!
Drazí mojií Viděli jsme v krátké úvaze Srdce Páně obětavé
-a trpělivé. »Následovníci moji budtež'íc »Příklad dobrý dal jsem
vám!: Tak o dnešní slavnosti naší mluví k nám to svaté Srdce
Páně! Jak jinak uctíme Srdce svého Pána, než—žebudeme obětaví
k trpícímu spolubratru svémy, než že budeme trpělivi sami v tí—
sních, jež na nás doléhají !, () prosme za obětavost a trpělivost —
to svaté Srdce Páně, volajíce zbožně k nebesům:
ježíši, obětavý a trpělivý srdcem, uč.ň srdce naše podle Srdce
svéhol Amen.


Kázání na neděli třetí po sv. Duchu.
Proč Bůh bídu i spravedliVým posílá?
>Pokořte se pod mocnou pravicí božílc
1. Ep. sv. Petra I. K. 5 v. 6.

V dolech zlatých zřídka kdy najdou 'ryzí zlato, ale obyčejně
s mnohými přísadami, které ohněm se odstraňují, aby zlato čisté
se dostalo. Zlato i v ohni podrží lesk, ano zlato v ohni ode všech
přísad bezcenných se-sproštuje. Při posledním požáru divadla
v Paříži podle zlatých šperků poznal otec uhořelou manželku
a- dceru; skvosty podržely nejvíce původní tvar. _Tak také pravá
cena duševní — zlato duše — ohněm protivenství zkušeno bývá.
Proto apoštol k oddanosti pod mocnou rukou boží vybízí, aby
věrná poddanost nás“ učinila milými Bohu.
Bůh rovněž dopouští pravici svou, aby nás zkusil. Divné zdá
se na první pohled, že Bůh vševědoucí nás zkoušet'i musí. Zná
nás skrz na skrz, a přece potřebuje nás zkoušeti'. Znal zradu ji
dáše, znal Petrovo zapření — proč dopouští zkoušku na něho?

.

_401—
Ne pro sebe, ale pro Petra, ne aby Petra poznal, ale aby Petr
sebe poznal. Tak i v jiných okolnostech stává se nám, že jinak
věc nám dopadá, než jsme mínili — a že nám věci nejdou k do
brému, jak bychom si přáli, mnohé zbytečné neštěstí že přišlo,
které mohlo minouti. Však apoštol praví nám: »Pokořte se před
mocnou pravicí boží, aby vás povýšil v čas navštívení.: O tom
budeme rozjímati.

Pojednání.
„
1. Bůh dotýká se nás pravicí svou, aby nás upozornil, jak
to stojí 5 duší naší. Ne, že by :potřeboval Pán zkusiti nás k vůli
sobě — ale zkouší nás k vůli nám, abychom sebe poznávali.
Má se člověk za skromného — tichého — vůbec za dobrého
křesťana a domnívá se, že mu v ničem se ctnosti nedostává. Tu
přijde zkouška boží — ruka boží dotkne se nás — vezme nám
\ třeba drahou osobu, kterou jSme milovali — a hle, jsme již zcela
nespokojeni, blízcí zoufalství — a můžeme uznati, že nám mnoho
schází k dokonalosti křesťanské. Aneb doznáme nějakou urážku
a nespravedlnost — a v srdci nám hoří již pomstychtivost. Dle '
toho můžeme sami nejlépe poznávati, jak daleko ke křesťanské
dokonalosti ještě máme. Zkouška.:podobná ukazuje nám duševní stav.
2. Také shledáváme, že mnohé ctnosti nelze ukázati, leč v pro—
tivenství. Na př. lásku k nepříteli nemůže ukázati, leč ten, kdo
nepřítele má. Bez nepřítele — ani tuto ctnost vycvičiti nelze.
Trpělivost nelze 'u-kázati, leč když se nám naskytá mnohá obtíž —
kříž, kterýž máme nést. Dle toho, jak se chováme v okolnostech,
které na nás Pán Bůh dopouští, poznáme také stupeň naší ctnosti,
v čem se nám mnoho ještě nedostává.
'
3. Jako některou ctnost nelze než v protivenstvícb a útrapách
ukázati a o ní se přesvědčiti, tak zase některé ctnosti zvláštní
hodnoty dostávají v protivenstvích. Na př, jest krásné býti spra
vedlivým, abychom dávali každému, což jeho jest. Jest spravedlnost
tak krásná ctnost, že Písmo svaté o sv. josefu nic více chvály
nepraví, než že byl muž spravedlivý; Spravedlnost pak zvláštního
lesku nabývá, když zůstává spravedlivý, i když ho chudoba ze
všech stran svírá. Krásné jest býti spravedlivým, když člověk má
všechno, co potřebuje, aspoň to nutné — aneb nejnutnější —
krásué jest býti v takovém stavu spravedlivým ——ale to není “
ještě těžké, ani veliký stupeň dokonalosti, ale zůstati spravedlivým
i tenkráte, když ho bída moří, tu se ukazuje spravedlnost, jako
paprsek sluneční, a jest tím vznešenější, čím více práce a sebe
zapření stálo býti spravedlivým. Tobiáš v chudobě spravedlivým
byl i zůstal -'—a syna svého ku spravedlnosti naváděl.
3. Lásku k Bohu ukazovati a cítiti, když se vyhříváme na
sluncx dobroty boží, když požehnání jeho padá na všechno počí
nání naše -— to jest dobré a krásné, ale zůstati milovníkem božím,
když trpce se ruka boží nás dotýká, tot dokonalejší — to jest
krásnější. Velmi dobré bylo, že Job obětoval denně Hospod'inu'
obět za dítky své, a chválil a velebil Boha, když žehnal polím
Rádce duchovní.

'
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a stádům jeho ——ale vznešenější jest, když slyšíme o Jobovi
vyprávěti Písmo: Bůh vzal a Bůh dal — bud jméno Páně po
chválenol Hle, v bídě láska boží nejlépe se osvědčila. Pokořil se
pod mocnou pravicí boží, aby byl povýšen v den navštívení.
Svatost Panny Marie zářítím více, když pozorujeme ji, v jakých
okolnostech zachovala ctnosti. V chudobě spravedlnost — v po
nížení naději — v povýšení pokoru, a tak ve všech okolnostech
jejího života shledáváme, že tím více jest chvályhodna.
4. Sv. Raimund šel do Afriky vykupovat zajatých křesťanů.
Neměl už peněz, a tu z milosrdenství dal sebe sám v otroctví
za jiného, který byl v nebezpečí odpadnouti od víry. I byl zne
uctěn a týrán tak, jak se ani zvíře netýrá ; u zjevení ukázala se
mu Panna Maria, jak sbírá mu kvítí na věnec slávy, ale nechtěl
jej sv. Raimund, ale prosil jen o trnovou korunu pro život ve
zdejší, i dopřál mu ji Pán Kristus, a Raimund byl stižen bolením
hlavy od té chvíle až do smrti, aby v těch bolestech více a více
stálou lásku okazoval, a konečně byl odměněn.
5. Proto zkouška přichází na spravedlivého, aby poznal sama
sebe. ]est zkouška jako zvláštní semeno, kteréž nese užitek až
v čas povýšení božího. Zkouškou nás Bůh chce utvrditi v doko—
nalosti; a opět nedokonalé chce o'bměkčiti dobrotou, kterou jim
každou chvíliprokazuje. Ano, zdá se, prokazuje Pán Bůh často
zlému více dobrého, než dokonalému, tak že by se zdálo, že ne
spravedlivému jde lépe než dokonalému.
6. Ale nespravedlivý, kterémuž ruka boží dává dobrodiní,
aby ho obměkčila a uvedla na cestu lepší, není nikdy docela
šťastný, dokud není i spravedlivý. Štěstí pravé jest v nás, když
spokojenost svědomí, útěchu můžeme očekávati od Boha —
a nemusíme hynouti bázní o budoucnost. Kdybychom mohli pro
-hlédnóuti srdce nespravedlivého, viděli bychom v něm předehru
věčných muk. Pomysleme na Saula, který ve svém paláci zá
rmutkem srdce byl sklíčen, tak že hudbou a zpěvem musili ob
veselovati jej. K tomu zármutku přichází často i následky jeho
nespravedlnosti, ztráta cti, jmění, zdraví, a pak jest mu tím obtíž
nější nésti břemeno zármutku, když-nemá vnitřní útěchy dobrého
svědomí.
'
7. Opět možno tvrditi, že žádný dobrý není vpravdě ne
štasten, protože štěstí jest ve vnitřní spokojenosti, kterou nám
nikdo vzíti nemůže, leč my. Opravdu by byl neštasten, když by
mu šlo i v duši špatně, tak že by necítil žádnou nikdy spoko
jenost vnitřní. Takový stav nedopouští Pán Bůh, leč na osvědčené
miláčky své, které tím horoucněji jej milují. Bůh, dopouští-li
neštěstí kolem nás, dává útěchu uvnitř, a když útěcha uvnitř
schází, nedopouštívá zároveň zármutek zevnitř. Máme příklady na
sv. mučenících, kteří v neštěstí cítili zvláštní útěchu uvnitř, kterou
by nebyli zaměnili za nic.
Sv. Alžběta, vévodkyně turinská, dcera uherského krále, za
kusila mnoho útrap. Po smrti manžela jejího chtěli ji švakrové
její připraviti o její panství, a proto usnesli se ji i s dítkami ze
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země vyhnati. S nadávkami vyprovázeli sv. Alžbětu — bývalou
vévodkyni — a nedovolili jí ničeho vzíti s sebou, leč její dítky
a dvě věrné služebnice. V zimě v noci po příkré neschůdné cestě
ubírala se vévodkyně do města Eisenachu. Zde mnoho dobrodiní
za živobytí svého manžela prokazovala, zde doufala dobrodiní
dojíti. Ode všech dveří, kdež prosila, byla odmítnuta, a nebyla
nikde přijata, protože 'ukrutní švakři její- zapověděli pod přísnými
tresty ji pod střechu přijmouti. Zde věru bylo třeba silné víry
a naděje říci si: Pokoř se pod mocnou pravicí boží. Vévodská
vdova ve věku mladém stála se 4 dítkami venku a marně hledala
milosrdenství utěch, jimž milosrdenství prokazovala. Zkusila tedy
zarmoucená světice u hospody za nocleh prositi, protože každému
měla hospoda býti přístupna. Hospodský, aby snad neupadl
v nemilost u švagrů vévodkyně, dal ji na nocleh do kolny, ve
které bylo staré nářadí a též vepřový dobytek. Teď se jí dotkla
ruka boží citelně, aby prst boží přišel ku pomoci. Zvláštní útěchu
vlil Bůh do duše její, že zcela jinak. pohlížela ua bídu, do které
byla uvržena. Radost se jí rozlévala v srdci. Když takto v útěše
duševní a v zármutku tělesném seděla až do půlnoci, slyšela
zvonek v klášteře františkánském, který za dřívějších let založila.
Šla do kostela, aby zde požádala mnichy, aby s ní zpívali »Tě
Boha chválíme: za to, že jí Bůh takovým soužením omiloat
niti ráčil.
'
Poučnou a kratochvilnou historku vypráví homileta Em. Veith
ze staré kroniky, která líčila slavnost, při níž řada studentů
v zbroji táhla průvodem. Však na jednoho ze studentů dopadá
pecka za peckou; hoří hněvem nad smělcem, kdo jej tak se
směšňuje, a sahá po meči, aby ztrestal vinníka. Co jej okem pá
travým hledá a drží jílec meče, dopadá nová pecka na jeho
hlavu, a vidí i vinníka: dívku na balkoně, svou snoubenku, která
jej chtěla .upozorniti na sebe. Místo po meči sáhl po baretu
a místo hněvu zavzněl vlídný a radostný pozdrav pravici, která
metala naň pecky.
Tak s pravicí boží jest, pod níž se pokořiti máme. Když si
uvědomíme, že pravice neviditelná posílá nám leciaký kříž, pak
jej tišeji a záslužněji přijmeme.
'.
Okem živé víry, svaté naděje a opravdové lásky boží přijí
mala sv. Alžběta soužení od Boha poslaná Ukázala, že hrdinskou
má víru, Opravdovou naději a nelíčenou lásku. I žila od té doby
v dobrovolné chudobě -—ač mohla míti'bohatství královského
svého otce, žila v chudobě evangelické.
_
Pokořila se pod mocnou pravicí boží, a povýšil ji Bůh v den
navštívení svého — povýšil ji za miláčka svého. Prosme rovněž
o dar, abychom na všecko okem víry živé hleděli a z neviditelné
pravice boží přijmuli vše to, co na příč nám přichází, a pod tuto
pravici se pokořili, a tak miláčky božími se stali. Amen.
Fr.

Vaněček.
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Neděle třetí po sv_.Duchu.
Homilie.
Luk. 15, 1.—10.

Dnes opět vidíme božského Spasitele, kterak prochází zemí
neúnavně vyučuje. žehnaje a dobře čině. Se všech stran hrnou
se k němu lidé všech stavů, zvláště pak celníci a opovržení hří
šníci. Vy víte, přátelé drazí, co je k Spasiteli jakoby magnetickou
silou lákalo. Opovržení, ode všech lidí odstrčení poznali v něm
svého Spasitele. Nouze a bída je k němu dohání, a jeho dobro
tivost a laskavost jich neodmítá, nýbrž je přitahuje.
To je dojímá, a my k chvále Spasitelově pravíme: Tento
přijímá hříšníky — jak jest přece dobrý a milosrdný, že i hříš
níky přijímá. Ale tehdy mnozí mu to zazlívali. Pravít posměšně:
Tento přijímá hříšníky a jí s nimi. Neboť neuváží a nechápou,
že s hříšníky jen proto obcuje, aby je ospravedlnil, ne aby' s hří
šníky chléb jedl, nýbrž aby hříšníkům chléb života lámal. již to,
že vůbec 5 hříšníky obcuje, zdá se jim zavržení hodně a pová
žlivé, neboť nevědí, co to je hledati zbloudilé, zachraňovati ztra
cené, neznají vůbec cenu lidské duše.
Spasitel ujímá se však i těchto ubožáků, kteří se za spra
vedlivé považují a jím pohrdají. Podává oběma, jak celníkům
a hříšníkům, tak fariseům a zákonníkům duchovní pokrm v krás—
ném podobenství dnešního evangelia. Ten má býti dnes také
naším duchovním pokrmem. Dnešní podobenství nabádá nás,
abychom uvažovali o veliké ceně duše; nebot její ztráta působí
Spasiteli největší zármutek, její hledání největší starost, její na
lezení největší radost.
*

*

*

Chceš-li věděti, jakou cenu má duše lidská, tedy uvaž, jak ji
cení Spasitel. Otom poučuje nás podobenství dnešního evangelia.
Pozorui paštýře, který se sto ovcemi prodlévá na poušti,
t. j. na širé, nevzdělané a neobydlené pastvině. Ostražitě bdí nad
stádem, bedlivě h_o pozoruje a pohromadě udržuje. Starostlivě
těká oko jeho 5 jedné ovečky na druhou, a často je počítá, aby
se přesvědčil, zda některá nechybí. Když zase jednou počítá, po
jednou jeví nepokoj. Počítá znova a zarazí se: není pochybnosti,
je jich jen devadesát devět, jedna chybí. Zileknut nemyslí ani
na těch devadesát devět, ktené zde jsou, myslí jen na tu, která
chybí. Bolí ho, že o ni přijde, bolí ho ještě více útrapa a ne
bezpečí, kterému ztracená ovečka jest vydána. — jiný obraz.
Představte si hospodyni; deset drachem — tot její majetek; když
jednoho dne svůj majetek počítá, nedostává se jedna drachma;
jest ztracena. Zena ztratila desetinu svého majetku. Neraduje se
více z toho, co má, jenom na to myslí, co ztratila, a tato ztráta
ji trápí.

'
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Bolest pastýřova, bolest ženina jest slabým obrazem, jakou
bolest má dobrý pastýř nad ztrátou duše lidské. Zbloudí-li duše
s cesty, ztratí-li těžkým hříchem život nadpřirozený, totiž posvě
cující milost, někdo jí stojí na blízku, někomu působí zármutek
ztráta drahocenného statku, vzácného majetku. Jest to ten, jenž
nad ]erusalemem plakal, jenž o zrádci ]idášovi mluvil s největší
bolestí a lítostí, jenž křížem jest obtížen napomínal ještě jerusa
lemské ženy a dítky. Tehdy svými slzami a svým chováním na
jevo dal, co.v těchto podobenstvích naznačuje: jak vysoko duši
lidskou cent a ztráta její jak trpkou bolest mu působí. Ale po
dobně jako onen pastýř a ona žena Spasitel nepřestává na pouhé
bolesti. Bolestná ztráta pudí jej, aby horlivě a neúnavně ztracenou
ovečku hledal. Sotva zpozoroval pastýř, že mu ovečka chybí,
sotva bolest nad její ztrátou pocítil, již se dává na cestu, aby 'ji
hledal. Zanechává devadesát devět—napoušti a jde po té, která
se byla ztratila, jde lesem a polem, přes trní a skaliska, prochází
úžlabiny a rokle, jde po ní ve dne v noci, starost ho za ní po—
hání, nedbá nepohody, volá ji, jde po ní. až ji nalezne.
A žena, která drahmu ztratila, prohledává celý dům, hledá
po druhé a po třetí na místech, kde již dříve hle'dala, rozžehne
svíci a posvítí si do nejtmavějších koutů, konečně vezme koště
a všecko vymete a hledá, až drachmu nalezne. Podobně božský
Spasitel. Také hledá ztracenou duši; hledal zbloudilé, celníky
a hříšniky, dokud po zemi chodil. Hledal je na dalekých, obtíž
ných cestách, se světlem své pravdy a milosti, když neúnavně
vyučoval, když na křížové cestě nesmírné bolesti pro ně trpěl,
hledal je ještě na kříži každým svým slovem a každou kapkou
krve, která z ran mu vytekla. Tak hledá dodnes ztracenou duši
a volá a láká ji vnukáním své milosti, hlasem církve, působením
svých kněží, svou velekněžskou modlitbou a obětí ve slávě ne
beské a v nejsvětější svátosti na zemi. Když tak_horlivě hledá
duši _ztracenou, jakou musí rniti u něho cenul
Cím větší bolest ze ztráty a námaha při hledání, tím větší
radost, když ztracená .věc je nalezena. Nalezena! zaplesá srdce
pastýřovo. Konečně ovečku nalezl, spěchá k ní a bere na sebe.
Netrestá jí, nežene jí před sebou, ale klade jina ramena svá
a nese ji domů. A takovou má radost, že ji nemůže u sebe po
držeti; svolá přátele a sousedy a řekne jim: Radujte se se mnou,
neboť jsem nalezl ovci, která se byla ztratila. — Nalezena! zajásá
srdce ženy, když konečně ztracenou drachmu spatří a také ona
musí svou radost s jinými sděliti; svolá přítelkyně i sousedky
své a řekne: Radujte se se mnou, neboť jsem nalezla drachmu,
kterou jsem byla ztratila.
Tak, praví Spasitel, budou andělé míti radost nad jedním
hříšníkem pokání činícím,
Odkud tato' radost? Prýští se ze srdce samého Spasitele.
Nalezenl zaplesá také srdce Boha člověka, když ubohý hříšník
se nechá nalézti. Nemluví k němu tvrdě, chová se k němu la
skavě, hojí mu rány a nadnáší jej svou milostí. Mát velikou radost,
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že jej nalezl, a svou radost sděluje též s anděli v nebi, a větší
mají radost andělé v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím,
než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteři pokání nepotřebuji,
poněvadž boží milosrdenství a podivuhodné působení milosti _boží
v jasnějším se jeví světle při ospravedlnění člověka, když totiž
duše pro nebe mrtvá oživne, než milost, kterou Bůh. dává spra
vedlivému, aby'si zachoval duši čistou. Z bolesti, kterou cítí
Kristus nad ztrátou duše, z horlivosti, s kterou ztracenou duši
hledá a z radosti, kterou má, když ji nalezne, poznáváme, jak
ohromnou má u něho duše cenu. O tom nemají íariseové a zá
konnlci- ani tušení ; proto nei'adují se s anděli v nebi, když ztra
cená duše jest nalezena a zachráněna; horší se tedy jako ďáblové
v pekle, když Spasitel hříšníků a publikánů se ujímá. Ale což
jen zákonníci a fariseové cenu duše lidské nepoznávajíř Není
tomu podobně u mnohých křesťanů? Nechci mluviti o vrazích
duše, kteří si z toho nic nedělají, když duše nevinné pohoršují,
nestydatými řečmi a špatným příkladem svádějí a kazí. Nemluvím
o nesvědomitých rodičích, kteří na každý kus svého majetku.
na každou ovcí a každou korunku více dádají pozor než na ne
smrtelné duše 'svých dítek. Chci dnes jen o tom se zmíniti, že
přemnozi nedovedou si vážiti ani své vlastní nesmrtelné duše.
Přemnozí zakládají si na svém postavení a majetku, činí
vše ku vzdělání těla i ducha, dávají bedlivý pozor, aby nepoškodili
své zdraví, aby na majetku neutrpěli ztráty. jen o jednu věc se
nestarají, -totiž o svou nesmrtelnou duši. Pro ni nemají času;
nedávají jí čeho potřebuje; nestarají se o ni. Ano, špatně s ní
zacházejí, prodávají ji. ztrácejí, zabíjejí. Chceš, katolíku drahý.
také k nim náležetiř Ptám se-tě: Je tvá duše živa, nebo mrtva?
Víš, co tím myslím. Jest tvá duše v posvěcující milosti nebo
v těžkém hříchu? Jestliže tvá duše jest živa, pak uschovej ji v po
svěcující milosti, dej jí, čeho potřebuje, nasycuji ji denně chlebem
modlitby, popřej jí odpočinku v neděli, očisťuj ji opět a opět
v koupeli svaté zpovědi, a dej jí pokrm nebeský. svaté přijímání.
Dbej o to, aby jako_ovečka byla stále ve stádu Spasitelově, dbej,
aby_jako peníz s obrazem božím byla v ruce Spasitelově, svěř
ji pod ochranu svatých andělů„kteří posláni jsou k službě těm,
kteříž obdrží dědictví spasení. (Z. 1, 14)
Nebo jest tvá duše mrtva, v těžkém hříchu, snad již dávno
mrtva následkem tvé. lehkomyslnosti a'zlé žádostivosti, mrtva od
oné nešťastné chvíle, kdy jsi hříchu přestal odpírati a plným douškem
jed hříchu pil. Ale třeba již dávno byla mrtva a jakoby nezvěstná
a zapomenuta, někdo na ni přece nezapomněl, někdo stále o ni
pečuje a jí hledá — věčný Pastýř, tvůj Pán a Spasitel. A ještě někdo
ji hledal a stále hledá jako ztracenou část svého majetku — pečlivá
hospodyně, tvá matka, církev svatá; a andělé nebeští hledí s bo
lestí a zármutkem na tvou duši, zdali i ona nechá se k novému
životu probuditi. — O člověče, smiluj se nadsvou'ubohou duši?
Udělej Spasiteli radost, nech se mu najltiř Udělej tuto radost sv.
církvi, udělej ji andělům nebeským, připrav ji'především sobě

p
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„samému a své vlastní duši — ano, připrav jí nevýslovnou radost,
k níž nic na zemi nedá se přirovnati, zbav ji hříchů ve svátosti
pokání, probuď ji k životu nadpřirozenému, nasycuj ji tělem a krví
Páně, aby v jeho radost jednou vejíti mohla a věčného pokoje
požívala. Amen.
V. Bar/aš.

Exhorta na-neděli čtvrtou po sv. Duchu.
Výklad epištoly: veškeré stvořeni Iká.
Sám apoštol v listě svém přiznává nám, že veškeré stvoření
lká a trpí jako žena před porodem. jako—tato zapomíná na bolest
pro radost, tak i duše naše zapomene na bolestí pro ty věci,
které se zjeví na nás. Máť apoštol za to, že utrpení tohoto času
nejsou rovná slávě, která se zjeví na nás.
Kdož by neměl zármutek, kdo by neznal, co jest to pláč?
Není člověka pod nebem, aby směl říci; :jsem zcela šťasten, nic
mi neschází.< Takového člověka není. Stěstí jest květina, kterou
lidská ruka nesmí utrhnout, aby se jí těšila, neb jest to květina,
která nejdříve vadne. Podobáme se ditěti, kteréž motýla chytá:
když již myslí, že motýla chytilo, právě mu ulétá, aneb, když
ho chytilo,- zrovna jej připravilo o nejkrásnější barvy jeho. Tak
pachtíme se — a nedocházíme, po čem touží srdce naše, a proto
zármutek skličuje srdce. Dítku jednomu, které brzy po narození
zemřelo, dali nápis“ na hrob: >Narodilo se, plakalo a zemřelo.:
Ten nápis by se mohl dáti největší části lidí na náhrobek, jen
s tím rozdílem, že jeden zde dotrpíme dříve, jiný déle.
1. jsem mladý, a již viděl jsem mnoho bídy, jsem nezkušený,
a slyšel jsem mnoho nářku. ——Když jsem sedával při knize na
vrchu Petříně u Prahy, a k uchu mému doléhal nekonečný šumot
a hukot velikého města, často mi napadala myšlenka: Všichni
pracují na štěstí svém a nenalézají je. Kdyby v okamžiku bylo
nám možno nahlédnouti do srdcí tolika lidí, našli bychom tam
vždy hořkou slzu, kterou vynucuje každému člověku jeho po
zemský kříž. Kdyby se měly napsati všechny stesky a vzdechy,
které vyšly z hrdel lidských, kdo by je mohl spočístiř
2. Učence trápí, že nemůže všechno pochopiti, co kolem
něho jest. Vždy novou a novou otázku má, na kterou si nemůže
odpovědíti tak, jak to pravil mudřec Starého Zákona: »Viděl
jsem všecko, co pod sluncem se děje, a hle, všecko jest bláhové
a týrání ducha, protože při mnohé moudrosti jest mnoho_nevě—
domosti.< (Eccl. 1, v.18.) (ignoramus et ignora'uimus ——
nevíme
a nebudeme věděti.)
3. Viděli jste boháče, kterým země sloužila a slouží, jak
chudý pohlíží za nimi se steskem: »Hle, pro ně rosa padá na
obilí a rozvíjí květiny, a moje ruce umdlévají při práci; jak
šťastni jsoulc Ale není štěstí založeno na podobných věcech,
& Proto i boháči mají vzdech a pláč a zármutek. V Písmě dí
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boháč: »V srdci svém řekl jsem: Přijdu a plným douškem budu
požívati všeho dobrého, ale shledal jsem, že to všecko marnost,
smích za nesmysl považoval jsem, a radosti jsem řekl: >Proč jsi
mne klamala? . . .c a seznal jsem, že. ve všem marnost jest, a že
nic pod sluncem netrvá.: (Eccl. 2. v. 1. a 2.) Tak řekne každý
boháč nám, protože jest mu těžko rozloučiti se s tíui, čemu srdce
věnoval. Ani u boháče nenajdemeštěstí nezkaleného.
Nad hrobem\boháče na židovském hřbitově našel jsem nápis:
Co jest štěstí na zemi?
jen stín.
Co jest pozemská sláva?
Jen senl
Kristus Pán jinak ,volá k chudým: »Blahoslavení chudí
duchem,c nebo Iežíš, Bůh a člověk, Spasitel, život věčný jest
Bohem vaším.
4. Pohledte se mnou do chudé světničky, kde ctnostná dívka
ctnost i chudobu svou ukrývá, jak pilně šije, aby matku uživila,
jak při tom plna strachu a zármutku jest, jak matku uživí, matku
potěší, jak se jí povede pak, až práci nebude míti, čím-by matku
opuštěnou a nemocnou živila, a uvidíte, že i této ctnostné dívce
v oku se zaleskne slza, z úst jejich zaslechnete pláč a na čele
uvidíte zármutek. — Bože, posilní takové duše čisté, aby nekle—
saly v zármutku svém, ale vytrvaly ve svaté naději, kterou jsi
dal nám do srdce!
.
Vy unavené starostí duše,. vzpomeňte si na slova Páně:
»Pojdte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já- vás
občerstvím již zdex
5 Navštivte se mnou osobu služebnou; co řekne nám, co
ji tíží? »Do všech domů přicházím, a domova nemám, patřím ke
každé rodině, ve které sloužím, a z každé mohu býti vypovězena
_dnes nebo zítra; dítky vychovávám, a až budou velké, nebudou
mne znáti. — Co dělá asi moje matka, od které musím býti od
trženařc Bože, dej naděje pevné a svaté v srdce všech!
6. Rozpomeňte se na člověka druhdy zámožného. který
v mládí svém nezakusil tíži práce a potu, a jehož obličej nám
ukazuje, že není zvyklý na slunci pracovat, který z nadbytku
ocítil se v nedostatku, nač bude tento naříkat, proč bude tento
plakat? ]ako ]ob vzdychne si v srdci svém a řekne: »Kdož mi
dá, abych byl jako jsem dříve býval, když mne mladíci ctili
a starci se vynášeli v mé přítomnosti. . . nyní ale vysmívají se
mi, kteří v létech mladší jsou, a jichž otce jsem ani neuznával
za hodny se psy je srovnati.c A jistě takový muž politování
_hoden jest, protože nejvíce člověka trápí vzpomínka na doby
šťastné, jichž už není, ani není naděje znova je míti. Bože, utiš
i tento pláč, a dej srdce zmužilé nésti kříž, který si mnohdy sám '
připravil.
7. Znáte také v životě muže, který šťasten byl, že měl man
želku dobrou, a tak oněm platila slova Písma: »Ten muž šťastný
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.jest, komu Bůh dobrou ženu dal, neb tato zdvojnásobňuje počet
dnů jeho, protože vlévá radost a rozkoš v ně.: (Eccl. 26. v. 1)
Tak jak se praví o Zachariáši' a A"žbětě, že žili bohabojně. Dítky
vmuže vyrostly na klíně jeho lásky, budily naději, že pod rukou
dobré matky vyrostou v dobré lidi —. a hle, smrt jí té dobré
ženě ustlala do hrobu, a dobrá žena' zanechala muže, který v bo
lesti své hledá útočiště v pláči. A tak dobře dí apoštol: »Celé
stvoření lká,c nebot viděli jste, jak matky lomily nukama pro
dítky své, s kterými se loučin u hrobu, viděli jste oplakávat
bratra sestry své a sestry bratry své, 'také jste jistě viděli malé
opuštěné dítky otce svého na kraji hrobu žehnati, aby pak žili
jako, opuštění sirotci. Viděli jste často mladou ženu klečet nad
hrobem manželovým; byla nedávno šťastna, když s věncem sva
tebním k oltáři šla stím, koho milovalo srdce její; radostí zářilo
její oko, radostí vyzníval hlas, a šat její byl slavnostní, byla
šťastna, & hle, smrt vzala jí, koho milovala, a oko na místě ra
dosti má slzu, ústa jen pláč, a mluví jako opuštěná: »Híedala
jsem, koho miluje duše má; hledala jsem, a nenalezla jsem. Vo
lala jsem ho,“ neslyšel mne.:
8. To byla ztráta milovaného manžela, ale zdaž nepláče
i manžel. který neosiřel sice, ale nepoznává lásky manžele dru
hého. Na místě laskavostí a přívětivosti po krátké době přijde
lhostejnost a mrzutost, na místě soucitu jen výčitka a předhůzka,
tot nová rána, která proudy slzí vynutila nešťastným manželům.
9. Kdož by mohl zcela vypovědíti to lkání celého stvoření?
Kolik jest jich, kteří vzdychají: »Ach, jak se dnešního večera
dožijuřc Kolik jest jich, že ve své netrpělivosti po smrti touží,
která se jim zdá pomalu přicházeli. Kolika tisícům každodenní
utrpení ztrpčuje život, ač nemůže nás o život připraviti,' a tak
jako by jen po kousku nás utrpení usmrcovalo. Kolik jest těch,
kdož bez pomoci jsou, kolik jest nešťastníků, kteří volají: »Spánek
utíká o očí mých, a hlava má šedivá mi oznamuje, že přicházím
k novému břehu, odkud není návratu,: a srdce jeho se kormoutí.
Kolik matek pláče jako Hagar,

která neměla,- čím by Syna ob—

čerstvila, kolik jich lká jako Ráchel, která pro syna umřela,
kolik jich se rmoutí jako sv. Monika, která syna neřestem odda
ného mělař Kolik slz prolito od vykročení Evina z ráje až do
dnešního dne?
10. Právě srdce ženino, které od Pána Boba má více citu
než mužovo, musí mnoho, ano nejvíce trpěti, i v mládí i ve věku
pozdějším, protože na bedrech jejích spočívá břemeno, domácnost
a vychování dítek.
'
' '
Mnozí veselí se, ale to vše na oko, aby _seohlušili. jsou
i v životě našem radosti, ale jsou nestálé a_řídké, a více jest ob
tíží a zármutku. Bůh milosrdný nám budoucí věci zatajuje, abychom
se nadějí sílili Kdo by ale chtěl ve zdejších věcech radost nalézti,
zkusil by sám na sobě, co mudřec Starého Zákona zkusil: »Kdo
pokoje v tomto světě hledá, bude bědovat, že ztratil čas.:
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Což tedy, máme snad -pláči oddati se nad veškerou bídou,
které poddání jsme? Nikoliv, ale posilovati se sv. nadějí budoucí
slávy své, jak začala i dnešní epištola, že není rovno naše utrpení
slávě budoucí. Kdo zlatou nádobu dostati má„ bude-li plakati pro
hlíněnouř Kteří máme býti připodobněni Ježíši Kristu oslavenému,
zdaž budeme zoufati, jsme-li podobni i trpícímu? Kdo jen pří
tomnost má před očima a zapomíná na věčnost, nedoměří se
v přítomné bídě.
Hle, každý člověk nese břímě, a mnohý nese tajný kříž,
o němž mimo Boha nikdo z lidí neví, ale ne všichni ho nesoa
se stejnou nadějí. Kolik křížů rozseto po všech zemích Evropyl
Jedni nesou je s reptáním, jiní dobrovolně a poslušně, Proto také
nemají stejnou zásluhu, ale jeden velikou, druhý menší zásluhu,
třetí bez zásluhy a čtvrtý s hříchem.
Mnozí nesou tak jako ti, kdož nemají naděje, a ti jsou ti
nejvíce politování hodni. Sv. apoštol krásně praví: »Nechci, drazí,
abyste se rmoutili, jako ti, kteří nemají naděje,: ale zajisté chce,
abychom silni v naději nesli zmužile kříž svůj, pláč a lkání, které
sezmění v radost.

Manžel i panic, vdova i matka, boháč i lazar iká — a srdce
jeho nepokojno jest, protože na cestě jest ještě a není u cíle, jest
ještě v cizině a není doma.
tastni jsme, jestli na's posiluje na
děje budoucího domova, budoucí slávy. Jestli posiluje, budeme
silnými ke snášení všeho, co na nás přijde, a pak budeme dobře
5 Kristem trpěti a budeme také královati dle apoštolových slov:
»Budete -li s Kristem trpěti, budete i královati.c Amen.

Ku křesťanským cvičením.
Dle různých pramenů upravil V. M. Váchal, O. Praem. — (Pokračováni.)

VII.

Bůh jest nejvýš spravedlivý.
Poznali jsme minule, že Bůh jest bytost nejvýš svatá, jež
dobré miluje a zlé nenávidí, a proto nemůže mu býti lhostejným,
činí-li lidé dobré či zlé. Bůh stvořil násk věčné blaženosti a vložil
po ní touhu do našeho srdce a dal prostředky, abychom jí do
sáhli; osvěcuje rozum, posiluje vůli, bychom dobré konali a zlého
se varovali. Aby nás ještě více k sobě přiblížil a před zkázou za
chránil, odměňUje dobré _atrestá zlé už na světě, ale zvláště na věčnosti.

jestliže panovník zákony udržuje pořádek a o blaho podda
ných se stará, poslušné odměňuje, neposlušné pak trestá, a do
stane—lise každému dle zásluhy odměny aneb přiměřeného trestu,
bývá za to panovník veleben a spravedlivým nazýván.
Ale lidé se mohou v odměňování a trestání mýliti, soudí dle
zevnějšku nemajíce úmyslu při každém skutku, odměňují často,
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kdo toho nezasluhuje, a trestají, kdo jest nevinen; hledí často na
stav, hodnost, poměry majetkové, na krásu člověka, z ohledů
lidských dopouštějí se mnohých nespravedlností bud vědomě či
nevědomky.

"

_

jediné Bůh zná smýšlení každého a nehledí na osobu lidskou,
jakého jest rodu, stavu, povolání, zevnějšku, odměňuje dobré
a trestá zlé, jak toho každý zasluhuje, a proto nazýváme Boha
nejvýš spravedlivým. Spravedlnost však božská není leč jeho do
brota. Jako zrcadlo se nehorší na člověka, ukazuje-li mu jeho tvář
ohyzdnou, jako lékař nehněvá se na nemocného, když mu__ne-—
bezpečí nemoci oznamuje, tak i Bůh nehněvá se na hříšníka, když
ho trestá, ale ukazuje mu. nemoc duše nebezpečnou, aby se po
lepšil a zachránil. Bůh trestá, aby člověka napravil a šťastným
učinil; odměňuje, aby člověka ještě více k dobru povzbudil a tím
více pak ho odměniti mohl a štastnějším učinil.
1. Bůh odměňuje a trestá částečně už zde na světě, dokonale
však až na věčnosti.
Zbožného Noema s rodinou zachránil před potopou, Sprave
dlivého Lota vyvedl z hořící Sodomy, věrnému Abrahamu po
žehnal a_splnil všecka jeho přání; nevinně trpícího Josefa povýšil
k hodnosti, na níž josef dříve ani nepomyslil; věřícího Mojžíše
ustanovil za vůdce národa z otroctví egyptského; poslušnému
Tobiáši poslal vůdce nebeského, aby šlechetná přání milovaného
otce mohl plniti.
A tak žehná dosud Bůh lidem dobrým různým způsobem
a tak naplňuje jejich duši zvláštní spokojeností a blahem.
Navštíví-li někdy zbožného nehodou, činí tak jenom ku vět
šímu jeho prospěchu, aby se jako trpělivý job v ohni utrpení
osvědčil a ještě větších milostí božích byl hoden.
Také nepravosti trestá Bůh často už na světě. Zhřešili pýchou
andělé, a Bůh ztrestal je tresty věčnými; zhřešili neposlušnosti
naši prarodiče v ráji a stihla je pokuta, jakou jim Bůh před pá
dem oznámil; zhřešil zpurný Kain, bratrovrah, a svolal na sebe
kletbu, z níž již nevyváznul; zhřešili lidé za dob Noemových od
padem od Boha a ztrestáni potopou; zhřešili Sodomité prosto
pášnostmi, a spálení za živa ohněm a sírou; zhřešil Saul, a Bůh
ho opustil; zhřešili Israelité a ]udští, a Bůh vydal je do rukou
nepřátel, do zajetí assyrského a babylonského; zhřešil národ
israelský Opět, pohrdnuv Spasitelem, a usmrtiv nejpotupnější smrtí
kříže, a za to vyhlaae'n byl z počtu národů, rozptýlen po celém
světě.
Dosud trestá Bůh Vzvláštěty, kteří veřejně a zatvrzele hřeší
a pohoršení dávají, jak denní zkušenost ukazuje.
"Stává se sice často, že zlým dobře se vede a hodní zakoušejí
různých nehod a útisků. Ale soudy boží jsou nevyzpytatelny.
Někoho trestá Bůh hned _po hříchu, jiného až po letech, jiného
až na. věčnosti. I zlý člověk koná často mnohé dobré skutky;
a Bůh ve své vševědoucnosti zná nejtajnější smýšlení a odměňuje
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tyto skutky dobré na světě, tresty pak odkládá, a nepolepší-li se
člověk, stihne jej spravedlnost boží na věčnosti.
\
Za mnohého se modlí rodiče, příbuzní, obětuje se mše svatá,
konají, se dobré skutky, aby se poznal a k Bohu přiblížil'pokáním.
To vše zůstává nám skrytým, a nám proto nesluší souditisvých bliž
ních, ale ponechati, soud Bohu samému.
A jestliže hodným vede se zle, itu jsou zvláštní záměry
božské. Koho Bůh miluje, křížem často navštěvuje.
Sv. František Xav. radoval se ve svých souženích a proti
venstvích, modlívaje se: »Pane Bože, neoglnímej toho kříže ode
mne, leč bys mi jiného seslati ráčil.: Ríkával: »Kdo jednou
okusil, jak sladko jest trpěti pro Ježíše a s ježíšem, volil by ra
ději umříti než bez kříže žíti.:
2. Bůh odměňuje a trestáváv člověka často tím způsobem, jak
tento jednal Písmo sv. praví: »Cim kdo hřeší, tím trestán bývá.:
(Moudr. 11, 17) A Pán ježíš sám řekl: >]akou měrou budete
měřiti. takovou bude vám odměřeno.: (Mat. 7, 2)
Absolon se chlubil svými dlouhými nakadeřenými vlasy, a'ty
byly příčinou jeho záhuby; na útěku zachytil se za ně na stromě
_anepřátely proboden. Farao poručil, aby dítky israelské byly do
vody házeny, sám pak se svým vojskem v moři zahynul.

Antiocb dal mnohé z národa Judského nejbolestnější smrtí
se světa sprovoditi, sám bolestnou smrtí zahynul, červi za živa
užírali jeho hnijící tělo. Aman chtěl dáti Mardochea oběsiti, že
před ním neklekal; sám pak byl na rozkaz krále oběšen.
Bohatec zneužíval peněz k hostinám, nestřídmosti, a po smrti
prosil o krapet vody, aby mohl navlhčiti jazyk svůj v plamenech
věčných. Matky betlemské odepřer přístřeší Matce boží, ukázaly
se ukrutnými, k Synu božímu, a brzy zakusily ukrutností krále
Heroda, který dal povražditi jejich dítky.
Jerusalem a jeho obyvatečé byli právě tak trestáni, jak se
zachovali k Pánu Ježíši.
O velikonocích usmrtili Spasitele, o velikonocích přitáhl za
37 let vojevůdce římský, jako nástroj spravedlnosti boží, aby je
srrntí ztrestal. ' Bylo tam milion lidí domácích a půldruhého mi
lionu poutníků — celkem asi 2,700000 lidí. Křesťané znajíce
předpovědění Páně, utekli v čas z města. Město'obleženo, lid
umíral hlady, denně nejméně tisíc mrtvých; v měsíci květnu vy
neseno z brány 116.000 a brzy přes hradby vyhozeno z města

600000 mrtvých.
Na Golgotě ukřižovali Pána ]ežíše. Na téže hoře vztýčili nyní _
pohané 300 křížů, na něž pověsili každého, kdo z města přes
hradby vyběhl, aby se zachránil.
Denně ukřižováno 500—600 židů. Když se nechtěli pak ve
městě dobrovolně vzdáti, bylo město vzato útokem, kostel, v němž
plno lidí bylo, zvláště žen a dítek„ zapálen, vše spáleno, vydran
cováno a se zemí srovnáno, že nezůstal kámen na kameni. Ve
zříceninách zahynulo na 200.000 lidí. Lid na potkání vražděn od
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vojínů římských, 97.000 lidí zajato, rozprodáno, v'amfiteátru řím
ském dravé zvěři hozeno na pospas.
— Pán ježíš byl prodán za 30 stříbrných; Římané prodávali 30
židů za šestinu stříbrného peníze.
Pána ježíše vedli od Heroda k Pilátovi v bílém potupném
plášti; a nyní Rímané vedli 2000 vznešených jinochů, oblečených
v bílé pláště, aby provázeli vítěze do Ríma, a při tom nesli na
ramenou ukořistěné věci z Jerusalema. Byli pak na Kapitolu v Římě.
postlnáni.

_

Zprávu o hrozném trestu a přísné spravedlnosti boží podává
sám židovský spisovatel ]osď Flavius.
»Krev jeho na nás a naše syny: —volali židé při odsouzení
Pána Ježíše na smrt, a krev tato přineslajim kletbu, ponížení a zkázu.
Spisovatel Nicefor vypravuje, jak spravedlnost boží stihla Ša
lomenu, dcery Herodiady, jež si na strýci Herodovi vyžádala hlavu
sv. jana Křtitele, když tancem zalíbila se hostům a Herodovi. Za
několik let po odchodu Páně byl Herodes s rodinou zavlečendo
zajetí, do Španěl. Salomena chodila na led řeky Sikoris a zde se
jednou probořila; v zoufalství chápala se ledu, který se stále více
lámal, proud řeky jí otáčel, zdálo se, jakoby tancovala, až kus
ledu utrhl jí hlavu od těla.
Císař Napoleon I. na vrcholí slávy chtěl pokořiti papeže,“
hlavu církve, a zmocniti se dědictví sv. Petra, majetku církve sv.
Pět let držel papeže Pia VII. v zajetí na dvou místech, v Savoně
a' Fontainebleau. A brzy sám na dvou místech byl v zajetí, na
ostrově Elbě a sv. Heleny. Vzámku Fontainebleau donutil papeže
k odstoupení církevního státu, a slíbil roční důchod papeži, dva
miliony franků. Brzy na to musel sám na témž zámku zříci se
císařství a spokojiti se roční rentou dvou milionů franků.
Dne 17. května 1809 vydal Napoťeon ve Vídni výnos, jímž
se nařizuje odejmutí církevního státu papeži. Za 4 dny po prvé
prohrál bitvu, a od té chvíle slávy ubývalo, až ztratil císařství:
Když papež vyřkl klatbu nad ním pro okradení církve, smál
se tomu Napoleon a řekl, že pro klatbu papežovu jeho vojákům
zbraně zrukou nevypadnou. A asi za rok ztratil Napoleon navý
pravě do Ruska přes půl milionu muží, zbraně mrazem padaly jim
z ruky, jen asi 20.000 vrátilo se zpět.
Dne 5. května 182l. v den jmenin papeže Pia VII.,'zemřel_
Napoleon na ostrově sv, Heleny za strašné bouře, a papež už před
7 lety byl opět v Římě a ujal se dědictví sv. Petra. Napoleon
před smrtí litoval, že se pustil v nerovný boj, církev Kristova na
skále stojící že nemůže býti nikým přemožena. V zámku schon
brunském ve Vídni podepsal Napoleon dekret, jímž papežství
oloupeno o stát církevní. V témž pokoji, v témž zámku zemřel
dne 22. července 1832 syn Napoleona, Napoleon II., kterého už
při narození jmenoval otec Napoleon králem římským, t. dědi
cem státu církevního.
A tak vidíme v dějinách jednotlivců a lidstva vůbec, jak Bůh
každou nespravedlnost trestá často už na světě.
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Kdokoli pronásledoval ,církev svatou, každý skončil nešťastně
a zahanben. Všichni předáci velké revoluce francouzské došli brzy
zaslouženého trestu. Tak Ludvík Filip, vévoda z Orleansu, strýc
nešťastného Ludvíka XVI., který chtěje se zmocniti království,
hlasoval pro smrt krále a súčastnil se nejkrutějšího krveprolévání
nevinného občanstva, ocitnul se brzy sám na popravišti, opuštěn
od lidu, který se mu dříve klaněl. Lid volal nyní: »Bídníče, krá
lem jsi chtěl býti,“ ale nebe je spravedlivo; tvým trůnem bude
popraviště.:

Podobně zahynul největší ukrutník revoluce, Robespierre, který
uchvátil vládu a brodil se v krvi nejnevinnějších občanů. Ale brzy
stihla ho spravedlnost boží. Sami jeho bývalí přívrženci se ho
zmocnili a spoutaného vezli na káře k popravišti. A lid, který jej
dříve oslavoval, volal nyní: »Ty netvore, kletba matek a dítek,
jichž manžele a otce jsi dal vražditi, stihla tebe; nebylo na světě

bídníka nad tebe.:
3. Bůh odměňuje inejmenší skutky dobré a trestá i nejnepa

trnější zlé. Pán ]ežíš pravil, že odmění každou číši vody, kterou
bližnímu podáme žíznícímu. (Mar. 9, 40) A jindy opět pravil, že
z každého prázdného a marného slova bude souzen člověk.
(.Mat. 12, 36.) A proto máme se varovati i nejmenšího hříchu,
zvláště pohoršení a nespravedlnosti.
Pro jediný hřích Adamův musí tolik milionů lidí umírati
a trpěti; a mnozí ještě budou věčně nešťastnými.
Běda hříšným, kteří ve hříchu setrvávají, běda pak, jestliže
ve hříchu zahynou.
Císař Andronikus zmocnil se násilně trůnu a dal zavražditi
Alexia, řádného nástupce trůnu, jehož mu císař Manuel svěřil
k opatrováníý Tři léta panoval na trůnu cařihradském. Najednou
povstalo vzbouření proti němu. Byl zajat, řetězi na rukouanohou
a krku spoután, a vydán lidu a vojsku, aby dle libosti s ním na
ložili. Nastalo hrozné divadlo. Rozvzteklený lid jeho ukrutenstvím
obstoupil nyní Apdronika, plval mu do tváře, tloukl, rval vlasy,
trhal oděv sněho, smýkal po městě, usekl pravou ruku a zavlekl
do žaláře. Druhý den vyloupli oko, na hlavu dali korunu potupnou,
oblékli v roztrhaný plášt a posadili obráceně na hubeného vel
blouda, vodili po městě, z oken sypali naň smetí a popel, lili"vařící
vodu, až konečně probodli mečem. A co říkal Andronikusř Opa
koval stále slova: »Smiluj se nade mnou, Boželc Poznal, že Bůh
dopustil naň toto ponížení pro jeho ohavnost, jaké se dopusil na
Alexiovi.
Štasten, kdo spravedlnosti boží propadne ještě za živa a má
času, aby činil pokání. Běda však, kdo bez usmíření Boha octne
se na věčnosti, kde spravedlnost boží nemůže býti více usmířena.
»Blahoslavený,c praví žalmista Páně, :kdo se Boha bojí.< (111, l.)
Bázeň boží přináší čest a slávu, bývá korunována radosti a jáso
tem, oblažuje srdce, přináší rozkoš a dlouhý život (Sir. 1, 11)
a blaženou věčnost.
'
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Bůh iést nejvýš milosrdný & shovívavý.
1. Jednou pozdě večer zaklepal kdosi na dveře fary v Dinge
ve Francii. Duchovní správce maje za to, že si některý nemocný
přeje, aby byl zaopatřen sv. svátostmi, spěchal rychle ke dveřím,
otevřel a spatřil cizince podivného, kter-ý pravil: »Jsem Jean Valjean,
trestanec, 19 let byl.v káznici v Bagno; jsem na cestě do Ponta
lieru. Jdu už dnes 12 mil cesty, hledám nocleh. V hospodě mne
nenechali, že nemám žlutý arch od starosty podepsaný. Šel jsem '
po domech, a všudy, jakmile spatřili trestance se žlutým archem,
vyhnali mne z domu. Zaklepal jsem na dveře vězení, a neolevřeli.
Hledal jsem útulek v boudě a pes mne pokousal a odehnal. Chtěl
jsem spáti pod širým nebem, bylo zataženo a dešt mohl každé
chvíle překvapiti; postavil jsem se u jednoho domu, u vrat, a chtěl
ulehnouti a hlavu na kámen položiti; přišla jedna paní a ukázala
mi na Váš dům a řekla: »Tam zaklepejtec. Zaklepal jsem. Mám
peníze, 109 franků, jež jsem za 19 let v káznici ušetřil. Zaplatím
rád za nocleh. Jsem přílišunaven, hladov, mohl bych tu zůstatiřc —
Duchovní volal na hospodyni: »Připravte o příbor více pro toho
pánac. »Prosím,c zvolal trestanec, »to se musíte mýlit, přicházím
právě z káznice, z galejí,c a vytáhl žlutý arch, řka: >zde jest můj
průvodní jist; slouží k tomu, že mne každý vyhání, kdekoli se
objevím. Ctěte jen, je tu psáno: Jean Valjean, propuštěný trestanec
.z káznice, 19 let byl v Bagno, 5 let pro krádež, 14 let pro čtyr
násobný pokus o útěk. Muž nebezpečný.< — Každý mne vyhání
a vy mne přijímáte? Mohl bych u vás něco poiísti a vyspati se?
Snad ve stáji neb chlévě bylo by místaPc. Duchovní správce
volal na hospodyni: >Povlečte peřiny v pohostinském pokoji
čistými povlaky pro toho pána. Když každý ubohého vyhání,
musí se ho kněz ve jménu Páně ujmouti.:
Ve jménu Páně slitoval se kněz nad ubožákem, kterým svět
pohrdal; věděl hostitel, že co učiní nejposlednějšímu z bližních,
učinil samému Kristu. Prokázal ubohému milosrdenství, maje na
mysli samého Boha, Ježíše Krista, který by nejinak byl učinil.
Ještě větší jest milosrdenství duchovní, prokázané duši lidské.
Poznali jsme, že Bůh jest nejvýš svatý, v'še zlé nenávidí; že
jest nejvýš spravedlivý, vše zlé trestali musí. A přece týž Bůh
často netrestá hned, ale dává čas a prostředky člověku, aby se
polepšil, a odpouští mu, chce-li se upřímně polepšiti a pokání
činiti. A poaěvadž to koná s nevýslovnou láskou a něžností, na
zýváme proto Pána Boha nejvýš milosrdným a shovívavým.
Svět svádí člověka ke hříchu, a když člověk zhřešil, pohrdá
jím, pronásleduje a nenávidí ho, kdyby byl člověk sebe hodnějším.
Jinak si počíná nebeský Otec, jakmile pozoruje u člověka lítost,
a bolest a ošklivost nad hříchem, a upřímnou vůli se polepšiti a
vše napraviti, přijímá tu jej na milost, prokáže mu milosrdenství.
Prarodičům našim v ráji poskytl Bůh příležitosti, aby pokání
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činili, a odpustil hřích, když se polepšili. I Kašna nezavrhl Bůh
hned, ale dal mu času, aby se poznal a pokání činil; Kain "však
zůstal zatvrzelým. Lidi před potopou přes 20 let dal Bůh napo
řmínati; až když milosrdenstvím božím pohrdli, bídně zahynuli.
Ninivetským, když činili pokání, odpustil Bůh. Když Židé ukři
žovali Spasitele a svolali na sebe kletbu, neztrestal jich hned Bůh,
ale po 37 letech, když setrvali ve zlobě a odporu proti milostem
nabízeným. —
Ještě více zjevil Bůh své milosrdenství v Zákoně Novém. Syna
svého je'dhorozeného pošlal na svět, aby žádný, kdo uvěří v něho,
nezahynnl, ale život měl věčný. Pán Ježíš jest vtělené milosr
denství. Z lásky k nám opustil slávu nebeskou, stal se člověkem,
služebníkem všech, aby hleda! a spasil, co bylo zahynulo avězelo
ve hříchu. Aby si lásku hříšných vynutil, .trpěl za nás a umřel
nejpotupnější smrtí v největších bolestech na kříži. Každý krok,
každé slovo jevilo nevýslovnou lásku a milosrdenství. Nazval sebe
pastýřem dobrým, který život dá za své ovečky, aby je zachránil.

Opouštl 99spravedlivých, a hledá ztracenou ovečku, neustává,
volá, až ji nalezne; béře ji na ramena svá, hladíanese do ovčince
svého. S největšími hříšníky jednal jako nejlaskavější otec. A co
v podobenstvích o marnotratném synu, o velkém dlužníku, o mi
losrdném' Samaritánu, o stromu fíkovém, o ztracené ovci znázornil,
to sám skutky projevoval.
V' Kafarnaum učil lid a přinesli mrtvicí raněného, který
nemohl sám přijiti, Krista _za odpuštění hříchů požádati, Pán
Ježíš, nežli uzdravil tělo, uzdravil nejprve duši, řka. »Synu, já ti
odpouštím hříchyla Přivedli k Pánu Ježíši do kostela ženu v ci
zoložství popadenou, jež dle zákona měla býti ukamenována.
Dychtivě čekali, co řekne Pán Ježíš. A co učinil dobrý Pastýř?
Znal její smýšlení, věděl, že toho lituje, znal okolnosti, za jakých
ke hříchu přišla, islitoval se nad ní, a řekl: »Zádný tě neodsoudilř
I já tě neodsuzuji, jdi, a nehřeš více:. V domě farisea Simona
vrhla se k nohoum Pána Ježíše veřejná hříšnice, Maří Magdalena,
plakala nad svými hříchy, a prosila za odpuštění. Přítomní fari—
seové čekali, že jí od sebe zapudl, ale Pán ležíš řekl: »Odpou—
štějí se tobě hříchové tvoji. Odejdiž v pokoji.: —-V Jerichu toužil

po Pánu Ježíši vrchní celník, Zacheus,
který byl nenáviděn,'
že prý okrádá lidamá nespravedlivé jmění. Zacheus čekalu Pána
Ježíše odpuštění a útěchy. Pán Ježíš šel přímo k němu, ke stromu,
na němž byl, aby Pána Ježíše lépe viděl: »Zachee, sestup dolů,<
»dnes musím u tebe zůstati.: Lidé'reptali, že k člověku hříš—
němu se ubírá, ale Pán Ježíš je odzbrojil, řka k nim, když Za-_
cheus nabízel polovici statku chudým a čtvernásobnou náhradu
za každé bezpráví. »Dnes stalo se spasení domu tomuto; Syn
člověka přišel hledat a.spasit, co bylo zahynulo.<
Zhřešil Pet r, třikráte zapřev svého Mistra; ale když plakal
hořce a litoval hříchu a odprosil, milosrdenství Pána Ježíše při
jalojej na milost, a když viděl veliké pokání jeho Ježíš, ustanovil
jej hlavou apoštolů a své církve. avel byl zuřivým nepřítelem
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křesťanů, chtěl zničiti církev Kristovu; a Pán Ježíš nepotrestalho,
ukázal mu ve svém milosrdenství, že marný jest jeho odpor,
a zvolil si za apoštola, aby církev rozšiřoval mezi pohanskými
národy.

_

Čteme-li životy svatých a světic, žatšnouti musíme, jak 2 ve
likých nepřátel božích, nevěrců, bohopustých mravů,—\
učinilo mi
losrdenství boží veliké světce a miláčky boží.

Sv. lan Gualbert,

šlechtic z Florencie v Italii, žil lehko

myslně, a nestaral se o spásu duše. Na Velký pátek setkal se
s vrahem svého bratra a chtěl se mu pomstíti, mečem usmrtiti.
Vrah padl na kolena a prosil pro Ježíše Krista, který na Veliký
pátek za nás všecky, zemřel, aby ho ušetřil. Vzpomínka na umí
rajícího Spasitele dotkla se mocně duše Gualbertovy, sklonilmeč
a odpustil vrahovi. Po tomto šlechetném skutku však pocítil
v duši své velikou tesknost. Vzpomněl si na přemnohé hříchy
vlastní, jimiž vraždil svého Spasitele a duše svých bližních,dávaje
jim pohoršení. Odešel do kostela, padl před křížem a prosil za
., smilování. Vstoupil do řehole, stal se světcem a zakladatelem no—
vého řádu. Svatost jeho rozhlásila se po vš'ech zemích; pouhým
znamením sv. kříže uzdravil mnoho nemocných. I po smrti oslavil
jej Bůh mnóhými zázraky.
'
'—Sv. Augustin, sv. Norbert, sv. Ignác z Loyoly, sv. František
Borgiáš, a veliký počet jiných, všichni tito ze světáckého života
milosrdenstvím božím uchvácení stali se velikými světci.

Zalmísta Páně volá pln úžasu: »Lítostivý a milosrdný jest
Hospodin, dlouho shovívající a' velmi milosrdný. Ne podle hříchů
našich učinil nám, aniž dle nepravosti našich odplatil nám. Milo
srdens'_tvíHospodinovo od věčnosti do věčnosti nad bojícími se
ho< (Z. 102).

Pohledme na děcko, kterak na klíně matky odpočívá. jest
malé, slabé a už se zlobí, vzdorovitě sebou hází, chce sez moci
matky vymknouti, křičí, zatlná zuby proti matce, chce ji i bíti,
aby vyvzdorovalo, čeho si přeje. A co činí matka? Bije ho, zlobí
se naň? Matka tím více a tím. něžněji vine ho ksrdci, usmívá se
na ně, zpěvem konejší. To je trest a msta matky k zpupnému
dítěti. Totje obraz božské shovívavosti k hříšníkům.
Sv. Brigita praví: »Bůh podobá se zahradníku, v jehož za
hradě nalézá se mnoho neúrodných stromů. Kdyby „dobréa úrodné
ze zahrady odstranil, pak by to ošklivě v zahradě vypadalo.
Kdyby neúrodné vykopal, zohyzdila by prázdná místa půdu. Po—
dobně Bůh, kdyby všecky nábožné k sobě povolal, pak by byl
svět ubohý. Kdyby všecky zlé vyhladil, byla by tu spoušť a
prázdnota, a lidé by sloužili Bohu ze strachu a ne z lásky. Proto
Bůh-nechává zlé i dobré pohromadě, dělaje různé pokusy milo
srdenství, aby zlí stali se dobrými.:
Bůh si_ceshovívá, ale každému vyměřuje jinou dobu ku po
kání; není-li té vhodné příležitosti použito k usmíření Boha, do
stavuje se spravedlnost boží.
Rádče duchovní.

27
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Alexandr Macedonský dobývaje měst nepřátel, rozžehl svíci
před městem; dokud hořela, měli čas obyvatelé vzdáti se na mi
lost; jakmile dohořela, bylo město vzato útokem a obyvatelé
vražděni. Milosrdenství boží má své meze. Kdo ho zneužívá a
spoléhá se na ně a s pol-táním odkládá, bude překvapen smrti
náhlou neb neštěstím, že mu více času na polepšení nezbude.
>Dnešek jest tvůj; dnes svlékni člověka starého; zítřek snad
nedovolí ti obléci se v nového.
2. jaké naučení pro nás z milosrdenství božího?
a) Máme býti vděčni Bohu a jej ze srdce milovati.
»Dobrořečte Bohu,: volá žalmista Páně, »nebot jest dobrý,
a na věky trvá milosrdenství jeho: (106). Pán ]ežíš trpěl a umřel"
za nás, aby nás spasil. jak jsme se dosud odvděčiliř Ci zvíře má
nás zahanbitiř
Sv. Gerazim vyňal na poušti lvu trn.z nohy; a vděčný lev
provázel všudy světce, i ke hrobu, a na hrobě zcepeněl.
Sv. Magdalena „z Pazzis plakávala často nad nevděkem lid—
ským volajíc: >O Bože, ó Lásko! Zemru bolestí, vidím-li, že jsi
tak málo milován. O'duše, které jste z lásky stvořeny a vykou
peny, proč nemilujete Boha?:
b) Kdykoli jsme Boha urazili hříchem, máme odprositiapo
kání činiti. Bůh odpustí hříchy a vymaže z knihy našeho života.
a) Nespolehejme

se opovážlivč na milosrdenství b_oží, neod—

kládejme pokáním. Jakmile dohoří svíce milosrdenství božího nám
vyměřeného, propadneme spravedlnosti boží.
.a) jestliže Bůh jest k nám milosrdný a shovívavý, buďme
i my shovívaví a milosrdní k bližnímu.— Bůh odpustí nám naše
viny, jestliže i my odpustíme svým vinníkům. »Blahoslavení mi
losrdní, nebot oni milosrdenství dojdouc (Mat. 5, 7);
-'
Tamerlán, kníže tatarský, když dobýval města, vystrčil první
den bílý. prapor na znamení mjlosti a pokoje, jestliže se dobro
volně vzdají. Druhý den prapor červený byl před město vztýčen
na znamení boje, krveprolití, budou li ještě klásti odpor. Třetí
den ukázal prapor černý na znamení vyhlazení.
Něco podobného činí Bůh. Ukázal nám prapor milosti a
míru, kříž sv.; odporujeme-li kříži, ukazuje prapor krvavý, na- '
vštěvuje hladem, morem, válkou a různými'nehodami.
A“když
to neprospívá a_ lidé ještě setrvávají ve hříchu, ukazuje prapor
třetí, černý, zkázu a záhubu věčnout
.
Proto napomíná sv. Ambrož: »Máme-li Boha tak milosrdného
a shovívavého, odvratme se od hříchů a neuchylujme se s cesty
přikázání jeho.: jako matka se raduje, když dítě první krok učiní,
tak raduje se Bůh z prvního kroku hříšníka ku. polepšení. A žal
mista Páně praví: >]ako jsou nebesa nad zemí, tak upevnil Bůh
milosrdenství nad těmi, kteří se ho bojíc—(102).
To bud naší útěchou, a každodenně volejme častěji: »Můj'
]ežíši, milosrdenství |< (300 dní odpustků). »Nejsladší ]ežíši, nebudiž
mi soudcem, ale Spasitelemc (50 dní). »Bože můj, obětují ti všecky
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_mše sv., které se dnes na celém světě obětují za hříšníky, kteří

právě se smrtí zápasí a ještě dnes'umrou. Kéž drahá krev Spa
sitele našeho Ježíše Krista jim vyžádá milosrdenství: (300 dní,
Pius -x., 1907).

Boží prozřetelnost & světová válka.
Napsal MLGatterer s. ]. Přeložil Václav Bartoš, kaplan.

I.

1. Čím déle válka trvá, tím více ze "srdcí lidských řine se
otázek úzkostlivých a vyčítavých, ba vzpurných a odbojných:
Proč trpí Bůh tak dlouho to hrozné vraždění? jakž ví o tom
Bůh a má-li o tom vědomost Nejvyšší? (Zalm 72„11.) Proč ne
vyslyší našich modliteb? Proč nedopustí, aby vinníci zemřeli?
Proč dopouští, že tak mnoho nevinných, ach, statisíce nevinných
lidí trpí, že na milliony mladých mužů umírá — přes 5 millionů
jich ve válce jistě již padlo — nebo že na do smrti jsou mrzáky?
Proč jest ničen obrovský majetek, kterým by všecka chudoba
mohla býti zažehnána? Proč často v boji padají právě lidé nej—
lepší? A poněvadž na toto »Pročc nedostane-se jim správné od
povědi, nabudou potom špatného pojmu o modlitbě, ba o samém
BOhu, a říkají: »Modlitba nic nepomáhá; Bůh je nespravedlivý;
Bůh jest ukrutný a o nás lidi se nestará; není Boha, jinak by
se nemohl na to klidně dívati.: — Zvláště popírači a popíračky
Boha horlí proti prozřetelnosti Boží a vedou řeči, nad kterými
vážný křesťan trne. Není to nápadné? Když není Boha, dle jejich
opřesvědčeníc, když je to jen strašák na lidi, proč proti Němu
brojí? Není to dětinské, bojovati proti sthu? Nebo snad svými
bezbožnými řečmi mimoděk se přiznávají, že jejich »přesvědčení
není přece úplně jisté; že v hloubi duše přece ještě mají vědomí
o Bohu a strach před Ním. Myslí, že v hrůzách světové války
nalezli pádný důkaz, který je může utvrditi v »přesvědčeníc, že
není Boha a jeho prozřetelnosti?
2. Co na to říci? Může veliká pohroma, kterou má tato válka
vzápětí, naší vírou otřásti nebo docela ji převrátiti? To by měla
špatný základ. Pak bychom si nepočínali roZumně, když jsme sta
věli budovu své víry, postavili bychom ji na písku! Nikoliv! Víra
pravého křesťana podobá se domu moudrého muže, kterýž hlu
boko kopal a na skále postavil svůj dům. »I spadl příval, a přišly
řeky a vály větrové & obořily se na ten dům, a nepadl; nebo
vzdělán byl na skále.: (Mat. 7., 25; Luk. 6, 48.)
Co 'jest tím pevným základem? Hluboké přesvědčení 0 ne-.
konečné moudrosti a spravedlnosti Boží, o jeho nezměrné moci
a lásce.
Ukážu to na příkladě. Blízko nás žije vznešený otec, bohatý,
mocný, povahy neposkvrněné, který zvláště vyniká vychovatelskou
moudrostí a obětavou a, účinnou láskou ke své četné rodině. Po
.

*
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'něvadž je mOudrý a nemiluje svých dítek' po mateřsku měkce,
nýbrž po otcovsku silné, a poněvadž z nich chce míti řádné
a šťastné lidi, chová se k svým dítkám někdy tvrdě, má na nich
dosti veliké požadavky, posílá je do ciziny, aby se vzdělávaly,
a nevolá jich na jejich plačtivé dopisy zpět, nebo volá je domů
předčasně proti jejich vůli. Pozorovateli zdá se počínání toho'to
vznešené-ho muže nepochopitelné, a kdo jej pozoruje povrchně,
bude jej haněti a v.niti, že je k dítkám krutý. ' Kdo zná však
toho muže dobře a b'edlivějijej pozoruje, bude jeho počínání, byť
ho úplně nepochopil — neboť tajných pohnutek nevidi — přece
vždy a před každým hájiti a řekne: »Je to otec, který celý svůj
život věnuje dítkám; otec, který výtečně umí vychovávat — jak
to dospělí zdární synové a zdárné dcery dokazují — takový otec,
nedělá pošetilostí a není nikterak ukrutný. O, kéž by bylo ta
kových otců, jako je tentolc
Obraťte to nyní, milí čtenáři, na našeho Otce nebeského-l
I nejvznešenější otec pozemský může pochybiti v pravidlech
vychovatelských, Otec nebeský však nikdy! Moc nejlepšího otce
pozemského jest obmezena, a jeho vychovávání může jinými živly
býti zkřižováno; docela jinak je to s Otcem nebeským, jehož
trvalého řízeni nikdo, ani člověk, ani ďábel, nemůže zhatit a zmásti.
A kdyby byl na zemi otec, v jehož'srdci by byla spojena láska
všech otců pozemských, jeho láska k dětem nikdy by nebyla tak
veliká jako láska božského Srdce ]ežíšova k nám.

O této pravdě je pravý křesťan, zvláště horlivý ctitel Srdce
ježíšova, hluboce přesvědčen; neboťsvět a nebe a celé dějiny
lidstva a život každého jednotlivce jsou plny »vznešenosti božíc,
to jest plny důkazů boží moci a spravedlnosti, moudrosti a zvláště
lásky boží. Ano, zvláště lásky! Nejsou dějiny, počínaje od stvo
ření andělů až do doby dnešní a do věčnosti, vlastně nezměrnou
řadou bďitho milosrdenství, a to takové velikosti, že bychom
o ní neměli ani tušení, kdyby 'nás víra nepoučila? Vskutku.
kdybychom jen poněkud pochopili největší milosrdenství boží,
jeho vtělení, jeho chudý život a hořké utrpení a jeho pokomý
skrytý život v nejsvětější Svátosti, kdybychom aSpoň poněkud
znali božské“ Srdce ježíšovo, nenapadlo by nás ani ve snu,
' abychom reptali proti božímu řízení, být i válka trvala ještě deset
letl Ale v tom je chyba: my neznáme Boha, neznáme nejsvětěj—
šího Srdce ježíšova! Čteme a studujeme všecko možné, ale zů.
stáváme nevědomci v oboru nejdůležitějším, ve veliké a vznešené
vědě alásky Kristovy, převyšující všelikou vědomost.: (Efes. 3, 19.)
Proto jednáme jako mnozí povrchní a domýšliví váleční kri
tikové za hostinským stolem, kteří chtějí býti chytřejší než
Hindenburg a Hótzendorf a Mackensen, a všecko posuzují, jen
ne sami sebe. A právě to by bylo správné, kdyby sami sebe po—
suzovali: ve svá prsa měli by se bíti, ve své zbabělé srdce, které
je'statečné jen v kavárně nebo ve vy-topenésvětnici, v to krátko
zraké' srdce, které nevidí přes humna své vesnice nebo svého
městečka. Tu je chyba, u kritikářů, a ne u našich velikých vojevůdbů.
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3. Neplatí totéž daleko více o posuzování řízení božího? Ve
svá prsa musíme se bíti! My, lidé,“a pouze my jsme vinni Jvším
neštěstím. Pán Bůh chtěl celé' pokolení lidské zachovati .od ka
ždého neštěstí, i od zla, které z tělesnosti pochází: od nemoce
a "smrti. Kdyby to šlo 'dle, láskyplného plánu božího, byl by
ještě dnes celý svět rájem bez horka a mrazu, bez nepohody
a zemětřesení, bez války a sporů, bez bolesti a nářků, bez chu—
doby a zármutků. Ano, to byl láskyplný úmysl Otce nebeského!
Ale my lidé sami zmařili plány boží již v ráji -a maříme je opět
svými hříchy. »Skrze hřích přišla smrt na světa a všecka bída.
(Řím. 5, 12.) Ano, my maříme plány boží opět! Vizte jen, milí
čtenáři! Jak láskyplné jsou úmysly Boží i po pádu prarodičů!
Ovšem, utrpení musí nyní býti, nebot Spasitel se hříchem neod
stranil všechno utrpení. Ale osladil utrpení a zároveň v „trpělivost
proměnil svým vlastním utrpením, nádhernou odměnou na věč
nosti, svatými svátostmi, nejsvětější Svátostí; a zvláště láska
k božskému Srdci ježíšovu a k Matce boží utrpení zmírňuje.
Kdybychom těchto prostředků horlivě užívali, utrpení by ovšem
nepřestaío, ale netísnilo by tak., ztratilo by osten, stalo by se
s pomocí boží milosti docela i krásným a dobrým, a bylo by
pramenem pokroku. Nezakusili toho již milionové pravých kato
líků? Na základě této zkušenosti mnozí docela toužili po utrpení
a volali: >Trpěti nebo zemřítilc nebo: >Nezemříti, nýbrž trpětilc
Tutéž cenu mohlo a měloby pro nás míti i nynější válečné
utrpení; to je láskyplný úmysl boží! Ale my maříme tento boží
úmysl svou netrpělivostí, svou slabou vírou a malou důvěrou v Boha.
Zatím p'ozorujme ještě něco, a to jest věc hlavní! Kdybychom
láskyplných úmyslů božích nemařilí, nebylo by asi devět desetin
utrpení. Kdo nám působí nejvíce utrpení, a právě nejtrpčího?
Přírodní síly'nikoliv. Krupobití a špatné žně jsou přece jen
zřídka, a byly by ještě řídší, kdybychom lépe žili. Nejhorší a nej
častější utrpení způsobují nám lidé zlými jazyky a nepřátelským
chováním a smýšlením. Není takovým utrpením tato hrozná válka?
Z pokojné přirozenosti lidské nepochází. Kdyby divoká zvířata
vrazila z Afriky do Evropy, lvi a tygři, hyeny a chřestýši — ne
zastihl by nás ani stý díl nynějších obětí a útrap válečných.
Odkud má vznik nynější válka“ světová? Nezvedejme zaťatou pěst
k nebi, ale bi me se sami v prsa svá! Ze srdce lidského teče
pramen bídy. Zde jest zločinec, Bůh není vínníkem. Bůh dal na
ochranu života ldského, který nyní v milionech jest ničen, při
kázání: »Nezabiješlc Na ochranu nevinnosti a cti, k zachování
pořádku a lásky mezi lidmi dal přikázání ——
a to s hroznou váž
ností za hromu a blesku — na hoře Sinai. Bůh často přísně po
trestal přestupitele jeho přikázání, celé národy a celá města vy
hladií. On, nekonečně pravdivý, který nikdy nehrozí na prázdno,
hrozí věčným zavržením těm, kdož přestoupí jeho přikázání, a pro
vede tuto vyhrůžku na každém, kdo v nekajicností umírá, tak
jistě, jako že je slunce na nebi. Ano, Bůh všecko učinil, aby po

řádeka pokoj byl zachován. Na něm není chyby.
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Ale zlé srdce lidské nestaralo se o přikázání boží, a ruší
jeho láskyplné plány. To jest tedy zločinec, na nějž máme žalo
vati, proti němuž máme reptati a láti, snbecký, bezbožný člověk,
nikoliv Bůh-. Protože srdce lidské jenom pozemsky smýšlí, jenom
zde na zemi hledá štěstí a požitek a nedbá hlasu božího, proto
rvou se národové o věci pozemské; odtud pocházejí největší ne
spravedlnosti, vražda, podvod a lež; proto lidé užívají hrubého
násilí, a bombami a granáty vše porážejí, co překáží jejich lačné
touze po moci a jejich žádostivosti po majetku; proto nechtějí
míru, dokud nepřítel, na smrt potřen, neleží na zemi. Zástupce
Ježíše Krista řekl tovhned na počátku války úplně jasně: >Novo
dobá nauka zní: »Stěstí lidské nespočívá na onom světě, nýbrž
zde na zemi, v majetku a v požívání pozemských statků,: to je
nejhlubší kořen všeho zla, jak praví apoštol: »Kořen zajisté všeho
zla jest žádostivostc. (1. Tim. 6, 10.) Z tohoto kořenu vyrůstá
nenávist proti vrchnosti, z tohoto kořenu závist, z tohoto kořenu
zuřivý boj vzájemný, boj lidí, z tohoto kořenu bezohlednost
a ukrutnost, z tohoto kořenu barbarství v přítomné válce, jakého
ani nejsurovější doby neznaly. Tak mluvil sv. Otec, tak mluvila
církev odjakživa. Ale církve. náměstka Kristova, neslyší, poněvadž
Krista nechtějí slyšeti, protože jenom dle jména jsou křesťany, ve
skutečnosti však křesťanského smýšlení nemají a jako pohané žijí,
ba ještě hůře.
V odpadu od Krista, od Knížete pokoje, v nedbání, popírání
v potírání zásad Kristových spočívá »pravá příčina této hrozné
války,: praví sv. Otec. Kde děje se však tento odpad, kde jest
pole těchto zásad? V člověku, v jeho duši a vůli, zkrátka vsrdci
lidském. »Ze srdce vychází smrt i život,: praví Písmo svaté; pro
Krista, jenž je pravý život, srdce lidská ochladla; láska k Bohu
z nich zmizela, životodárné zásady křesťanské z lidských duší
jsou zapuzeny. Za to moderní duše ovládají sobectví a sobecké
zásady: panovačnost, žádosti tělesné a požitkářství. — Ký div, že
z d\ušísobeckých, chladných, nenávistí naplněných, nevykvétá život,
ale že chrlí zkázu a smrt!
'
4. Srdce národů musí se proto změniti a obnovitil
Srdce musí býti zdravé,“ mají-li se časy zlepšiti. Jak se to
stane? »Na Srdci Spasitelově musí se srdce naše uzdraviti,c pra
vili němečtí biskupové, když zasvěcovali své diecese v prvém roce
války božskému Srdci ]ežíšovu. Dnes žádný rozumný člověk již
nevěří, že věda a vzdělanost a technické vymoženosti mohou způ
sobiti tuto obnovu srdcí. »Nebo kdo rozsívá v těle svém, z těla
i žíti bude porušení.: (Gal. 6, S.) Vzdělanost čistě pozemská ne
může zušlechtiti srdce, jak dokazuje tato válka. Nikoliv, vnitřní
obrana může se státi pouze v Kristu a skrze Krista. Naše srdce
obdrží jen tehdy svou pravou podobu, pakli přijme vlastnosti
Srdce Kristova. (Gal. 3, 27.) Ano. jen v Srdci Ježíšově jest výheň,
v níž naše pozemským rezem stižená srdce mohou býti očistěna.
Pouze v Srdci Ježíšově jest »pramen života a svatostic, pramen
veškeré vnitřní i vnější reformy.<

(Pokračování)

ČAST PASTORA-ČNÍ.
Cítejme martyrologium!
Z\polského pořádá Fr. Wolf, farář v Plotištích n. L.

»Gazeta Koscielniac přinesla od Karla ]oseía Fischera, bi
skupa suffragana v Přemyšlu, zajímavý článek :Czytujme marty
rologiumlc Ve článku tomto jest mnoho pozoruhodných myšlenek,
které se stanoviska polského úplně jsou'oprávněny, ale i ná nás
české kněze zajimati mohou.
Slovutný p. autor na začátku uvádí: »Snad si nevšimli ještě
všichni velebni bratři kněží,-že rubrika v primě (ad Primam) před
slovem: »Pretiosain conspectu Dominic byla ve starém breviáři
jiná, a že v breviáři novém t. j. upraveném konstitucí papeže Pia X.
>Divino affatoc jest rovněž jiná.
'
Ve starém breviáři zněla: »Deinde in Choro legitur Martyro
logium. Et quando dicenda est Príma de B. Maria, praeponitur
Lectioni Ma'rtyrologii.:
*
V novém breviáři již není v mbrice té řeč o Primě de B.
Maria, protože podle rubrik, složených dle ducha řečené konsti
tuce (tit. VIII., 2.) »cessat obligatio recitandi in Choro Officium
parvum B. Mariae Virginis: a rubrika zni : »Deinde in Choro
legitur' Martyrologium, quod laudabiliter fit etiam extra Chorurn.:
Tato slova: »Quod laudabiliter fit etiam extra Chorumc ne
byla v breviáři starém.
'
Z těchto slov vysvítá, že v primě před slovy »Pretiosa in
conspectu Domininic též »in privata recitationec čistí \a modliti
se Martyrologium denní neni žádnou nepatřičnosti, ale naopak
věci chvalitebnou, čili že ten, kdo na tom místě nebo kdykoli jindy
čte Martyrologium denni, modlí se hodinky kněžské'dokonaleji,
než ten, kdo toho nečinf._
Úprava breviáře, provedená konstituci apoštolskou —>Divino
afíatuc, vymýtila z diecesnlch kalendářů mnoho officii o svatých.
Musilo se tak státi! jeden ze žijících biskupů polských řekl otom
žertovné, ale případně: »To bylo nutno, protože nám svatí přiliš
zacláněli Pána Boha.: Největší světla cirkve sv. stěžovala si již
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snad od čtyř století na to, že jsme se pro množství officií o sva
tých a officií votivních modlili velmi zřídka Otficia de Dominica
a de Feria, ve kterých přece jsou překrásné, nejednou přímo
uchvacující 1') lekce a_ homilie sv. Otců, rovněž vznešené hymny
a responsoria plná hlubokých myšlenek. jestliže některý kněz"se
posud neshodl s novým pořádkem v OfflCiÍCba lituje officií o ně
kterých svatých a rovněž ofíicií votivních (de Passione D. N. ].
Ch., de SS. Eucharistien Sacramento, de Im. Conceptione), na
která jsme si od mládí zvykli, ať si přečte »Commentarium in
Bullam »Divino atfactuc, uveřejněné v listě »Ephemerides Litur
gicaec Nro. 1—2 r. 1912 a doufám, že ho důvody tam uvedené
učiní nového pořádku příznivcem.
Pravdou však jest nepopíratelnou, že znalost životů svatých
jest velice prospěšná, neboť podněcuje k následování“ ctností těch
svatých. A proto snad v rubrice primy položena jsou slova, že
četba Martyrologia »laudabiliter f.t etiam extra Cborumc. Vrchnost
naše duchovní nám doporoučí četbu Martyrologia, protože krátká
zmínka o svatých nás povzbuzuje k četbě jejich obšírnějších
životopisů.
My světští kněží posud — přiznejme se k tomu otevřeně —
velice málo jsme znaliknihu: »Martyrológium Romanumc. Téměř
pouze tenkráte, když _jsme byli v některém domě řádovém, ve
kterém jest zvyk čísti Martyrologium při stole, slyšeli jsmez něho
část na ten den připadající a sice nikdy-beze zájmu a bez uspo
kojení; doma málo kdo měl z nás tuto knihu. Překrásná to kniha
a zasluhuje, bychom ji měli domal
'
Martyrologium znamená: Martyrum ologium, řeč o mučední
cích, oslava mučedníků.
'
Martyrologium Romanum jest katalog čili soupis svatých.
Má název odtud. že většina svatých jsou mučedníci, uvádí však
i jiné svaté. Mnčedníky vypočítává netoliko kanonisované, ale též
pouze beatifikované; z ostatních lidí, kteří jsou již obyvately ne
beskými, uvádí pouze kanonisované. Uvádí je v den jejich smrti
časné, protože pro svatého jsou den smrti na zemi >nataliac, t. j.
den narozenin pro nebe; uvádí však nejednoho svatého takévjiný
den, na př. v den přenesení ostatků jeho z původního místa na
jiné příhodnější nebo den, který pro úctu svatému onomu vzdá
vanou má jistý význam. Ze Martyrologium Romanum jest ve své
podstatné části výpisem z »Acta martyrumc, spisovaných duchov
ními notáři z církve ustanovenými, jest známo.
Ačkoli jsem nazval Martyrologium katalogem čili soupisem
svatých, není nutno souditi, že jest to soupis jmen suchý a chladný,
nečinící žádného dojmu. Najednou podává Martyrologium pouze
samotné jméno a čas umučení sv. mučedníka, protože notář cír
kevní naboli písař dějin mučedníků nedokázal více o tom mučed
*) Nemohu se zdržeti, abych neobrátil pozornost na lekci II. nocturna
V. neděle srpnové, vzaté z homilie sv. jana Zlatoústého, počínající: »Netardes
converti ad Dominum.< Lekce tato pozorně čitaná může hluboce vzrušiti
a zasluhuje, by byla předmětem několika meditací.
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níku se dověděti, nejednou podává z tétéž příčiny pouze počet
mučedníků, jestliže jich najednou mnoho .trpělo. Leč již pouhý
počet veliký působí dojem, nebot každá příručka dogmaticky vše
obecně nás poučuje, že veliký počet a statečnost a stálost mu—
čedníků, ale nejhlavněji jejich láska, prokazovaná pronásledovate
lům, jsou jedním zdůkazů pravdivosti víry křesťanské. Vedle _toho
však Martyrologium uvádí o mnohých mučednících a jiných sva
tých zmínky o jejich životě a mučednictví krátké, ale jadrné
a velice milé a poučné, které mohou opravdu podnítiti nás k četbě
Martyrologia.
.
Martyrologium obyčejně počíná vzpomínku tím,“"že udá-vá
místo, ve kterém svatý žil, trpěl a zemřel.
Názvy míst, ve kterých svatí žili, trpěli nebo jsou pohřbeni,
v Martyrologiu udané, podávají nám nejednou pnležitost, abychom
pátrali, jak se udaná místa nyní nazývají, leč to právě nás pod-
něcuje, bychom hledali ve slovnících ona místa a bližší podrob
nosti o nich; máme z toho pak ten prospěch, že vědomosti naše
se zvětšují, jmenovitě v oboru dějin církevních.
_
Vedle Martyrologia všeobecného čili římského jsou rovněž
církví schválená »Martyrologia particularia< neboli »Appendlces
ad Martyrologium Romanumc pro jednotlivé země nebo řády.
Velmi mnoho těchto dodatků vypočítává >Kirchenlexškonc od

Wetzera a Welteho ve svazku I. článek >Acta Sanctorumc. Tyto
>Appendicesc mají tu vlastnost:, že uvádí též svaténejen kano
nisované, ale pouze i beatifikované, kdežto Martyrologium římské,jak
uvedeno,—pouze mučedníky připomíná nejen kanonisované, ale
i beatifikované, kdežto zjiných svatých připomíná pouze kanoni
sované. Tyto »Appendicesc čtou se zároveň sMartyrologiem řím
ským tím způsobem, že, je-li officnum o některém svatém »parti
cularis Ecclesiae-, :legi poter it et am primo lococ; pak čte se
z dodatku »Martyres post Martyres, Confessores post Confessóres
et Virgines p'ost Virginesc.
_
Martyrologium uvádí též největší svátky Pána ježíše a Matky
boží, rovněž i doby církevní.
to se pak Martyrologium in Cboro každý den" v Primam

ante versum Pretiosa, excepto tridus ante Pascha, quibus diebus
omittitur. Legitur autem semper praecedenti die lectio illa,.quae
memorias Sanctorum sequentis diei continet. Den pak podává Mar
tyrologium před každou lekcí podle římského způsobu počítání.
Možno si objednati Martyrologium přímo z Rima od admini
strace časopisu r_Acta Apostolicae SediSc. Vyšlo v Římě typis
polyglattis Vaticanis r. 1914. Nyní za doby válečné není možno
přímo z (ma si něco objednati, tedy si Martyrologium můžeme
opatřiti od knihkupců, od kterých si objednáváme breviáře;
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Bible na kazatelně.
Dr. P. .Iosef Miklík, c. s. s. R. _ (Pokračování)

. 26. »Septies cadet justus et resurget.: (Přísl.24,16.)
P. Knabenbauer upozorňuje na dvojíiomyl: jedni přidávají »septies
in diec, jiní a ještě častěji vykládají text o hříších všedníchf)
Pokud víme, dopustil se první chyby poprvé Kassián 2) a po
něm sv. Řehoř V.3) Totéž čtení bylo pojato do vydání Sixtova.
Hebrejský text, LXX a naše Vulgata ho nemají. Vzniklo snad
analogií ku známému: »Septies in die laudem dixi tibi.: (Z. 118,
164.) U našich kazatelů je omyl velmi častý. Užívá ho na př.
Posvátná kazatelnaf) Rychlovskýf') Venedienf) Graser 7)a mnozí jiní.
Mnohem častěji chybuje se druhým způsobem. Zmínka o všed
ních hříších děje se již u Salonia,8) sv. Řehoře Vel.9) a časem
přešla do četných jiných spisů. Tak píše na př. sv. Beda: »Jak
může býti nazýván spravedlivým, 0 kom se vypravuje, že hřeší,
nejedná-ři se o malé a všední poklesky, bez kterých nemohou
býti ani světciřc 10) Avšak výklad není správný. již sv. Augustin
"upozorňoval důtki:vě, že žalmista nemluví o hříších, nýbrž o utr

peních, která vedou lidi k pokořen) Tomu nasvědčuje především
souvislost. Celé“ místo zní dle původního'textu: »Nečiň, hříšníče,
úkladů v domě spravedlivého a neruš pokoje jeho; nebo sedm
krát padne spravedlivý a zase povstane; ale bezbožní upadnou
ve zlé.: Z první věty poznáváme, že svatopisec napomíná hříšníka,
aby se neosměloval pokoj bližního pronásledováním rušiti. Ikdyby
na okamžik podlehl, brzy povstane; na jeho hlavu padla by však
strašná kletba boží. Dr. Rohling 12) upozorňuje, že sloveso 593,
padnouti, nemá nikdy významu zhřešiti. Vždy se ho užívá pouze
o pádu hmotnémfg)
'
Z toho dovozuje Písmo sv. důsledek, který je možný pouze
při našem výkladu. »Když by padl nepřítel tvůj, neraduj se,
a v pádu jeho at neplesá srdce tvé; aby snad nepopatřil na to
Hospodin, a nelíbilo-li by se mu to, a odjal by od něho hněv
svůj.: — _Případně upozorňuje Knabenbauer na parallelní místo
žalmu 36, 24.: »Jestliže by spravedlivý upadl, neurazí se: nebo
Hospodin podkládá ruku svou.: Slovy lze velmi dobře těšiti duše
pronásledované a upozorniti je na něžnou péči, s jakou na ně
hledí Bůh.

27. »Ridebit

.

in die novissimo<.

(Přísl.31, 25.)

Hebrejský text je úplně jasný. Moudrá žena, o které mluví svato
1) In Prov. str. 181.
2) Coll. 22, 13. — 3) Mig. 76, 422. — 4) Roč. 27, str. 211.

5: Káz. sváteční III. 38. — 6) Himmelstau,
7) Predigten, I. 143 a II. 270.

I. 3. 330.

»

9) Mig. 53, 983. — 9) Mig. 76, 422.

10)Mig. 91, 1009: »Quomodo autem justus appellatur, qui cadere, id
est peccarre memoratur, nisi quia de levihus quotidianisque loquitur pec
catis, sine quibus nec justorum quispiam esse in hac vita potuit.:
“) Mig. 41, 345. — 12)Spruchbuch,

str. 280.

13) Srv. Siegfried-Stade, Wórterbuch str. 427.
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pisec, bledí s klidnou důvěrou do budoucnosti. »Svou domácnost
opatřila vším, čebo potřebuje, proto se nebojí budoucnosti.c„1)
"Nesprávně tudíž Rabanus Maurus a jiní překládají »dies novis
simuSc slovem smrt. »Bude se radovati, když dostane korunu
věčnou, protože trucblila v bojích života časného-2) Podobně
Venedien: »Když zbožní lidé tuší, že jejich pouti je na mále,
radují se, někdy i žertují, usmívají se a zpívají. Smáti se bude
v poslední den. Když okolostojící pláči a nařlkají, začíná pro
spravedlivého jásání, radost a zpěv.<3) Podobné výklady nazvali
jsme nesprávnými, poněvadž posvátný text mluví na celém místě
pouze o štěstí pozemském.
\

28.Nescit homo, utrum amore an odio dignus sit.<
(Kaz. 9, l.) Mnozí se domnívali, že verš vyslovuje větu o nejistotě
pos'věcující milosti. Nikdo neví, zdali splnil nutné podmínky
a proto také nikdo nemůže určitě tvrditi, je-li hoden boží lásky
či nenávisti. Tak píše na př. Rodriguez: »Ačkoliv musíme Spolé
hati na milosrdenství boží, přece nemáme úplné jistoty, že jsme
ve stavu posvěcující milosti.: 4) Na dotvrzenou dovolává se právě
uvedených slov. V četných dogmatikách přichází text mezi dů
'kazy biblickýmif') A sv. Bernard dodává svým uchvacujícím způ
sobem: »Hrozná jsou to slova a taková, že nedopřejí duši po
klidu. V hloubi duše jsem se zacbvěl, když jsem přišel k tomuto
místu a s bázní uvažoval jsem usebe větu: >Kdo ví, je-li hoden
lásky či nenávistiřc “)'Výklad sám je ovšem hodně starši. Nachá
zíme jej u sv. jeronýma,7) později u Alkuina 8) alopata Rupertaf')
Také moderní kazatelé zhusta bo užívají. Místo mnobých uvádím
pouze P. Mariana jankovljeviče, 0. F. M.: ':Rádi byste věděli,
po čem lze poznati, že pokání nás hříšných takové jest, aby se
nad ním radovati mohli andělé boží v nebesícb, že ku sv. zpovědi
dobře jsme se připravili, a které jsou známky pravé lítosti nad
hříchy? Avšak na to vám jen tolik mohu říci, že srdce lidská
tak tajná jsou, že jich jediné Bůh, který je stvořil, poznati může;
a právě proto ani my lidé nemůžeme míti pravého znameni,
v němž bychom se klamati nemohli, je-li které srdce zkroušeno,
čili nic, a nemůžeme bez obzvláštního zjevení božího póznati,
jsme-li ve stavu posvěcující milosti boží, čili nic. Neví člověk,
zdali lásky čili nenávisti hodenpjesm 10) Také myšlenka sama je
biblická a přichází na př. v knize Sirachově 5, 5.: »Pro odpuštěný
1) Knabenbauer, Prov. str. 244.
2) Mig. 111, 789, »Gaudebit in retributione regni coelestis, quae dolebat

in certamine vitae praesentisx

3) Himmelstau, II. 3. 51. »Wenn die Umstehenden weinen und heulen,
fángt der Gerechte erst recht an zu frohlocken, sich zu freuen und zu singen.<
4) Ubung,

II. 3, 7.

_

5) Čestnou výjimku tvoří náš zasloužilý Msgr. Pachta s málo jinými.
“) Mig. 183, 891: »Terribilis est locus iste et totius expers quietis.
Totus inhorrui, si quando in eum raptus sum, illam apud me replicans cum

tremore sententiam: Quio scit, si est dignus amore an 0di0?c

7) Mig. 23, 1135. _ 8) Mig. 100, 702. — 9) Mig. 168, 1278.
10) Kazatelé slovan. II. 458.
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hřích .nebývej bez bázně, aniž přidávej hříchu ke hříchu.-a Přece

však se dnes mezi_exegety uznává téměř všeobecně, že první
výklad není správný.
Kazatel nejědná o nejistotě milosti, nýbrž o nestálosti štěstí
pozemského. Nikdo, buďsi hříšník nebo zbožný, neví, co ho čeká,
»ale všecky věci k budoucímu času chovají se nejisté,.protože
všecky věci zároveň se přiházejí spravedlivémuinespravedlivému,
dobrému i.zlému.' čistému i nečistému, obětujicímu oběti i tomu,
kdo pohrdá posvátnými obětmi . . . Toť je to nejhorší ze všeho,
což se děje pod sluncem, že jednostejné věci všechněm se přihá
zejí: (v. 2.—-3.). Ostatně v původním textu hebrejském čteme
pouze: nezná člověk nenávisti či lásky, takže vztah na milost jest
ještě vzdálenější. Proto praví Gietmann: >První výklad byl by
nesprávný. Bůh nedává milosti a slávy bez rozdílu dobrým a zlýmc 1)
a _konkluduje: »Slovy: nezná člověk lásky ani nenávisti, nepraví
Kazatel nic jiného, leda že neví, jak se komu později na světě
povede, protože štěstí a neštěstí neurčuje člověk. nýbrž Bůh.:
Podobně vykládá Zapletal 2) a jiní. Věcně stejně již Olympiodor:
»Člověk neví, zdali ten, kterého nyní nejvíce nenávidí, nestane
se jednou jeho přítelem a dobrodincem, jako naopak, nemusí li
se báti jednou toho, koho právě láskou zasypává.<3)
„
Na konec připomínáme ještě nesprávný výklad sv. Rehoře
Agrig. Praví: »Slova platí o pošetilých lidech, kteří to, co je
zbožné a_spravedlivé, jmenují nespravedlivým a co je hříšné, na
zývají zbožným a spravedlivým. Ačkoliv Písmo sv. výslovně to
zakazuje slovy: Kdo nazve spravedlnost nespravedlností a ne—
spravedlnost spravedlností, je před Bohem nečistý a opovržený.
To platí o pošetilých a nemoudrých lidech všech věků a všech
dob. A víme, že vždycky bylo na světě dosti lidí, kteří tak pře
vrácené a nesprávně o věcech soudili.: *)

29. >Posuerunt me custodem in vineis; vineam

meam non custodivi.:

(Cant. 1,5) Dalekoby nás vedlo,

kdybychom chtěli vypočítati všechny výklady, které podali spiso
vatelěgk uvedeným slovům. Jsou to akkomodace. Má-li býti
akkomodace správná, musí plynouti ze smyslu původního. jak
nám prozrazuje nevěsta velepísně, bylo hlídání vinic trestem,
který jí uložili bratři a —kterým_ji chtěli odvrátiti od'jediného
předmětu její lásky., jejich úmysl se nezdařil. Jako dříve zapo—
mínala na svou vlastní vinici, tak nehlídala ani vunic bratří. Proto
správně vykládá naše česká Bible o_čestných úřadech a zaměst
'náních, kterými se snaží svět odvrátiti duše od Boha a jeho lásky.
V tomtéž úmyslu 'použil slov sv. Rehoř Veliký, když vytýkal
1) Comm. in Ecclem, str. 275—276. — 2) Koheleth, str. 201 a násl.

3, Mig. 93, 583: »Nescit homo, si quem nunc maxime odit, mutatis
vicibus amicum et beneficum sit experturus; coutraque, an timendum sibi
quandoque-sit ab eo, quem nunc amore prosequiturv.
4) Mig. 98, 1066: »1d est in amentibus

illis, qui quod pium est et

justum, appellant iniquum; et contra quod iniquum est, pium ac justum . . .
Semper enim in hac vita magnam constat fuisse copiam eorum, qui judicia
huiusmodi perversa et falsa de rerum natura induxerunt.:
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—

jistým lidem, že se starají 0 cizí a vnější záležitosti, a zanedbávají'
vlastní duši. »Chrání věci, které jsou mimo ně a nehledí chrániti
sebe samých.< 1)
Všechny. ostatní applikace jsou násilné; vyhovují slovům, ne
však. kontextu. Je nesprávné,. dokazuje li kazatel z prvních“ slov-,
,s jakou láskou pečovala Maria o svého ]ežíška'2) a pečuje dosud
o každou zbožnou duši. Neměl by'zapomínati, že následují slova
»vineamxmeam non custodivi.c, Právě tak nepřístupný je výklad
biskupa Honoria: >Ustanovili mne strážkyní na vinicích, to jest,
učinili mne vzorem panenství pro všechny církve. Vinice své,
totiž panenství svého jsem neoslřihala, nýbrž Duch svatý.—3)Po
dobně neodpovídá původnímu smyslu výklad sv. Ambrože. Viděl
“ve slovech bolestné doznání duše, že byla. nedbalá. »Trní jsem
vydala a ne hrozny. Místo dobrých skutků páchala jsem hříchy.: 4)
Totéž platí o Navarralovi, ktexý volá: »Kéž uváží svou nevděčnost
všichni otcové, zpovědníci, představení a pastýři duší, kterým
svěřilbožský hospodář vyvolené vinice duší, vykoupených svou
předrahou krví. Jaké ovoce přinesly tyto duchovní vinice, které
všemohoucí Bůh odevzdal 'do tvé péče a které svěřil tvojí sta
rostlivostiřc5) V tomto smyslu lze" užíti přirovnání u Isaiáše (5, 4.)
a sv. Matouše (21.).
'

30 »Introduxit mein cellam vinariam, ordinavit

in me caritatemu

(Cant._2, 4) Slov užívá se o [účincíchsv.

přijímání. Duše spojena láskou Boží,'odvrací se od světa a jeho
rozkoší a hledá jenom Boha. Sv. Bernard tvrdí totéž ovroucí
modlitběie) Obojí applikace je správná,“ neodpovídá však úplně
textu- původnímu. Všichni tito mužové pokládali :in mec z'a
ablativ a proto překládali »spořádal ve mně lásku.: Tak na př.
Posvátná kazatelna: »Kterak kdy musíme Boha milovatiř Láska
naše musí býti uspořádána dle toho, co praví Duch sv.: Milováni
uspořádal ve mnč.<7) Hebr. text čte výslovně tw, nade mnou
a poučuje nás, že »in me: je 'akkusativ a znamená »lásku ke
mněc. Proto překládá Zapletal doslovně: »Uvedte mne do vin
ného sklepa a rozviňte nade mnou praporec lásky.<8) Dle něho
naráží se tu na východní zvyk, vyvěšovati na hostinci praporec,
dokud bylo dosli vína. Sv. nevěsta si přeje, aby nad ní ustavičně
vlál prapor —_lásky Kristovy. Že láska bývá ve St. Zák. srovná
1) Mig. -79, 489: »dum custodiunt, quod juxta se habent, seipsos custo—
dire ne ligunt.<

2)

a př. 3. Rupert,

—

Mig. 168, 848.

3) Mig. 183, 1017: »Vineam meam, id est, virginitatern meam, non cu

stodivi, sed\ Spiritus sanctus.:

4) Mig. 15, 1958: »Spinas et'non uvas attuli, id est faciens peccata pro
fructibus.
"
5, Quadrag. 25. č. 34. »Considerent hic peculiariter suam ingratitudinern
Patresfamilias, Confessarii, Superiores et Curatores animarum, quibus coe—
lestis Paterfamilias Christus concredidit vineas electas animarum pretiosis
simo suo sanguine redemptarum.:
—
6; Mig. 183, 1017. — 7) Roč. 27., str. 40.

8) Uas Hohe Lied, str. 88.: »Fůhret mich ins Weinhaus, richtet ůber
mir das Panier der Liebe.
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vána s vínem, je známo. — Ze »in mec mohl by býti akkusativ,
postřehl ze starších jediný Hayma Halberstad. \Slova _mohou také
znamenati: spořádal lásku ke mně. Napřed mne miloval sám,
potom mne učil, jak ho mám za to mílovatinl) Proto správně
náš Rychlovský : 2) »Konečně, abych raději k vytknutému předmětu
se .vrátil, v chrámě se nalézti dal Pán, v chrámě svou matku
a pěstouna potěšil, na důkaz: že opravdového potěšení nikde
jinde, než ve svatyni nejvyššího nenalezneme. Chot nebeská těší
se v písni Salomounově: že ji uvedl král do sklepa vinného
a tam jí ukázal lásku c

Uřednírozhodnuu.
Sděluje prof. Dr. Josef Čihák.

'

1. Povýšení svátků sv. Josefa a sv. 'Michaela archanděla.
Dekretem Urbis et Orbis posv. kongregace obřadů ze dne 12. prosince
1917 povýšen byl svátek sv. Josefa (19. března) a sv. archanděla Michaela
(29. září) na svátek dupl. I. cl. bez oktávy. (Acta Ap. Sedis, 1918, str. 26.)
2. Sbor pro řešení otázek bohovědných v Praze.
Dekretem ndp. Pavla, arcibiskupa pražského, ze dne 31. března 1918
ustanovuje se zvláštní sbor theologů v Praze, který by — nazpůsob řím
ských posv. sborů — za předsednictví arcibiskupova odpovídal k různým
dotazům z bohovědy, především morálky a práva kanonického. Dotazy jeat
zasílati písemné na arcibiskupskou kurií (Ordinariát) v Praze. Členy tohoto
učeněho sboru jsou jmenováni: zástupci metropolitní kapitoly kanovníci
dr. Karel Kašpar a dr. Antonín Franz, pak profesoři 'moralky, pastOrálky
a práva obou theol. fakult v Praze, totiž dr. Antonín Vřešťál, dr. Gabriel
Pecháček, dr. Alois Soldát, dr. Karel Hilgenreiner, dr. josef ]atscb, dr. Jan
Schlenz ; zástupci kléru řeholního P. František Němec, z kongregace Redem
ptoristů, P. Ladislav Schmidt z řádu ]esuitů a P. justin Albrecht z řádu

benediktinského.

3. Soutěž nadace Karlachovy na rok I9I7—I8.
Na rok 1917—18 se vypisuje českou bohosloveckou fakultou soutěž

z oboru církevních dějin na, tema: »Církevní statky a komora královská
v Cechách do roku 1627.< Doba konkursu trvá _do31. prosince 1919.
4. Nová úprava kongruy duchovenstva.

—

Zákonem ze ZS./3. 1918 zvyšují se základní miniální platy katolického
duchovenstva v duchovní správě a na odpočinku, jakož i platy hodnostářů“
a komorníků při chrámech metropolitních, kathedrálních a konkathedrálních.

A) Plat samostatných duchovních
správců se zvyšuje takto:

B) Plat výpomocných
zvyšuje :

kněží _se

z 1200 K na 2000 K

2 600 K na 1200 K

„
„
„
„
„
„

„ 700 „ „ 1300 „
„ 800 „ „ 1400 „
„ 1000 „' „ 1600 „

1400
1600
1800
2000
2400
3600

„ „ 2200
„ „ 2409
„ „ 2600
„ „ 2800
„ „ 3000
„ „ 4200

„
„
„
„
„
„

1) Mig. 117, 303: »Vel etiam: ordinavit

in me caritatem,

prior me dílexit, deinde qualiter eum diligere deberem, docuit.:
2) Káz. nedělní, III. 58. .

.

id est, ipse
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C) Výslužné jest upraveno podle posledního platu a let služby a ob
náší a) pro samostatné duchovní :
'
přizákladním do 10 let
Íod 10
' od 20
od 30
po 40
platu
služby
do. 20 let
do 30 let
do 40 let
letech
2000 K
2200 „
2400 -„
2600 .,
2800 „

a vyšším
,3) pro kněze

1000
1100
1200
1300
1400

K
„
„
„
_„

1100
1200
1300
1400
1500

K
„
„
„
„

1250
1350
1450
1550
1550

K
„
„
„
„

1400
1500
1600
1700
1800

K
.„
„
„
„

1600
1700
1800
1900
2000

K
„
-„
„
„

pomocné bez
rozdílu

zá—

klad. plltu

_

500 „

700 „

800 .,

900 „

1000 „

0) Minimální příjem kanovníků se zvyšuje:
.

z 2400 K na 3600 K
„ 2800 „
„ 3200 „
„ 3500 „

„ 4000 „:
„ 4400 „
„ 4800 „

„ 4000 „ „ 5200,

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti Dra. Čiháka.
A) Hamz'letz'cka'literatura.

Naše naděje.

Lidová kázání 0 svatých patronech království Če

ského. Kázal a napsal František Malý, kaplan u sv. Štěpána v Praze. Cyrillo
Methoděiské naklad. Gustava Francia v Praze, 1918, v 80, str. 108, cena 3 K.
Tento nový cyklus řečí dp. Malého obsahuje 14 promluv, z nichž první jest
úvodem, další pak jsou věnovány sv. pntronům českým: Cyrillu a Metho—
děiovi, Vítu, Václavu, Vojtěchu, Zikmundovi, janu Nep., Prokopa, Kosmovi
a Damianovi, Benediktu s bratřími, Norbertu, josefovi, Lidmile a Anežce
Ceské. Osvědčený, láskou k vlasti nadšený autor vložil do těchto vlastene—
ckých promluv veškero své řečnické umění, s historickým výkladem mistrně
spojil časové úvahy a prostou srdečnou mluvou budí v duši něžné nábo
ženské,-vlastentcké i sociální city. Tu a tam vloudila se sice leckterá jazy—
ková nebo historická nepřesnost, avšak homiletická působivost řečí tím ne
trpí. Bylo by si přáti, aby naši homiletičtí spisovatelé četli na př. »Naši-rěčc.
dbali jazykové přesnosti úzkostlivě, a po stránce věcné všímali si výsledků
odborného studia (historického, filosofického, theologického) a neopisovali
věcí již zastaralých nebo i nesprávných. »Naší naději: přejeme z plna srdce
největšího rozšíření a jejímu autoru upřímně gratulujeme. — Kdo se zajímá
o homilii a její význam podle nejnovější papežské encykliky, tomu dopo

ručujemečlánek]. Gotthardtův:
die Enzyklika

Humani generis:

»Die zeitgemžisse Predigt und

v časopise »Pastor bonuSc,r„ 1918,

str. 297-301. Tam jest uvedena obšírná literatura 0 homilii vůbec.
B), Pastara'lnz' literatura. _
Pastorační'm otázkám věnovala se u nás dosud pramalá pozornost, jen
tu a tam některá kritika poměrů neb rada novinářská se objevila. Uveřej
ňováním obsahu pastorálních vikariátních porad (v Ordinariátním listě praž
ském) a zřízením sboru theologů pro tyto otázky jakož i thematy kasuisti—
ck'ými—
při vikariátních poradách má býti buzen zájem a horlivost pastorační.
Kéž snahy tyto mají pOsitivni dobrý výsledek! — V »Bonifatius-Korrespon
dean, kterou vydává klášter emauzský v Praze a rediguje prof. Hilgen—

reiner, jest článekredaktorůvo sebeurčovacím

právu národů, -_
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Farář Schmitz píšev »Pastor bonusa (roč. XXX.) »Anlegungeines Familien
bucheSc, kdež udává vzor rodinného archu pro kartoteku. — Ka-non

470 nového zákoníku církevního

má některé zajímavénovoty, proto

se o něm zmiňujeme již nyní. Zní doslovně takto: 5 1. Farář a'ť má farní
knihy, t. j. knihu pokřtěnýcb, biřmovaných, oddaných a zemřelých; také ať
se vší-silou stará, aby si pořídil přesně knihu o stavu duší; a všechny tyto
knihy, podle obyčeje církví schváleného nebo předepsaného vlastním ordi

nariátem- ať píše a pečlivě uchovává. 52. V knize pokřtěných

budiž

také poznamenáváno, zdali pokřtěný přijal biřmování, uzavřel sňatek man
želský, se zachováváním nařízení kan. 1107 aneb zdali přijal svěcení pod
jáhenskě neb složil slavný řeholní slib, kteréžto poznámky bud'tež vždy uve—
deny v dokladech o přijatém křtu. %3. Na konec každého roku ať farář
zašle autentický exemplář knih farních biskupské kanceláři, vyjímajíc knihu
o stavu duší. %4. Užívati má farní “pečeti a míti archiv neb skříň, v níž
by byly zmíněné knihy přechovávány spolu s listy biskupskými a jinými
listinami. jež jest uchovávati pro nutnost neb užitečnost; kteréžto všechny
mají býti prohlédnuty od Ordinaria neb jeho delegáta v době visitace neb
v jiné příhodně době, a farář zbožně o to pečuj, aby nepřišly do rukou
cizich.: Tedy se předpisuji knihy jako dosud v rituálu římském, nečiní se
tu zmínka o knize zásnubů, formu stanoví také biskup; mají se chovati
knihy v archivu, nemají býti přístupny, a exemplář autentický má se zasi
lati konsistoři. To vše jest u nás již dávno zavedeno, avšak %2. nařizuje
něco u nás nebývalého. Do křestní matriky jest nyní zaznamenávati nejen
uzavření sňatku (podle Ne hemere z 6./3. 1911), nýbrž i biřmování, příp.
přijetí vyšších svěcení a složení slavných slibů, a tyto záznamy mají se
uvádčti také na křestních listech. Kom. 798. rovněž předpisuje, aby biřmo
vání bylo poznamenáno v knize pokřtěných. Proto jest povinnosti-biřmuji
cího, aby sám neb skrze jiné se o to postaral, aby oznámeno bylo biřmo
vání správci matriky křestní. Zákoník má již zavazovati letos, tudiží biřmo—

vání mělo by se oznamovatimístu křtu a nikoliv pobytu, lístek biřmovací

musí býti nově upraven a rovněž formuláře jak knihy po
křtěných .tak křestních

listů.

Ovšem v praksi jest u nás čekati

rozhodnutí Ordinariátu. O jiných zvláštnostech nového zákoníku příště.
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LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle pátá po sv. Duchu.
Moc tichosti.
»Každý, kdo se hněvá na bratra svého
hodenbude soudu.:
Mat. 5, 22.

_ Pro nás všechny jest 'velmi vážnou a důležitou povinností,
všelikou mstivost potlačovati a veškerá hnutí nespravedlivého hněvu
& nevole krotiti, čili tichými býti. Jaký užitek by nám to přineslo,
kdybychom vždy tomu pozornost svou věnovali! To také žádá
božský Spasitel od nás'a proto rozhodně a důrazně volá v dneš
ním evangeliu: »Ale já pravím vám, že každý, kdo se hněvá na
bratra svého, hoden bude soudu : —Tichostje ta ctnost, kterou tu
Pán ježíš od nás žádá, je to ctnost, kterouž všelikou mstivost'
potlačujeme a veškerá hnutí nespravedlivého hněvu a nevole kro—
tíme. Je to ctnost velmi důležitá, i máme sevšemožně snažiti jí
dosáhnouti; Abychom se k tomu povzbudili, uvažujme dnes o moci
tichósti.
'
I; Tichost nám získá zalíbení boží. Bůh miluje tiché. Bůh
je sám v sobě a sám od sebe nejvyšší dobro, jest nekonečně
dokonalý a vší lásky hoden a proto také sebe nekónečně miluje.
Vše, co mimo něho jest, může jen milovati, má-li'podObnost
k němu. Kde však ve svých tvorec'n ta'w své dokonalosti nalézá,
tam také rozdává svou lásku: a své z .,. bení.

A- čím. více Bohu

se podobáme, tím láskyplněji a milostivěji spočívá oko jeho na
nás. Zdaž však se právě tichost a-mírnost u Boha zvláštním'způ
sobem nevelebí a nechválí? Zdaž nepraví královský prorok
(Zalm 85. 5): »Ty jsi, Pane, líbezný a tichý a mnohého milo—
srdenství všechněm, kteří vzývají tebec. "A vknize Moudrósti
(12, '1.)__se praví: »jak dobrý a tichý'jest, Pane, duch tvůj ve
všech věcechlc Ano, jak klidný a tichý jest Hospodin vůči'všern
svým tvorům! I když ho lidé“ urazí, "ano s_e'm'u rouhají a jím
pohrdají, i když celí národové se proti němu pozdvíhují a jemu
vzdog'ují, zůstává přece klidným, nechává slunce jim svititi, dešť
a ros'uhaf jejich role a'nivy padati, jde přece s láskou a milostí
za nimi, aby'je zachránil 'a ke spasení přivedl.
" '
Rádce duchovní.

28
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Jak byl tichý Syn boží! Když zrádce ]idáš přišel a políbenírn.
ho zradil, odpověděl Pán Ježíš tiše a vlídně: »Přiteli, nač jsi sem—

přišel?: A když před Annášem služebník ho do tváře uhodil,
pravil tiše: :]estliže jsem nesprávně odpověděl, dokaž to; když
jsem správně odpověděl, proč mne tepešic Ještě na kříži, když
se mu posmívali, děl: »Otče, odpusť jim, nebot nevědí, co činí.-
Obrazem tichosti jest ovečka, a tak o tichosti jeho již Isaiáš před
povídal: »Jako ovce k zabití veden bude a jako beránek před
tím, který. ho střiže, oněmi a neotevře úst svých.: A sv. Jan
Křtitel o něm pravil: »Ejhle, beránek boží . . .a jak tiše a mírně
poučoval své apoštoly, jak byl shovívavy' k jejich chybám! Jak
tiše zachoval se k obyvatelům města Samaří, když ho nechtěli
přijmouti do městal Apoštolové plni hněvu pravili k Pánu: »Pane,
chceš-li, ať díme. aby oheň sestoupil s nebe a spálil jePc Ale
Kristus Pán jim tiše odvětil: »Nevíte, čího ducha jste. Syn člo
věka nepřišel zatracovat, ale spasit.: (Luk. 9, 35.—36.) Tato
tichost byla prorokována prorokem řkoucím: »Povězte :dceři
Sionské: Aj, král tvůj béře se k tobě tichý.: Kristus Pán seděl
tiše na oslici a tiše ubíral se zástupem, když slavil slavný svůj
vjezd do ]erusalema. Tichý králi Tichost zářila mu z obličeje,
tichost zářila z každého jeho pohybu, a pro tuto tichost mu také
lid přál. I my máme býti tiší. Vyzývá nás k tomu sám Spasitel,
když prayí: >Učte se ode mne, nebo jsem tichý a pokorný
srdcem.: (Mat. 11, 29.) Dobře pozorujte vážnost těchto slov;
sv. Augustin je vykládá: >Nevybízí tu Spasitel, abychom se od
něho učili světy tvořiti; zázraky činiti, mrtvé křísiti, ale praví,

abychom se od něho učili tichosti.: jak důležitá to tedy ctnost!
Ano, blahoslaví ji Pán, an dí: »Blahoslavení tiší, nebo zemí vlád
nouti budou.< Tímto spanilým rouchem tichosti oděn a ozdoben
sám milý náš Pán všecko k sobě táhl, všecko k sobě poutal.
ba i nepřátele své. Při tom podotknouti sluší, co dle sv. Bernarda
podotýká sv. Alfons z Lig.: »Jsout mnozí, kteří jsou přívětiví,
tiší a mírní, pokud se jim všecko podle vůle jejich daří, kteří
ale ihned v plamen vyšlehnou a jako sopka Vesuv ohnivé. pla
meny vyhazují a chrlí, jakmile je nějaké .protivenství neb odpor
potká. Ti se podobají uhlí v popeli doutnajícímu. Komu však na
tom záleží státi se svatým, musí zde jako lilie mezi trním žíti,
byt i toto lilii píchalo, vždy zůstane lilie lilií, t. j. vždy je tak
líbeznou a příjemnou jako prve.:

_

'

Tedy Bůh je tichý, Kristus Pán je tichý, na této tichosti
boží bere tichý člověk v jakémsi smyslu účast, podobá se této
lásky-hodné dokonalosti boží. Rroto také spočívá oko boží se
zvláštním zalíbením na tichém člověku. To nám Plsmo sv. jasně
a určitě dosvědčuje. Tak krásně zní slova v knize ]udith (9', 16.):
»Ponížených a tichých vždycky se tobě líbila.modlitba.: A žalmista
Páně dí (1.46. 6.):' »Ujímá se tichých Hospodin a hříšníky snižuje
ažk zemi.< Tak je tedy jisto, že tiší.jsou zvláštními miláčky Eáně.
II.. Tichost dále nám získává srdce našich bližních. Chceme-li
skálu provrtati, potřebujeme. násilí a bereme dynamit a železo na
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pomoc. Chce-li vladaiL říše dobýti, potřebuje silného a udatného
vojska. Chceme-li však srdce lidské získati, nedokážeme to dásilím
ani krutostí a hořkostí. Krutost a hořkost ještě spíše zavírají
všechny vchody k srdci lidskému a vzbuzují jenom odporu. jen
láska, vlídnost, jen klidná, tichá slova, jen ochotné služby mají
moc nad“ lidským srdcem. S lotem medu nachytáš více much než
s celým sudem octa. (Fr. Sales.) jako oheň ohněm se nehasí, tak
zlost zlostí' nemůže býti přemožena (jan Zlatoústý.) Když d'vě
tvrdá tělesa na sebe dopadnou, povstane veliký náraz: když však
tvrdé těleso upadne na měkké, ani nárazu nepozorujeme. Sv. Petr
Dam. vypravUje bajku o větru aslunci, jak se vsadily, kdo z nich
má větší moc.- Cntěli ji zkusiti na cestujícím, kterému měl být!
plášt svfečen. Hned po sázce zuřil vítr vší mocí, takže cestující
sotva mohl jíti dále. Ale plášt mu nemohl svléci, ano čím více
zuřil, tím víCe se cestující zahaloval do pláště, konečně doznal
vítr svou malomocnost. Po té slunce vysílalo své hřejivé“paprsky
klidně a vlídně na cestujícího, a viz, brzy již rozepíná plášť a po
nějakém čase jej svlékl. Slunce vyhrálo sázku svou vlídností
a ptívětivostí. Zdaž nespočívá v této bajce důležité poučení pro
nás"? Zdaž nám nepravi: Chceš-lí dobře mezi lidmi působiti,
chceš-li míti na ně vliv, uč se sám“sebe přemábati a obcuj s lidmi
vždy vlídně a přívětivě. Čím vlídnější a přívětivější vůči všem
budeš, tím větší moci nad nimi dosáhneš a tím více dobrého"
budeš moci kon_ati.]iž pohapé znali moc tichosti. Mudrc Xeno
krates mluvil kdysi o tichostiva mírnosti. Tu vstoupil do světnice
mladík ověnčený a opilý a posadil se tam. Xenokrates klidně
pokračoval, mladík však — Polemo se jmenoval — byl tak dojat,
že se stal jeho žákem a brzy byl nejlepším.: Umíraje ustanovil ho
Xenokrates svým nástupcem. (Weisz Světové dějiny II. 392.) Když
arcivévoda Albrecht se svou chotí Isabelou do Brusselu přišel.
\dostavil se se svou chotí a se svým dvorem do posluchárny
učence ]usta Lipsia, oči všech obráceny byly na tohoto učitele,
který s takovým nadšením mluvil o díle Seneky: De clementia
— tichosti, že arcivévoda druhého dne daroval svobodu
300 brabantům, kteří pro poslední nepokoje v žalářích úpěli.
2. prosince přišli mu poděkovat a každého roku přicházeli v týž
den a přinášeli mu v dar tulipány, které velice miloval. 1. pro
since 1606 položili tulipány na jeho hrob. Lipsius zůstal pro tuto
řeč v milé upomínce Belgičanů, ještě r. 1853 postavili mu pomník
v [sque. (Tamtéž IX. 517) Tichým byl také kněz Voisenon
(T 1775). Kdysi přinesl mu drzý básník báseň, kterou složil na
posměch tohoto kněze, a žádal ho o jeho dobrozdání. Ten zůstal
úplně klidným, změnil několik veršů a nadepsal báseň: Proti
knězi Voisenonovi. »'I_'adyji máte,: řekl satyrikovi, »změny, které
jsem udělal, dodají té báfsni více pikantnosti, nyní můžete ji uve
řejlnitiJ Satyrik to_uto mírností a tichostí byl spleten, rdztrhal
ba'šeň' a__prosil kněze za odpuštění. Sv. kněz Klement Maria Hof
bauer šel sbírat almužnu pro chudé. Přišel také do hostince, k'de
jeden host se na něho surově obořil ajemu ve tvář plivl. Dvořák
.
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vytáhl klidně kapesník a tvář si utřel. Potom obráti'v se, bez nej
menší" známky rozčilen'osti řekl klidně k muži: »To'b'ylo pro mne.
A nyní budte tak laskav a darujte mi něco 'pro mé chudéx
Takové mírnosti nemohl hněvivý m'už odporovati. Vytáhnuv peně
ženku, daroval knězi dukát. To jest vítězství tichosti. Sv. Frant.
Xaverský byl při kázání od pohanů kamením napaden. Kázal
klidně dále. Ti, kteří kamení házeli, divili se velice této tichosti,
naslou'chali jeho vývodům a první se dali pokřtíti. Sv. Frant.
Saleský právě svou tichosti a mírností mnoho tisíc bloudících
přivedl na cestu pravdy. Sv. Vincenc z Pauly doznal na konci
života svého: >]e mi nyní 84 let a jen třikráte ve svém životě
jsem káral 's jakousi tvrdostí a právě po třikrát vše se mi zhatilo.

kdežto mne tichost tak často k cíli vedla.:

Pamatujme'si to

všichni, ať jsme v jakémkoli stavu. Mírností, tichostí získáme si
srdcí svých bližních; To naznačil již Pán ]ežíš slovy: :BlaboSIa
vení 'tiší, neboť zemí vládnouti budouc ' To slibuje již moudrý
Sirach (3, 19.): »Synu, v tichosti skutky své konej, a nad slávu
lidskou milován budešc
'
.
III. Tichostí získáme konečně svého vlastního srdce, neboť
mír a pokoj do něho zavítá. To slibuje již Pán ]ežíš slovy
(Mat. 11, 29.): »Učte se ode mne, neboť jsemtichý a pokorný
srdcem, a naleznete pokoj duším svými: Tichý člověk pociťuje
duševní sladkost; odměna, kterou mu Bůh za jeho boje a sebe—
zápor dává. jest' pokoj duše. Zcela jinak je to u hněvivého člo
věka, který se připravuje o klid duše a'hněvem svým mnoho
zlého způsobí na př. nepřátelství, na cti utrhání, pomluvy, ne
spravedlnosti. Člověk je škaredý a ošklivý ve zlosti a hněvu, '
ztrácí často rozum. Tíchost jest následek a ovoce přemáhání sebe.
Kdo chce býti tichým a při nepříjemnostech a unáškách klid
ztratiti nechce, musí stále p'roti rozčilování a prudkósti rozhodně
bojovati; tyto boje vedou ho k vítězství, vítězství však vzbuzuje
pocit radosti a štěstí. Proto nikdo není tak šťasten, jako člověk,
který se dovede ovládati a tichým, mírným jest. Právem proto
praví sv. Eírem: » ťastn'ým, ano'velmi šťastným je člověk, který
tichý jest.:
'
' '
(Námitky): 1. Ale tu někdo „řekne: Může to býti pravdivé
a správné, ale mně to připadá" velmi těžkým býti tichým, poně—
vadž jest má povaha příliš prudká;' Věřím ti, že máš prudkou
povahu. Ale může tě' to omlouvati? Nemá-li tě to spíše tím více
pobízeti, tím důrazněji a rozhodněji bojovati pr0ti hnutím a"váš
ním tvého srdce? “Bez b'oje, bez dlouhého, vážného boje proti
sobě samému není pravé, a trvalé cnosti.“ Sv. "Frant. Saleský,
"který se velikou tichostí "vyznamenával 'a skrze '—
ni velkolepých
výsledků se dodělal, měl také prudkou, vznětlivou povahu, ale
bojoval vážně dlouhá léta proti své'hněvivosti a došel tak Zne
náhl'a hrdinské tičhosti. Následuj _tohoto světce a i ty u'činíš've
liké p'Okroký v"tichosti a získášsi' tím velikých zásluh pro 'neb'e.
"
'2. 'Jiný '_'si zase ' myslí: "Nemohu tsi—přece necham-"všechno
Ííbiti'; ne'moliu'přecě 'ml'četi a'iklildtíý'ť'n'býti," když" vidím v'o'kolí

nepořádek-neb když se ke mně někdo neslušně chová. Máš.
pravdu. Takové chováni mohlo by škoditi, to by nebyla ctnost,
ale zbabělost a zanedbávání povinnosti. Náš Spasitel je vzor nej
dokonalejší tichosti a přece horlil proti znesvěcování chrámu
Páně. A jak důtklivě varoval před zdánlivou s_vatostí a falešnou
cností fariseů a _zákonníků! David král chce modlitbou svou Boha
obměkčiti a proto se odvolává ve vší pokoře jen na jedinou svou
ctnost. Na kterou? Pane, vzpomeň si na Davida a jeho všechnu
tichost! Mohli bychom mysleti, David měl všechny ctnosti, jen
tichost nikoliv. Přečti si jen 8. 10. 12. hlavu 2 knihy Královské,
nalezneš tisíc lidí, které David o život připravil. Válčil s Amno
nity a zemi jejich zpustošil a obyvatele přísně trestal. Znamená
to býti tichým? A přece David vstoupil jen ve šlépěje velikého
vojevůdce Mojžíše, který ve 12 hlavě knihy Numeri nazývá se
»nejtišším mužem, který kdy na zemi žil.< A přece když viděl
přicházeje z hory Sanai, jak se židé klanějí zlatému teleti, dal
zavražditi 23 tisíc lidí bez dlouhého procesu v málo hodinách.
jak zasluhuje jméno tichého, ano nejtiššlho muže? Učený vykladač
Písma sv. Theodoret odpovídá za oba, jak za Davida tak za
Mojžíše. Praví: David a Mojžíš nejednali tak, poněvadž mstivostí
K tomu vedeni byli, nýbrž protože toho bylo třeba k udržení
spravedlnosti, pořádku a k vyplenění neřestí. David počínal si
krutě k Amnonitům, dí Theodoret, ale třeba uvážiti, co zlého
Amnonité židům udělali. Mojžíš potrestal přísně vinníky, to je
pravda, ale při vší přísnosti byl milosrdný, poněvadž odpustil
těm, kteří se polepšili. Sv. apoštol Pavel napomíná Galatské (6, l.):
»Bratřil Byl-li by člověk v nějakém hříchu zachvácen, vy, kteří
duchovní jste, poučte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý
k sobě, abys i ty nebyl pokoušen.< Tu sv. Pavel přikazuje mírně,
tiše napomínati chybující a je jako nějaký úd z těla Kristova
vyvinutý napravovati. Při tom každý, kdo je napomíná, měj na
paměti svou _vlastní mdlobu a křehkost, aby snad s chybuj'cím
tvrdě nenakládal, důvěřuje _přllišve svou ctnost a spravedlnost,
aby pak sám v podobné pokušení a hřích neupadl. Krásné to
pravidlo inám, jak bychom se k chybujícím bratřím chovati
měli. Tedy nesluší se na křesťana vidoucího, an bratr chybuje,
říkati: Co mně po tom? Nebudu se páliti atd. a tak ho nechati
ve hříchu a snad i zahynouti. Byla by to netečnost, ba ohyzdná
neláska. Kdyby mu stavení hořelo, spěchali bychom mu ku po
moci, a kdybychom to nečinili, každý by' nám to ve zlé bral
a právem. Než nesmrtelné duše nechati v nebezpečí zahynouti,
mělo by nám býti lhostejné? Zdaž se Kristus nejvíce bloudících
neujímalř A my vyznavači jeho chtěli bychom býti neteční,
vidouce, an bratr v hřích a zahýnutí klesá? Ale napomínaiíce
bratra,__čiňme t_opravým způsobem. Varujme se vší tvrdosti. Tím
bo nenapravíme, nýbrž více zatvrdíme. Má-li napomínánl žádou
cího účinku dojíti, musí se díti v duchu tichosti, jak dl sv. Pavel;
slovy mírnými, laskavými a dojímavými, v kterýchžto útrpnost
a snaha v napravení bližního se jeví. Krásně a správně dí sv. Jan
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Zlatoústý, „,žejazyk náš takřka bývá jazykem _Krištóvým',jestliže
ve vyučování, kárání a trestání bližního následujeme tichosti Kri
stovy, Abychom pak potřebnou tichost a mírnost v napravenl
bližního zachovali, k tomu dává nám sv. Pavel dobrý prastř'edek
na ruku. Učíť; abychom byli ,pamětliví vlaštní mdloby. V pravdě,
nic nemůže nás více k tichosti a útrpnosti k ch bujlclmu b'ratřu
povzbuditi než pomyšlení, že i my jsme slabí. _řehcí lidé, a že
lehko můžeme klesnouti ve hříchy. pro které bratra káráme. »Co
jsi, člověče, dnes, víš; kým zítra budeš, nevíš,< dí sv. Augustin.
Moudře dává tentýž světec tři pravidla, jichž při kárání bližního
šetřiti sluší. Píše: Třeba-li někoho trestati, pilně sluší pozorovati
zprvu, zdali jeho provinění je, jakéhož jsme se sami\bud nikdy
nedopustili nebo jehož již prázdni jsme. Nedopustili-li jsme se
ho nikdy, pomněme, že jsme lidé a že jsme se ho dopustiti
mohli. jestliže jsme se ho dopustili a již jsme ho prázdni, budiž
nám na paměti obecná křehkost, aby pokárání nepředcházela
zášť, nýbrž milosrdenství. Jestliže však v témž hříchu se nachá
zíme, netresceme ho aniž se tvrdě k němu chovejme, ale raději
s ním úpějm'e a vzdychejme a k tomu ho povzbuzujme, aby nás
nenásledoval, nýbrž spolu s námi se ho vystříhal.
Máme tedy 'všichni v našem postavení a v našich poměrech
vystupovati proti hříchu a nepořádku; zvláště rodlče, otcové
a matky máte rozhodně vystupovati proti nepořádkům a hříchům
ve své rodině, Zvláště dítek. Je _to vážná povinnost. Ale chraňte
se při tom nevázané prudkosti a vášnivého hněvu, zvláště _klení
a rouhání. Všechna vaše slova a veškeré chování má ukazovati,
že máte na mysli jen blaho rodiny a vašich dětí, že se dáváte
vésti jen čistou horlivostí pro dobro a upřímnou láskou ke svým
dětem. Pak tato klidná a přece pevná vážnost bude míti spíše
dobrý výsledek, čím více lidé znají vaši přívětivost a tichost.
Proto přičiňujme se všichni všemožně bychom mstivost po—
tlačovali a veškerá hnutí nespravedlivého hněvu a nevole krotili,
bychom tichými, mírnými. byli, nebot tato cnost nám získá zalí
bení božího, lásky našich spolubližních a pokoje našich duší..
Židného boje se nelekejme, dlouhý čas mstivost potlačujme
a veškerá hnutí nespravedlivého hněvu a nevole krotme, abychom
si tuto vzácnou, výbornou ctnost osvojili. Castějitoto předsevzeti
obnovujme; jestliže naše prudká povaha chce vzplanoúti, mlčme,
až první r_ozčilení pomine, a pak klidně řekněme, co za nutné
pokládáme. A když jsme přece přes dobrou svou vůli a přese
všechnu námahu hněvem se prohřešili, brzy hříchu toho litujme
a pokání si za to uložrne. Jistě časem vždý více vítěziti budeme
nad svou prudkou povahou a pokroky budeme „činiti vtéto
výborné cnosti. »Blahoslavení tiší, nebot zemí vládnoúti budou :
Amen.

Yan Na). For. Holý, O. Praem.
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Neděle pátá po'sv. Du'chu.
»Neodplácejte ine za zlé ani z'lďřečeni
za zlořečeni, ale naproti tomu dobro—
řečicex
Sv. Petr 1, 9.

První přikázání 'boží jedná o povinnosti milovati Boha. Ale láska
k Bohu se musí také ukazovati, proto vše, co jest ku cti a slávě
boží, má býti v uctivosti křesťana. Proto má by'ti i jméno boží,
_jména svatých a světic jeho a i jména svatých věcí v uctivosti.
Kdo jich vuctivosti nemá, zlehčuje jméno boží. Bůh pak o jménu
svém sám pravil: »Nevezmešjména božího nadarmo.: Nesmíme-li
-dle sv. Petra ani zlořečení lidí spláceti zlořečení'm, čím méně lze
dobrodiní boží spláceti zlořečením?
jméno boží zlehčujeme mnohým způsobem. Je sice pravda,
:že není každé zlehčení božího jména smrtelným hříchem, ale je
také pravda, že žádné zlehčování jména božího, at je to bud' braní
„jeho nadarmo, neb klení, neb i nepatrné rouhání, není dobrým
skutkem, a že Bohu milé není; a co není Bohu milé jest hřích
a proto se toho máme varovati. Rozjímejme dnes. o některých
hříších, jimiž se zlehčuje jméno boží.

PojednánL
1. Znáte dobře, jak lidé nedůtklivi jsou ve své cti a dobrém
jméně. Lidé takřka žárlí na svou čem adobré. jméno. Má-li někdo
jiného k lepšímu, aneb z jeho jména si posměch tropí, víte, že
*to nikdo rád nenese. Kdyby někdo z vašeho jména si posměch
činil, aneb si ho učinil pořekadlem, také by vám jedno nebylo.
'Tak člověk jest opatrný na čest jména svého. Což jméno božl
;jest jen takovou maličkostí, že je bez víry a trestu při každé
vmalichernosti vyslovovati smíme?
„Kdo je to, jehož jméno Bůh? Isaiáš prorok líčí po lidsku
patření andělů, serafínů naboží tvář a dí, že tři páry křídel mají
serafíni. Obraz to proroka, jimž chce naznačit velikost boží. jed
ním párem křídel halí svou tvář seraf n. Proč? Tak vznešený jest
Bůh i.pro nejvznešenějšího tvora, ježto bydlí ve světle nepřístu
pitelném a jej smíme toliko s úctou nazývati Otcem. I oko sera
flnů se kalí v přítomnosti jeho. Llčí prorok serařiua dále, že dru
hým párem křídel halí nohy své, na znamení nejpokornělšiho
sluhy před nejvznešenější bytostí, kterouž smíme nazývati »Otčec.
Třetím párem křídel se vznášeli před trůuem božím v rozkoši
.zpívajíce a volajíce jeden k druhému: Svatý, svatý, Svátý . . .
aplna jsou nebesa i země slávy a velebnosti jeho, jehož smíme
zbožně nazývat :Otčec.
_
Země s celou přírodou, děvečkou boží, hlásá jeho moc, do
ibrotu a slávu. Moře ve svých hlubinách od propasti k propasti'
volá k úctě boží. Patřte vzhůru k slunci a jeho stádu hvězd,
které, _zvěstují den ode dne slávu boží, skloňte 'oko k zemi,
a mluví k vám květem bylin, a zpěvem ptactva: plná jest země
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slávy jeho. A .proto jméno: boží se jen s úctou vyslovovalo na polo
a ne zcela.

"

*

'

_ Když se Mojžíš ptal Hospodina

'

"

*

v keři hořícím v Horeb:

)jaké jest jméno tvéřc odpověděl Hospodin:

)já jsem, který

jsem-„<(sám od sebe). A toto "jméno boží bylo tak v uctivosti,
že je ani ,nevyslovovali, a kdo by vyslovil jméno boží bez ucti

vosti, „smrtí trestán byl Nebude-li Řdo míti i pouhé jméno boží
v uctivosti, brzo nebude míti, ani tu bytost lásky nejhodnější
v uctivosti. Takou úctu měli kujménu božímu ve Starém zákoně.
jméno Hospodina vzývati budu, )buď jméno Páně pochváleno,c
tak zaznívají žalmy. jakou tedy máme my miti úctu ku jménu
božímu? Kdo otcovo jméno tupí, jaký je syn? Jak tedy máme
vyslovovali jméno Páně? -Zdaž při malicherných, nepatrných
věcech a to lehkomysxněřnjméno boží je sVaté a hrozné.: Svaté
je svatým a hrózné jest hříšným. Hieron.: San'ctis, sanctum terri
bile p_eccatoribus. Jestli ještě tedy svatým lidem jest Vám jméno
Páně svaté, můžeme dobře poznati na které straně stojíme; zda
dítky Otce, či nevěrní služebníci.
'
Turci prý seberou papír — jak vypráví Vratislav z Mitrovic,
český pán, který tam cestoval — z té příčiny, že "se na něm
jméno boží píše. Tedy z uctivosti ku jménu božímu — .i papír
zvedne maličkost „_ a prosím vás — není-li nám křesťanům to
jednání k hanbě, nebo mnozí z tak zv. křesťanů pobazují jménem
božím — k vůli maličkosti.
jméno boží není maličkost, jméno boží je svaté, Bůh a Ježíš
značí onu nevyzpytatelnou bytost, skrze níž vše učiněno jest a ona
sama od sebe jest. Smiš tímto jménem lehkomyslně pohazovat?
Spočítej si, kolikrát do dne snad vzýváš jméno boží spo,
božností tak jako žalmista, který praví: »Vzývati budu jméno
Hospodinovo a uslyší mne,c a kolikráte jím pohazuješ. Tu by
výsledek počtů byl, že snad mnohý, který stokrát jménem ježíš
plýtvat denně, ani jednou zbožně je nevzýval.- Spočtěte, kolikrát
do roka jest znetctěno od křesťana jméno Páně, v němž'kleká
každé koleno a kolikrát vzýváno? Dal nám Pán ]ežíš sebe, bychom
jménem jeho lehkomyslně plýtvali či vzývali?
_'
_ Za zneuctíváním jména božího jde i zneuctívání všeho bož
ského; Za úctou jména božího jde i úcta všeho božského. To
dokazuje »liga proti kleníc jak ji v Belgii začal zbožný spolek
kovářských dělníků, jenž s vědomím zpovědníka zřídil tuto ligu.
Po 25tiletém trvání mohl uvésti, že členové, kteří zanechali klení,
časem zanechali i jiné nemravnosti, že v tisíci případech se při
hlásili ke svým dítkám, zanechali nestřídmosti, založili rodiny
křesťanské. Jako s klením začal jich úpadek, s dobrořečením začal
jich obrod duchovní. Proto nezlořečte, ale s úctou zbožnou vysťo
vujte jméno boží
.
Co se modlíš v »Otčenášic? Posvěť se jméno tvé. jak ho
světíš? >Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo, nebude
míti za nevinného toho Hospodin, kdyby vzal jména Hospodina
Boha svého nadarmo.: (2. 'M. 20, 7.) Tak dí Písmo sv._V Písmě sv.
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mluví. Duch sv. Duch-' sv. jest Bůh, Bůh jest pravdomluvný, co
chceš dělati

tedy.?

_

_,

„

-,.„

Když jest nedovoleno bráti. přimalicherných věcech jméno.,
boží-lehkomyslně v ústa. svá, tím._méně jest dovoleno v hněvu
a zlosti jméno boží zneužívati. aneb jména svatých a svatých věcí._
Dobře se nazývá klení modlitbou ďáblovou. jakpse pi'ně
tyto modlitby ď-áblovy křesťané mnozí modlí. Proč právě ve zlosti
na Boha křesťan“ vzpomíná, _proč nevzpomíná jindy mezi .dnem
a při práci?,ldejiž potom lépe práce. když jméno _Pánězneuctísš
To má býti to dobrořečení, které povinujemeř
Kdyby.někdo za mnohým člověkem šel a dělal znamení za
každým jeho klením na jedné straně a za'každýrn zbožným
slovem na druhé straně a večer se podíval na ten účet, zhrozil
by se mnohý své spustlostif
_.
»Reč tvá známa tě činím: řekli vojáci sv. Petru; poznali, že
je z Gal leje podle řeči jeho; a tak i člověk pozná, odkud jest,
z Boha-li či z pekla, podle řeči jeho.
_
Nejen jménem božím se klne, ale i posvátnými věcm_i.__,Ne

bude nikdo dávati perly _do koleje, aby vůz snáze vyjel-a nebude
nikdo moudrý svatých věcí zneužívat. _aby si zlosti své odlehčil,
Sv. svátosti se jmenují po latinsku »Sacramentumc. Toto jméno
pak se zvláště užívá o nejsv. svátosti oltářní čili o svátostí Těla
a krve Páně. _Vím,že mnohý, kterýslov těch zneužívá, vlastně
neví, co t_a slova znamenají, ale t_olik ví každý, že je to cosi
urážlivého proti Bohu podobných slov užívati, a_proto není bez
viny. »Svaté svatě konejmec musí býti naší zásadou.=
Svaté věci neužívej k daremnostem; poslyš, co praví Duch sy.
v Písmě: Zamiloval zlořečení a přijdet na něj; a nechtěl požehnání
a vzdálí se od něho. A oblékl se-v zlořečenství jako v roucho
(Ž. 1_08.—18.). Rozumíte zajisté smyslu těchto slov. Kdo si za
miloval zlořečení — přijde na něho a odstoupí od něhopože
hnání — a obyčejem jeho jest klení— jako celé tělo jest zakryto
rouchem, tak řeč jeho jest protkána klením.
Přátelé, klení že jest hříšné, mi Uvěříte ihned, ale uvařte
a věřte, že jest klení bezbožné, pohoršlivé, a, nechutné napodof
bení satana. Proklínač mluví řečí pekelnou. Usta jeho jsou jako
studně morová, myšlení jeho jest plno klnoucího ducha. Jeho
jazyk, který mu Bůh dal, aby jej chválil, a jazyk,_na němž'polo
ženo bylo tělo Páně, mluví kletbu ve všech řečech. Piijaláliž proto
Ducha sv. v biřmování, aby mluvil kletby? jest klení tedy bez,
božné, a jest "i pohoršlivé Nebo co je to vlastně, když dítě se
učí od vlastních rodičů zneuctívati jméno boží, když již rodiče
odpočívají v hrobě, jazyk dítěte jejich mnohdy mluvívá kletbu,"
kterou z úst otce svého slýchal a tak pohoršlivá setba ještě se
udržuje, když již učící jazyk dávno shnil. A co tím vším láním
pořídí? Ničeho, proto je to nechutné říkání slov.
3. Horšim.než klení jest rouhání. Rouháním rozumí se-po
tupná řeč neb skutek o Bohu, o sv. náboženství, osvatýcha sva
tých věcech. Rouhání se může člověk dopustiti řečía také skutkem.
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Řeči o rouhání se dopouští, kdo svatých věcí za,(předmět
svých žertů a posměchu zneužívá. Svaté s'vatě. Skutkem Se rou—
hání dopouští, kdo zneužívá sv. věci ku potupným věcem.
jak veliký hřích jest rouhání a jak Bohu protivný, seznáváte
z jednání tichého Pána ježíše, který, když viděl chrám Páně zne
uctěn, rozhorlil se svatým hněvem. Proto také Vidímev biblických
dějinách, že Bůh rouhače trestá, proto také v životních zkušeno
stech můžem shledati píšící ruku boží, která trestá rouhače. Tak
Faraona, tak Nabuchodonozora, který nádoby zlaté, sloužící při
službách božích k pitkám svým zneužil. Bůh zde a onde ukazuje
trestající ruku svou, ale úplný trest nechává sobě pro věčnost—.
Vezmeme-li na rouhání jen obyčejné'měřítko, jakým měříme
skutky týkajícílse lidí. Na př. spravedlivým hněvem vzplanuli
poddaní, když byl prapor“ barev jeho kdesi zneuctěn a roztrhán;
hněvají se obyvatelé, když odznak zemský jest zneuctěn, kterak
by mohli katolíci věrní býti lhostejní, když si někdo tropí smích
z věcí, jež službě Boží zasvěceny jsou.
„Trest Boží se jistě dostaví dříve neb později tomu, kdo se
potup'ně dotýká velebnosti boží. Přátelé, konejte vše svaté svatě.
Nechtějme ani omlouvati hříchy proti cti jména božího, protože
jsou to omluvy plané, které spíše zvětšují obžalobu než zmenšují.
Nebo'co jest to za omluvu, když někdo řekne, já kleju neb se
rouhám ze zlosti, to jest omluvou? Kdyby někdo tebe potkal
a dal ti smrtelnou ránu proto, že—mázlost, pak to jest omluvou
jeho neurvalosti? Tak ani omluvou není ve zlosti zueuctívati jméno
boží. jiní praví, že tak činí ze zvyku a že tak ani nemyslí. Divná
to omluva. Kdyby zloděj řekl, já kradu ze zvyku, a ani již na to
nemyslím, že kradu, byl by menšího či většího trestu hoden?
Tak jest i s uctíváním jména božího.
.
jiní praví, že to činí, aby ukázali, že věc béřou doopravdy
před dětmi. Také béřeš na zahnání ptáků kanon? Tak ani na
dodání důrazu nemáme bráti jméno boží nadarmo.
Jiní praví, že hned potom litují, když takového něco pro—
nesou, ale ani to není žádnou omluvou, protože když člověk
někoho uhodí — a pak lituje, tím hozeni odčiněno není.
jméno boží jest svaté. Tak nám hlásá Písmo, tak hlásá rozum,
tak hlásá život, proto také svaté jméno boží chovejme, aby nám
bylo pramenem dobrořečení a ne zlořečení. Cvič vůli svou v dobro
řečení a přijde na tě, vzdaluj se zlořečení, aby bylo od tebe teď
a věčně. Amen.

-

Fr, Vaněček.

Na podílku
Úeilépe 50 hoc“ „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Sl.), které roz
prodává za cenu 2 hal. kus při větši objednávce franko.

Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělováni.

_443—

Svátek knížat apoštolských sv. Petra
'

a Pavla.

Benedikt XV. a mír.
>T jsi Petr t. j. skála, a na té skále
vz ělám církev svou.: Mat. 16. 18.

Když jsme se před čtyřmi 'roky zde shromáždili, abychom
slavili naši pouť, byli jsme zarmouceni správou, že nástupce trůnu
se svou chotí byl zavražděn. Byla to tehdy smutná pout. Ihned
někteří prorokovali, že z toho vzejde válka. A skutečně: když
jsme v neděli 26. července slavili pout sv. Jakuba ve Staňkově,
tam jsme již po velké se dověděli, že válka začíná. Doufali jsme
z počátku, že brzy bude skončená, a hle, čtvrtý rok blíží se ke
konci, a ještě nepřestala, ano běd válečných stále přibývá. Ichá
'peme, jak bolestně se tato věc dotýká srdce Otce všeho křesťan
stva, sv. Otce, nástupce sv. Petra, jehož svátek dnes zde slavíme.
Inašemu nynějšímu sv. Otci, Benediktu XV. platí slova Kristova:
>Ty jsi Petr t. j. skála, a na té skále vzdělám církev svou.: Celá
ta krásná budova, kterou Kristus zbudoval, má základem Petra
a jehonástupce, papeže. tak že sv. Ambrož právem říci mohl:
»Kde je Petr, tam je církev,: tam je církev pravá. My jsme údy
této církve, a papež je nejvyšší viditelnou hlavou tohoto těla.
A jako v těle hlava cítí bolest každého údu, tak také sv. Otec
cítí bolesti nás všech a rád by jim odpomohl. A která bolest nás
nejvíce trápí? Po čem všichni nejvíce toužíme? Ptejte _sekde koho,
každý vám odpoví: jen kdyby už byl válce konec. To je naše
největší bolest, po míru všichni vřele toužíme. A právě tuto bolest
sdílí s námi naše nejvyšší viditelná hlava a všemožně se stále při
čiňuje, by zkrátil trápení válečné. A právě pro dnešní den usta
novil něco zcela zvláštního, aby totiž dnešního dne každý kněz
s ním úmysl svůj při mši sv. spojil a mši sv. obětoval, by Bůh
brzy nám dal kýžený mír. Proto k oslavě sv. Petra chceme dnes
promluviti o jeho nynějším nástupci papeži Benediktu, co všecko
již pro mír učinil a co zvláště dnešního dne konati přikázal. již
r. 1823 napsal protestantský dějepisec Pertz: »Nejlepší obhajobou
papežů jest odhalení jejich činnostic Zajisté: když Kristus dal
papežům klíče království nebeského, odevzdal jim tím obsáhlou
moc. Přes 19 set let uplynulo. co papežství v osobě sv. Petra
plnou moc v církvi sv. obdrželo. Papežství může klidně těchto
19 set let jako svědky své činnosti předvésti. Neboť svědectví
jejich o významu papežství pro .kulturu a vzdělání můžeme na
značiti slovy Písma sv.: Pertransiit, benefaci'endo. Šlo dějinami
lidštva, prokazujíc dobrodiní. Nemůžeme ovšem v krátké době
všechna dobrodiní vylíčiti, jenom pohlédneme krátce na blaho.
dárnou činnost nynějšího sv. Otce v příčině přivodění-m'íru. Tim
nahlédneme, jak mi díky jsme mu zavázáni, v jaké úctě ho cho
vati a s jakou v elostí k němu lnouti a hájiti ho máme.
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1. Na počátku světové válkyzemřel papež Pius X. 20. XVII. 1914.
A již 3. září byl za papeže zvolen' arcibisknp'Boloňský, který
přijal jméno Benedikt XV. Benedictus“ znamemá po česku Pože
hnaný, a tomu jménu dělá čest, neb od začátku usiloval, aby po
žehnání míru sneslo se mezi národy.- Veškerá jeho činnost od
nastoupení má ráz úsilí o mír, takže právem ho lze nazvati apo
štolem míru. již'8. září 1914 volá z Vatikánu do celého světa ke
všem 'srdcím katolickým. Ujímá' se správy nejvyššího úřadu v dů
věře v Boha a doufá, že mu Bůh dá k tomu potřebné síly. Hrůzou
a bolestí naplnilo ho ohromné divadlo války, tak veliká část
Evropy, mečem a ohněm zpustošena, rudne krví křesťanů. Slibuje,
že ničeho neopomine, pokud bude moci, co by přispělo k ury
chlenému ukončení této pohromy. Vybízí dále věřící i ducho
venstvo k důvěrné a vytrvalé modlitbě. Vladaře pak prosí a za
přísahá, aby pojali úmysl upustíti od svých_neshod ku 'blahu spo
lečnosti lidské, by jim postačily zříceniny již způsobené, by jim
postačila krev již prolitá; vybízí vladaře, by spěšně o míru se
radili a pravice si podali. Ukazuje také na užitek z toho pochá
zející.

.2. Dne 7. února 1915 byly konány 2 nařízení sv. Otce pobož
nosti za smilování Boží a žádoucí mír v celé Evropě; po celý
den byla vystavena nejsv. svátost oltářní, k litanii loretánské při
dána prosba »Královno míru, oroduj za nás: a poprvé zaznívala
modlitba sv. Otcem sepsaná, počínající slovy: »Zkormouceni
hrůzami války:, která od té doby tolikráte opakována byla.
Nebylo snad člověka, který by, slyše prvně slova vznešené mod
litby, nebyl býval dojat až do nejhlubších záhybů srdce svého.
ádná jiná náboženská společnost nevystoupila takto slavnostním
a veřejným projevem, protože jen v církvi—katolickéskrze nástupce
sv. Petra promluvila sama Láska Kristova.
3. Když slova jeho modlitby namnoze nedotkla se srdcí
lidských, znova vystupuje sv. Otec mírovým provoláním ze dne
28. června 1915. Láska Spasitelova pohání sv. Otce, znovu prosili
znovu. klepaí úpěnlivě a pln pokory na 'dvéře srdcí lidských.
V provolání tom praví, že 'cítí muka otce, jenž vidí dům svůj
zpustošený zuřící bouří, vzpomíná mladých synů, kteří byli usmr
ceni, matek, předčasných vdov, nevěst, dítek, oloupených o otcov
ské. vedení. Když: jeho láskyplná a důtklivá rada nebyla vysly—
šána, přece nepřestal obraceti se s důvěrou k všemohoucímu,
v—jehožrukou spočívají srdce jak poddaných tak i králů a modliti
se k němu za konec strašlivého krveprolití. Zapřísáhá vladaře,
aby konečně učinili přítrž tomuto hroznému vraždění. Je to krev
bratrská, jež se prolévá na zemi i na moři. Poukazuje vladaře
na velkou zodpovědnost před Bohem i lidmi z míru i války. Po
žehnán budiž, praví sv. Otec, onen, jenž nejdříve pozdvihne ratolest
olivovou a podá pravici nepříteli, nabídne mu rozumné podmínky
míru. Mírové toto provolání sv. Otce bude důkazem všem věkům,
že církev katolická i v této době světových zápasů konala-svoji
velikou a svatou povinnost lásky k bližnímu a spolu se postavila
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takto vznešeně jako ochranitelka rodin, základů to říší, ochrani
telka vědění, umění a všeho pokroku, který v dále trvající válce

jenbyne a musí zanikati.
4. Papež nejen sám prosil a zasazoval Se o božský 'mír, ale
hledal i spOjence, kteří by svým vlivem i svojí mocí mohli s ním

pracovati v této záležitosti. Tak se obrátil do Ameriky, dokud
ještě nebyla spolu ve 'válce zúčastněná. V papežské konsistoři
(ó./12. 1915) jako starostlivý otec opět a opět naznačuje cesty
možného smíru a pokoje mezi národy. Používá každé příležitosti,
aby ukazoval nynější nutnost míru tak i v dopise kardinálu
Pompiliovi 4./3. 1916.

'

5 Nezapomněl ani na invalidy

všech států a první vy

stoupil pracuje o to, aby byli vyměňováni a tak mohli se vrátiti
ke svým drahým do vlasti. Dne 18/10. '1914 přikazuje v listě
kard. Hartmannovi veškerému duchovenstva v Německu, aby pečo'.
valo o zajatce
dle svých sil. V prosinci 1914 nařizuje všem
biskupům vé státech válčících, aby posílali- kněze do zajatec
kých táborů. Začátkem roku 1915 podařilo se papeži, že válčící

státy přijaly jeho návrh, jímž těžce ranění, k boji neschopní
zajatci
byli vyměňováni a do vlasti posíláni. Také prosil válčící
mocnosti, aby na štědrý' den 1914 zastavily Se vzájemné boje,
r. 1915 žádal“ podobně o svátcích velikonočních.
Peněžitými podporami obmyslil_ jednotlivé národy, kteří po
stiženi byli hrůzami. války nejvíce. Do Francie poslal 40 tisíc
franků, lidu polskému 25 tisíc"!iř, do Vých. Prus 10 tisíc marek,
podobně do Luxemburska, Srbska, Ru'sínům i-Belgičanům.
“
'6. Přese všechny prosby papežovy válka neustala.. Dne 1 /8. 1917
obrací se znovu Benedikt ke všem válčícím státům a'blíže ozna
čuje ve své 'notě cestu a prostředky'k-možnému
míru“. Znovu
tluče na srdce, vůli irozum všech bez výjimky, znovu nese rato
lest míru a prosí o její laskavé konečné přijetí.-Tento list důstojně
se řadí ke všem dřívějším projevům, jest pln lásky křesťanské

a spolu vrcholem prozíravosti a důmyslu státnického, který ne
sleduje jiných postranních cllů, ale jen a jen, brzký-opravdový,
spravedlivý

mír a pokoj.

'—
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7. Shromáždění delegátů křesťansko-sociální“ organisace Švý
carska, zasedající 1/7: 1917 v Curychu, poslalo jménem svých
35 tisíc členů sv. Otci holdovačí adresu. Přesvědčeno jsouc, že
politické vyloučení vznešeného suverena ethické světové'říše—by
podstatně podporovalo desorganisaci a soupeřstvi mocností, opí
rajíc se o úsudek vynikajících zástupců moderní právní vědy, d'e
něhož myšlenka rozhodčích 'soudů-před staletími došla "velkole
pého právního vyjádření v ideovém světě papežství, a chtíc d'o
pomoci k vítězství právu těžce zkoušených národů na čestný
organisovaný mír, klade katolickému dělnickému světu všech zemí
za nejvyšší cíl nasazOvati všechny "síly pro "uskutečnění katoli—
ckého společenského ideálu v životě národů, aby bylo papežství
národy provoláno za povolanou stálou sprostředk'ující instanci 'p'ro
diplomatické sporné případy a aby byla vytvořena světová orga
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nisace se svobodným suverenním nezávislým papežem v čele
svobodných suverenních nezávislých národů.
8. Od 29. do 31. ledna 1918 konala mezinárodní katolická
unie _vCurychu druhou konferenci a zaslala sv. Otci holdovací
adresu. Jako při první konferenci (12. a 13. února 1917 směřo
valy i nyní myšlenky účastníků nejprve k Jeho Svatosti se stejným
smýšlením neochvějně věrnosti a dětinné úcty. Jak by však mohli
v těch dnech strasti a bolestí, stále ještě se množícícb, vzpomí—
nati Jeho Svatosti, aby přede vším nevzpomněli vznešeného míro
vého provolání z 1./7. 1917, které jako maják v temnu válečné
noci ční.

"

Skutečně, máli lidstvu se dostati spravedlivého a vytrvalého
míru, a má-li se budoucnost národů snesitelně utvářeti, třeba, by
mír srozumění a smíření spočíval na mravně vysokých a osvobo
zujících zásadách, které Jeho Svatost v onom vznešeném provo—
lání naznačila. Sv. Otec přirovnával při vánoční pramluvě 1917“
toto provplání k zrnu, které »teplo 'k vývoji přinésti: musí. Této,
teploty půdy se mu dostalo. S vroucími díky a vřelým přáním
přijala srdce milionů a milionů všech států a národů, všech stavů
a povolání posvátnou mírovou listinu, která má zůstati střediskem
všech mírových snah. Vřelá modlitba všech účastníků konference
_prosí Boha, aby toto zrno dále klíčilo a brzy k zlatému klas-u
míru uzrálo.
.
Jako věrní synové pohlížejí účastníci konference se sdílnou
starostí na nesnesitelné překážky, s nimiž se zástupce Kristův na
zemi při vykonávání svého nadpřirozeného úřadu potkává. jakož
ina vážná nebezpečí, která jejich milovaného Otce obkličují. Čím
větší však útisky, čím prudší- bouře, které Jeho Svatost sužují,
tím vřeleji se shromažďuje láska věřících kolem sv. Otce, tím
horlivější bude jejich námaha, aby Jeho Svatost a apoštolská sto
lice svobody a nezávislosti došly, jaké vyžadují zájmy sv. církve,.
ano z_jmy lidstva.

_ tuto holdovací adressu odpověděl kard. Gaspari ll./4.,
poděkoval za Sv. Otce. Ten s radostí shledal, jak první myšlenka.
konference schválila dílo, které zástupce Ježíše Krista dále vyko
nává ve prospěch všech svých dítek, které všechny jeho otcov
skému srdci stejně drahé jsou, mezi nimiž však válka, jíž co do
trvání. a krutosti rovno není, již příliš dlouho hrozné vražděni
činí, k nejvyšší bolesti a nejtrpčím mukám všech.
S touto myšlenkou spojila konference zároveň křesťanské
smýšlení vůči nešťastným bratřím, kteří jako nemocní v horečce
láskyplnou a, milosrdnou ruku odmítají, která je zachrániti chce,
a kteří, nevděkem lásku otcovu splácejí.
'
Qbé smýšlení spojuje se v novém slavnostním Slib“ upřímné
a neochvějně oddanosti vůči společnému Otci a povznáší se. ve
vřglčgb
modlitbách
pokoje,
aby všem
lidské
spo.
čnosti
odpuštěníke a knížeti
záchranu
propůjčil
a aby členům
o ět všechny
jako bratry kolem nejvyšší stolice pravdya životatrval .mi páskanú
křeÍstanské lásky spojil.

\
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9. Přicházíme k poslednímu projevu sv. Otce, který se týká
dnešního svátku knížat apoštolských sv. Petra a Pavla. Tento
projev zní: Záhy dospěje ke konci čtvrtý rok od té doby, co
jsme krátce po počátku evropského světového požáru se zdrá
háním přijali hodnost pontífikátu. Po celou tuto dobu vzrůstaly
hrůzy války stále, místo aby jich ubývalo. Ani okamžik neustalo
utrpení našeho otcovského srdce pro hrozná a hromadící s_ezla,
Pocitovali jsme vskutku tragickým následkem událostí nejen bolest
celého světa, tak že se sv. Pavlem můžeme říci: »Kdo jest ne
mocen, abych já s ním nebyl nemocen? Kdo se horší, abych já
se nepálilřc (II. Kor. 11. 29.), nýbrž neopomněli jsme zároveň
ničeho, co bylo vůbec možno vykonati a poslouchali jsme tak
póžadavku své Apoštolské povinnosti, jako i křesťanské lásky.
Nyní jeat naše situace úplně stejná se situací krále ]osafata,
když v největší nouzi volal: »Pane, Bože otců našich. Ty jsi Bůh
nebe a Pán všech království a všech národů, síla a moc leží
ve Tvých rukou a nikdo nemůže se ti vzpírati. V nouzích svých
pozdvjhujeme hlasu svého k Tobě, Ty nás vyslyšíš a zachráníš
nás. O Bože, Ty jsi poslední útočiště naše.:
"
Proto odevzdáváme se do rukou Boha, který řídí srdce lidí
a běh údálosti. jen od něho očekáváme konec hrozné“ metly. On
dá rozvrácenému světu svůj pokoj a tak obnoví mezi lidmi vládu
lásky a spravedlnosti. Nejprve a především musíme však umírniti
hněv Boha, jenž byl uražen tak velkou zkažeností a tak mnoha
chybami. Pokorná a úpěnlivá modlitba bude za těchto okolností
míti veliký účinek, pokud je pronášena s vytrvalostí a důvěrou.
Avšak svatá obět mše jest ještě účinnější, abychom si naklo
nili milost Boží, nebot přináší Otci nebeskému v obět toho, jenž
sám se obětoval za vykoupení všech a žije věčně, aby se nás za
stával. jest dobrým právem církve předpisovati všem duchovním
pastýřům, aby sloužili mši v určité dny za potřeby křesťanského_
lidu. V tyto zvláštní dny chce církev, matka soucitu, vzývati Boží
milosrdenství pro bídu svých dětí.
Co však jest nyní nutnější, než aby pokoj a pravé bratrství
opět zavládly mezi lidmi? Proto se jeví krajně—důležitým požádati
všechny kněze, aby zároveň s námi sloužili slavnostní mši tímto
slavnostním způsobem. Tak nařizujeme tímto motu proprio, aby.
dne 29. června, ve svátek sv. Petra a Pavla, ochránců křesťanství,
všichni kněží sloužili mši za lid a slavili tuto obět, ve zmíněném
úmyslu. Všichni řeholníci a kněží světští necht vědí, še konají u_čCO,
co jest nám velmi příjemné, jestliže v tento den při vykonávání

svaté oběti sdruží své úmysly s našimi.
Tak přinese katolické kněžstvo celého světa v jednotě s pa
pežem na všech oltářích země obět" smíření a lásky—a_tak bude
působiti na božské srdce. Tak se posilní. moje naděje,'_abyc_h_,
uzřel splnit se přání, Davidovo, které jest takét přáním a; touhou,

národů: »Spravedlnost a pokoj políbin s_ec(Žalm 84. ll.). 'fak
zní doslovně nejnovější projev sv. Otce.
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Mluví z' něho zklamán! a důvěra. Zklamání nad národy a vládci
válčících států. Zklamání tlumočí slovy: Neopomněli jsme ničeho . . .
Není to však zklamání zoufajiclho. Naopak, právě tu odhaluje srdce
plné silné důvěry, učící, že přece všechna na'děje dosud nezmizela a že
lidstvo není zbaVeno všech prostředků pro ukončení válečných
hrůz. Slavným vyznáním důvěry v Boha je toto poselství papežovo.
Odívá je slovy krále ]osafata, velebnou to modlitbou k by
tosti všech bytostí, Bohu všemohoucímu. Benedikt" XV. naznačuje
také cestu, po níž se duše důvěry plná má bráti, kde odpomoci
hledati. Ukazuje na prostředek nejúčinnější, na obět mše sv. Vždyť
jest to obět smíření. Kéž přinese tato obět, po celém'světě dnes
kněžími s papežem přinášená, ovoce, které od ní sv. Otec očekává.
Poukázal jsem vám dnes o svátku sv. Petra, prvniho papeže,
na nynějšího sv. Otce Benedikta a ukázal jsem vám, jak ničeho
neopominul, co bylo v jeho moci, aby' učinil přítrž hromadnému
vraždění, co zvláště pro dnešní den nařídil. Spojujme i my úmysly
své při dnešní oběti mše sv s úmyslem sv. OCCC, prosme Boha,
aby touto obětí usmířen dal světu opět pokoj a spravedlnost.
Tato úvaha o mírové činnosti sv. Otce nechť v nás_také upevní
*_úctu, _vděčnost'a poslušnost k církvi sv, zvláště k jeji nejvyšší
viditelné hlavě-. Kde'je Petr, tam je církev. Kéž _Bůh dá církvi
své opět rozkvět nový, svobodu, by mohla konati svůj nadpřiro—
zený. úřad, kéž všichni křesťané na celém světě opět pravici si
podají, v bratrství a pokoji žijí, by se naplnilo přání sv. Otce
a všech národů, by spravedlnost a pokoj se políbily. Amen.
Yan Ne;). ?or. Holý, O. Praem.

Sv. Petra a Pavla.
Napsal a přednesl Dr. lan Konečný, vicerektor kněžského semináře.
v Hradcr Králové.
Milostí boží jsem, co jsem a milost
jeho nebyla ve mně marná. I. Kor. 15. 10.

Na dvoře císařovny a královy Isabelly žil šlechtic František
Borgiáš. Nejkrásnější léta strávil zde ve službách krásné Isabelly,
—_ano pro samou službu královskou . zapomínal na službu vyšší,
službu králi všech králů. Náhle zemřela císařovna a František
prokazuje ji ještě poslední službu dvořanskou, doprovázeje její
rakev do Granady. Zde ještě rakev otevřena a dvořanům dovo
leno pohlédnouti naposled v zsinalou tvář jejich paní. I František pc
hlédá se zaroseným okem na zemřelou. A hle, tento poslední
_pohled jeho způsobuje náhlou změnu 'v jeho chování i v celém
dalším životě. Spatřilt totiž nyní tvář — druhdy tak krásnou —
"úp'lně'zn'etvořenou chladem smrti. jako blesk prolétne hlavou
jeho myšlenka zvláštní, dosud neslýchaná a František vyráží i\úst
svých-šlova': »Františku, komu pak jsi to až dosud 'leužilř Ty-'s .
domníval se, že sloužíš mocné paní a zatím byla i-on'a jen Slabým,
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pomljejícím tvorem. ]í obětovaPs celý dosavadní svůj život;: za
pomínal's na Toho nejvznešenějšího, nestárnoucího a nezměnitel
ného Pána, Boha.c
'
A hle, po několika dnech vystupuje šlechtic Borgiáš ze služeb
císařských a vstupuje ve služby Boží. Stává se knězem tovaryšstva
]ežíšova, knězem horlivým nejen o spásu duše vlastní, nýbrž
l duší jiných. A dnes raduje se v slávě věčné.
Drazí kře=tanél Ptáte se, co bylo příčinou této náhlé změny
v životě tohoto muže? — Bylo to osvícení zvláštní s nebe, milost
boží, která působ'la naň tak, že se rozhodl započati život nový,
že spolupůsobil s m'lostí tou a došel tak blaha časného i věčného,
Příklad tento volil jsem proto, jelikož i v životě patrona
Vašeho, sv. apoštola Pavla tatáž náhlá změna byla příčinou jeho
velikosti i slávy.
_
Zbožní předkové Vaši zasvětili tento chrám úctě sv. Pavla.
Vznešený odkaz tento milých předků vašich ustavičně připomínati

Vám má lásku boží' k hříšníkům, jimž dává milost svou, by po
znali sebe a spolupůsobíce s touto milostí došli věčné spásy.
Kéž vyprosí nám sv. apoštol národů požehnání nebes, bychom
pochopili pravdu tu a dle ní i život svůj zařídili.
].

Bůh dává i hříšníkovi milost svou.
To vyjádřil Hospodin již ve Starém Zákoně ústy Ezechi'ele
proroka: »Žiju já, praví Hospodin, nechci smrti hříšníka, nýbrž
aby se obrátil a byl živic — A když pak Spasitel světa přišel na,
tento svět, přišel proto, aby lidstvo poklesklé, pobloudilé zase
pozvedl a s Bohem smířené v nebes říši uvedl.']ak dojemná jsou
všecka podobenství Spasitelova, jimiž líčí svou péči o hříšníky
v podobenství o marnotratném synu a ovcí ztracenél Hle, Bůh zde
vychází pobloudilému vstříc,hledá ho v okamžiku, kdy špatně se mu
daři, hledá ho, když zahynutí mu hrozí a přijímá jej milostivě za dítko
své. Proto napomíná a těší sv. Petr II. 39.: »Trpělivě jedná (Pán)
s vámi, nechtěje, aby někteří zahynuli, nýbrž všichni k pokání
obráceni byli..
*
Cesty, jimiž ubírá se milost boží do srdce hříšníka, aby ho
osvítila, povzbudila a nadchnula k novému životu, jsou velmi
rozmanité.
Bez jakékoli zásluhy neb přičinění našeho vyhledává Bůh
hříšníka sám. Někdy zve jej úplně klidně k sobě hlasem vnitřním
— svědomím, tak klidně, jako kdysi Kristus kráčeje kol celnice
syna Alfeova zval jej za apoštola slovy: »Pojď a následuj mnel
jindy _volízase milost Páně cesty jiné k osvícení rozumu, pohnuti
srdce i—
vůle naší. Tak mocněji než kdy jindy proniká spasitelná
sxla-její v nás v nemoci, pronásledování, u smrtelného lůžka vašich
milých a drahých. Sv. Augustin vyjadřuje totéž slovy: »Všude
volá Pán k pokání a polepšení života. Volá dobrodiním, dlouhým

životem, volá skrze kazatele, volá četbouipřemýšlením, voláipo
Rádce duchovní.

.

.
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případech bývá 'hlas milosti boží-“jáad'ji'riě

mocny'; 'Mnohdy však užije' Pán cesty" mimopřirózenéfjak to“shle
dáváme při _obrácení sv. Pavla. —_JlStČ již tehdy, „kdy výmluvný

a nadšený sluha boží, jáhen Štěpánj'za'mučitele . své 'se modlil.
klestila si milost boží cestu do duše Šavlovy, jenž hlídal—roucha“
těch,“ kteří házely kameny na světce. Modlitba o milost a 'slitol
vání z úst_sv. prvomučeníka nebyla marna. 'V "nevyzpytatelné
moudrosti své sesilá' Pán milost svou Šivlovi v okamžiku, kdy
by se toho byl nejméně nadál. Když ubíral se totiž S'druž'ínou
svou do Damašku, " aby tam se svolením vrchní "rady židovské“
jímal křesťany, obrácen, byl způsobem 'zázračným. Ošlepenjjklesá
s koně, avšak 'v okamžiku tom,_'vněmž“pozbývá zraku Smyslného,
naplněno oko duše jeho světlem milosti boží. Nyní slyší'dobře
hlas s nebe: »Šavle, Šavle, proč mne pronásleduješřc '(Actý94i nn.)
Hlasu tomu nemůže odolati a proto táže se v úžasu: »Kdo jsi,
Paneřc A uslyšev odpověď : >]á jsem Kristus, kterého ty'pronál—
sleduješlc chvěje se na celém, těle a prosí o rozkaz, nebot ochoten
jest podrobiti se vůli Páně. 5Co“ch_ceš, at učiníme, _znínyní z'ůst
toho, jenž ještě před chvílí pcmstou a hněvem plál' proti“ Kristu.

A právě tato ochota Spolupůsobiti s milostí boží, jeho nový Li
milostí Kristovou osvícený, posílený a posvěcený život byl zá
kladem jeho pozdějšího věhlasu a velkého významu jeho osob
nosti, že mohl postaven býti po bok knížete apoštolského „_Petra
aže nazván byl apoštolem národů.
' '
II.

Ajsem jist, že právě pro tuto stránku vaahy Pavlovy zvolen
byl předky Vašimi za 'patrona zdejšího chrámu i celé farní osady.
On učiti Vás má, jak spolupůsobití máte'dle příkladu jeho 5 mi-'
losti boží. 'Nuže popatřte jen na tento odkaz drahých předků
a vznešený vzor svůj !
Po zázračném obrácení jde Šavel do Damašku, přijímá po
učení z úst učeníka _Ananiáše, stává se křesťanem, odchází pak
na poušť a'modlitbou i postem připravuje se zde na nový'život
a novou práci. Vyhledav pak apoštoly v ]erusalémě a přijav svě
cení biskupské _v Antiochii, odchází, aby pracovati mohl pro
Krista mezi národy. Prochází malou Asií, všude s velikými obtí
žemi nejen od nepřátel, nýbrž i drsné, nevlídné přírody se, potká
vaje. Ubírá se idále, za hranice své vlasti, k národům vzdělaným,
'Rekům a- zde v Korintě iAthenách hlásá Krista.
' '
' A pozorujte jen, jak rád trpí a pracuje pro spásu dušíí
Dvéře žalářů zapadají :; dunivým hukotem za ním, židé'i pohané
osnují vzpoury proti němu, spousty'balvanů řítí se na hlavu jeho
místo díků a vděku těch, jimž dobře činil. Marné však jsou ne- ,
přátelské vzteky, Pavel snáší vše vtom, jenž jej sílil Marně chtějí
nepřátelé odvrátiti' apoštola od lásky jeho 'ke Kristu a v.ní od
lásky k nesmrtelným duším. >Kdo odloučí nás od lásky Kristovyřc
volá apoštol. »Zda soužení aneb úzkost, nebo hlad, či nahota neb
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nebezpečenství? _zdali protivenství čiímečP-c — Ovšem člověka
bez lásky a posily-' boží snadno zdolají a skolí tyto-zbraně, .učení-kí
Krist'ův odpovídá však na všechny nástrahy tyto slovy apoštolazw
DJSetnjiSt, že ani? smrt, ani- "život, _ani andělé, ani kníž'etstvo, ani
mocnosti-,' ani věci přítomné, ani budoucí . ."-. ani jiné stvoření ne.—

bude' nás moci odIOučiti od lásky boží, která jest v Kristu Ježíši,“

Pánu našem.c (Rím.'835, 38.)

A"to',“co apoštol ústy vyznával, také i skutky dosvě'dčil.
Když v Rímě' za"ukrutníka'Nerona nejhorších trestů užíváno bylo“
proti" křeSťa'nům, Pavel neopustil stádce Kristova, nýbrž-trpěl
& ním, 'jé'těšil a na. smrt připravoval, a také sám'smrtí mučed
nickou jako občan římský. — stětím — zároveň se sv. Petrem"
'r. 67_.'29._čer'vna život svůj Kristu zasvěcený dokonal;

-

'

.'Avšak památka mužů. slavných_nehyne. »Ti,'kdo'_učili sprai'
vedlnosti mnohé, stkvíti se budou jako hvězdy na obloze nebeské'
na, věčné časy,; praví Písmo svaté. Kristus korunoval Pavla ko-j
runou věčné slávy, a duch svato-pavelský žije v' církvi Kristově
dále, nacházeje porozumění a ohlasu.
'
Vezměte jen do rukou dějiny církevní a světské, a naleznete
celou řadu mužů všech věků, kteří jako druhdy sv. Pavel povzbu
zeni byvše _milostí boží '— s" ní spolupůsobili a stali se muži slav
nými, jichž památce žehná vděčné lidstvo.
\
f
Bylo to r. 1892, kdy zemřel veliký arcibiskup londýnský,
kardinál Manning. Smutek veliký"zmocnil se veškeré Anglie bez
rozdílu vyznání, a v den pohřbu velikého. muže tohoto doprová—'
zelo=rakev jeho ke hrobu na 30 tisíc dělníků, jež vymanila jeho
neohrožená horlivost z otroctví alkoholu — opilství. Avšak dobrou
diní toto, získané neúnavnou apoštolskou snahou. arcipastýře, pro

niž'nadchnul po velikých obtížích ..i .sbory zákonodárné, nebylo
jedinou-zásluhou zesnulého. V den jeho pohřbu lkaly na hrobě
jeho zástupy jinochů, jež zachránil ve školách svých před záhubou
časnou i věčnou. jemu děkoval v onen den vděčný, těžce zkou
šený a z náboženských ohledů pronásledovaný katolický l_idan
glický, jemuž se postaral kardinál Manning o horlivé katolické.
kněžstvo,

[ChOŽpočet vzrostl 0 11/2 sta (ae 210 “na 350).

,

jeho duch působil ještě-i po smrti. Od dob Manninga a před
chůdce' jeho \Nisemana lid katolický nebál se vyznávati víru svou,
žádal o-zach'ování společenských svých práv, a 'dosáhl konečně
i toho, že při"poslední "korunovaci královské odpaďnouthusila—
urážliVá'slova proti církvi katolické, za této příležitosti téměř: po
5 století pronášená..

—

'A"tážete-li se, kdo. sílil kardinála řManninga, aby vykonati
mohl dílo tak vznešené, odpovídám: »Byla to milost boží, která
obrátiia jej, na pravou víru na základě opravdového studia spisů
boh'ovědných; Z angiikánského kněze stal se tak, knězikatolický,
ne'vážícífnik'terak hmotných ztrát, vážíclisi však tím více pokladu
nadpřirozeného, milosti-boží,. S touto milostí=božlvpůsobil kar—:

din'álManning neúnavněpo cclý'životé

'

.

*
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„
Drazí křesťané! Kolik milostí přijali f-jsteUž 'z láskyplné rukyv
boží. Křtem sv. stali jste se dítkami božími a. dědici. věčné bla—
ženosti, častěji očistěni jste byl: od hříchu ve sv. pokání, spojili
jste se s Dárcem milostí ve sv. přijímání. Při oběti sv. jato bylo.

snad nejedno srdce vaše spasitelnou bolesti nad spáchanými
hříchy a hrůzou před věčnými tresty. A mnohý snad. nepokročil:
přes to ani o krok na cestě křesťanské dokonalosti. Nepokročil
proto, poněvadž zatvrdil srdce své, zavřel uši své- hlasu milosti
boží, s_obdrženou milostí bo'ží spolupůsobiti nechtěl.
Drazí posluchač! Chcete snad, aby nad troskami vašeho štěstí-'
časného i věčného zalkal jedenkráte Kristus tak, jak zalkal nad;
zříceninami jerusalemskými, jež zrakem prorockým viděl? — Ú ni..
koliv! Nechť naleznou dnes slova vyzvání Kristova: >Kéž bys
aspoň dnes poznal den navštívení tvého: ohlasu v duši vaší,
nechť rozohní se srdce i mysl vaše pro Boha i povinnosti k "němu,
aby zvolati jste mohli jednou v radosti věčné se sv. patronem
svým: »Milostí boží jsem, co jsem, a milost jeho nebyla ve mně

marnálc Amen.

Neděle Šestá po sv. Duchu.
Chudoba, práce, poctivost a prozřetelnost boží.
»I jedli, a nasycení jsouc

Mar. 8, 8.

Velké utrpení spočívá nyní na nás. Každému se zdá, že jeho
utrpení jest nejtrpčí a jeho kříž nejtěžší. To může býti klam,.
poněvadž člověk, co sám cítí, bolestněji posuzuje než cizí utrpení.
Ale přece je pravda, že Bůh, když člověka zkouší, obyčejně ho
stihne na nejcitlivějším místě. Zkoumá srdce a ledví lidská a zná
zevrubně místo lidského srdce, kde se láska k pozemským věcem
nejvíce usadila. Tam obyčejně zasazuje největší rány, "tam se láska
k Bohu osvědčiti' má. Tak již od Abrahama žádal, co mu bylo
nejdražší. Tak tomu bylo u Tobiáše, oslepl, nemohl konati své
zamilované skutky milosrdenství a ve všech těžkých zkouškách
výborně obstál. »Že jsi byl příjemný Bohu, potřebí bylo, aby
pokušení zkusilo tebe.< Vidíme, jak i spravedlivý, Bohupříjemný
zkoušen býti musí. Ale i při zkoušce chrání Bůh své miláčky.
Lito je mu zástupu lidí,. kteří přišli, aby ho slyšeli, nasycuje zá—
zračně čtyři tisíce těchto lidí, stará se o nás všechny. Abychom
v této válečné tísni k důvěře Boha se posilnili, chceme uvažovati
na příkladu Tobiášově, jak se Bůh o nás stará zvláště ve třech
křížích, které nás nyní tíží, v chudobě, při práci a chceme-li
zůstati poctiví, v poctivosti.
I; Nábožný Tobiáš měl jediného syna. Rostl v tubě kázni
k radosti rodičů. Z Písma sv. vidíme, s jakou pečlivostí rodiče
syna svého nábožně vychovávali. jak byl sám o své víře pře—
svědčen, jak sám byl hluboce nábožný, tak chtěl tyto drahocenné
statky. synu svému zachovati. Mladý Tobiáš „byl také jiný, než
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mnozí synové a dcery dnešní doby .v mladých letech. Ztratili
všechen smysl pro radosti rodinné, pro dobrého křesťanského
ducha-v domě a obcují s lidmi. o nichž by ani rodičům nesměli
mluviti, kteří cti a dobrého jména dbají. Takým mladý Tobiáš
nebyl. *Byl jednoho srdce a jedné mysli s otcem i matkou. Otec
dal svému synu také krásná naučení pro žzvot. Když myslel, že
zemře. zavolal k sobě syna a řekl mu: »Slyš, "synu můj. slova
úst mých a v srdci svém je jako základ založl- To jest: otcovské
napomenutí má býti základem celého jeho života, základem všeho
jeho smýšlení, cítění, mluvení, jednání a trpění. Ke konci svého
naučení praví: oNeboj se, synu můj; chudý sice život vedeme,
ale mnoho dobrého míti budeme, jestliže se báti budeme Boba.:
Vidíme celou rodinu v chudobě. Slepota otcova měla pro celou
rodinu nejsmutnější následky. Nemohl nic vydělávati, .a tak se
octla rodina v chudobě. A přes chudobu- pravi otec synu:
»Neboj

sel-c

_

jak snáší člověk chudobu? Bez víry v Bahn nebojí _se člověk
ničeho více než chudoby. Kolem Tobiáše žili pohané, a ti poklá—
dali bohatství za život, chudobu pak za smrt. Cicero dí, že člověk
takovou cenu má, kolik bohatství má a-Thukydides dí, že peníze
jediné jsou mocí Dnes soudí svět bez víry podobně. Filosof
Hegel 'dí, .kdo nic nemá, ničím není. Voltaire míní, že teprve
žíti počal, když peníze obdržel. Takové názory jsou tam, kde
víry není. Proto se chudým člověkem tak velice pohrdá. Proto
chtějí také někteří pozemské statky rozděliti. Základem této
nauky je názor, že jedině pozemské statky člověka oblažujl.
Křesťanství soudí o bohatství a chudobě zcela jinak. Tu jest
Bůh pánem všech pozemských věci. a člověk jest jen správcem
těchto věci, zodpovědným Bohu. (Tertul., Cbrys.) Jako jsou roz
díly u lidí při vlohách a nadáních, jsou také rozdíly v majetku
a ty rozdíly zůstanou. .Ani Kristus neodstranil chudobu ze světa, 
ale potěšuje chudé 'a praví jim, že si chudobou zásluh získati
mohou. Ano, uj štoval, z'e neodstraní chudobu ze světa: »Chudé
budete miti stále mezi sebou,: ale blahoslaví chudé Proto kře
stanství chudým-nepohrdá. Sv. Alžběta mluvila o chudých s nej—
větší uctivostí: »Naši milí páni chudí.: Hodní chudí byli jí lidmi
milostí Kristovou povznešení.
A ty se ptáš: Proč právě já jsem cbud? Proč jiní v blaho
bytu žijíi Na tu otázku jedině ti odpovídá víra v prozřetelnost
boží. Posledni vatikánský sněm dotekl se jedné rány naší doby,
když učení o prozřetelnosti boží slavnostně prohlásil. Písmo sv.
jest plno výroků o této pravdě. Z této pravdy vyplývá pro chu
dého přesvědčení, že pro něho jest chudoba dobrá. ano nejlepší,
jinak. by ji nebyl dobrotivý Bůh na něho dopustil. Chudobu, v níž
žiješ, připustil Bůh, je pro tebe lepší než bohatství. Věz, že bos
hatství obsah je pro člověka mnohá nebezpečí. Apoštol nazývá
je »osidlem ďáblovýmc- Nepřihází se zhusta, že člověk bohatstvím
hyne? Mnozí lidé nemohou přebytečné peníze ani v kapse strpěti.
Dokud žijí v chudobě, dobře se jim vede; ale jakmile domohou
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se bohatství. zvrhají se,-aupadají, v: pokušení a ve svých..oh,avno
stech řítí se- vefvěčnou záhubu, _Sv.„Cyrill nazývá.;bohaígství právem
>vnadidlem -prost0pášnosti, _.Ídráždidlem,žádostivosti, břemenem
smrti;: 'Když Bůh pro tebe chudobuíurčillb s_talo se,_tak__._z.jeho

soudně-prozřetelnosti,

abys; se velkých nebezpečí

vyvaroval.

-V chudobě —tipostavil žebřík do nebe—,proto můžeš s nábožným
-.T—obiášemvolati: »Chudý sice život vedeme,- ale_-.mnohodobrého

míti budeme, jestliže se budeme báti „Boha.c „jaké dobro jest
ochráněnu býti od mnohých nebezpečí.
_ .
„. ;, .__
- _ K tomu uvaž dále, že Bůh zvláštní láskou u_chudé—pečuje_

Chudí jsou miláčci boží prozřetelnosti. »Oblažíš chudý lid,-. praví
2., kniha Král 22. Chudí jsou srdci božímu nejbližší; chudá vdova,
jakých je nyní válkou mnoho, chudý sirotek, bezmocný nemocný
jsou předmětem láskyplné prozřetelnosti. »Bude Bůh útočištěm
chudémuc (Žalm 9,110), opuštěného bohatstvím a lidmi příjímá
Bůh. Proto prosí chudý se zvláštní důvěrou (Zalm 24. 16.): »Po
-hlédniž na mne-a smiluj se nade mnou, neboť osamělý a chudý
jsem.. Proto dává Bůh chudému '.místo bohatství_jiné statky :
.:Připravil jsi (pokrm) v sladkosti své chudému Bože.: (Zalr-n67. ll.)
Nemysli dále, že pozemské štěstí a spokojenost v bohatých
palácích bydli, nikoli, spíše je nalezneš v chudé chatě. Když bě
-duješ nad svou chudobou, jdi do bytů bohatých, nalezneš—tam
při vší. nádheře vice bolestí a starosti. již štěstí míti dobře vy
vedenéděti nahražuje všechno bohatství. Toto přesvědčení žilo
také v chudé_ chatě Tobiášově. Když syn v cizině prodléval, „přišlo
to_ ma,:ce na mysl. »Kdyby nebylo bývalo :peněz, pro které jsi ho
poslal,c _mínila. Pro peníze ho ke Gabelovi poslali, nyní Si matka
pro to stěžuje: »O by nikdy těch peněz nebylo, pro kte-ré jsi ho
poslal. Dostit nám bylo v naší_chudobě, abychom za bohatství
počítali, že jsme vídali syna svého.< Větší cenu měl u matky
syn než všechno zlato. »Všecko v tobě majíce, neměli jsme tě
pustiti od sebe.: (10, 5) Nejsi-li ve Sté chudobě šťastnější, když
máš zdárné děti než bohatý, jemuž nezdárné děti hřeby do rakve
zabíjejí? Chceš s ním měnítiř Zajisté nikoli. A jaká jiná ještě
bída bydlí často v palácích bohatých, nevěra manželská, nemoc.
Tobiáš má pravdu, když dí: »Chudý sice život vedeme . . .:
Tak jen ve víře v prozřetelnost boží porozumíme chudobě,
.tu obdivujeme lásku boží, který v chudobě, tak podivuhodné
květiny lidského štěstí a spokojenosti skryl. jak chudý jest ny—
nější svět ve víře v prozřetelnost boží; proto, hledá jen útočiště
ve zlatě. Proto běhá lidstvo za penězy, vše podniká, aby peněz
získalo a se obohatilo. Právě nyní ve válce to na vlastní. oči vi
'd me, jak nesvědomití lidé i nejpotřebnější životní potřeby zdra
žují, jen aby zbohatli. Lidstvo nerozumí štěstí chudoby, nezná
.hnízdo, kde srdce lidské spokojenost nalézá, je to neskonalá láska
boží, nezná srdce, v němž pokoj rozkvétá, jeto srdce našeho
Boha. jen důvěra v Boha může nás zachrániti. »Požehnaný muž,
který douíá v Hospodina, a bude- Hospodin .douíání jehon
(jerem.

17, 7.)

'

-

,.
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„, 11. Když ..-vdomě Tobiášově nouze_ nastala, nezbývalo nic
-<jiného, než aby' žena jeho prací .r'ukou svých chléb vydělávala.
»Anna, manželka jeho každý den chodila tkát plátno,la.co mohla
rukama svýma vydělati, přinášela domů.< (2, 9.).Tak živila'svou
rodinu'To_.n'áměukazuje, jaká bída v domě byla. Slepý Tobiáš
seděl doma,. jeho,. žena "mimo dům '“pracovala._

_

“

_

Pobané, mezi nimiž Tobiáš žil,. pokládali práci za nehodnou
svobodného muže. Tak soudil Aristoteles i'ÍCicero. Dnešní doba
bez'ví'ry smýšlí o „práci právě tak jako pohané. Tu se míní,. při
uspořádání nové'společnOsti vede cesta ke štěstí tak, by se pra
tovní doba co nejvícezkrát'ila, mezi všechny stejnoměrně rozdě—
lilana' každému stejná možnost zabálky zjednána byla.
_' __
_Křesťanství Soudí. jinak. Praví: práce je základní podmínkou
člověka; neboť „jako železo v. nečinnosti _„zrezaví a křídla orlí
ochabnou, když se necvičí, tak jde síla a. život člověka ,zahálkou
na zmar. I v._ráji byla práce povinnosti. I kdybyse novotářům
podařilo ze slzavého údolí ráj vytvořit'i, _ani tento ráj jako první
nebyl by bez p_r'áce možný; Po pádu prvnich lidí jest'práce
trest_em_a pokáním, nyní je pro člověka nutná práce v potu tváře.
Kristus Pán ji svým vlastním příkladem posvětil a povznesl,
sv. Pavel si živobytí prací dobýval. _Jako manželka Tobiášova
-' pracovala, „tak“ první křesťanév pokládali za věc cti, aby si jeden—
každý svůj chléb vydělal. ' Reholníci, Basiliané, Benediktini a j.
řeholí svou ku práci vedeni byli. Práce jest ve křesťanství ctí

muže. jak učeného tak neučeného, ozdobou ženy a panny.
_.A. ptáš-liise. proč právě já mám pracovat'i tak těžkou a sví
zelnou práci, obdržíš odpověď opět jedině ve víře v prozřetelnost
boží, Vůle boží chce, abych právě tuto určitou práci konal, kterou
povolání mě s sebou přináší. Atse.. ti cesty, které tě k tomuto
povolání'vedly, přirozené a náhodné býti zdají, nestalo se bez
moudrých a láskyplných úmyslůprozřetelnosti boží, že právě na
určitém místě, kde stojíš, práci ti vykázanou konati máš. »Srdce
člověka přemýšlí 'o cestě své, ale Hospodin spravuje cesty jeho.:

(Přísl. 16, 9.)

"

V této víře v prozřetelnost boží hleděli Tobiáš simanželkou
na práci, ,proto_-.se.za ni unestyděli, nýbrž spokojeni byli. 'Nad to
pracuje, manželka pro svého slepého muže. Jak nyní mnohé ženy,
jichžpmuži ve válce prodlévají, konají práce své imužovy, pracuií
za. své muže,. pro své muže. Práce je společenskou povinností.
Máš nejen pro sebe, nýbrž ipro své bližní pracovati. Tento
společenský ráz sám Bůh práci propůjčil. Stavíš důma jiný bude
v něm bydleti, sázíš stromy v zahradě a v lese, jiný teprve "znich
užitek míti bude, tak prácetvá prospívá i budoucím pokolením,
jak krásně náš básník dí:
—

\

:Kon'iu los však méně skvoucí,

aspoň pro budoucí
.poutníky a poutnice
urovnávej silnice.
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At mluví svět 0 sobectví, at vněm sobectví panuje, cti dojde
jenom ten, kdo pro společnost -4 přítomnou i budoucí — pra
coval. ]akou—důstojnost má tu práce.-Jaké zadostučinění pro děl
níka jest vědomí, prospívám tím bližním svým. Co může býti
šlechetnějšího, než když po příkladu manželky Tobiášovy pro
slepého pracuješ, sirotka se ujmeš, jej vychováš. Práce spojuje
lidi k štastnému společenskému životu. Věda ani státnictvl ne
může tuto zlatou cenu práce nahraditi, když se koná dle úmyslů
prozřetelnosti boží tak, aby jeden pro druhého pracoval.
Práce jest-i v jiném ještě ohledu vedena prozřetelností boží.
Pohříchu totiž se práce vždy nedaří, člověk zasel dobré slmě
a klidí koukol, tak je to s prací rolníka, tak je to se vší ostatní
prací. 'Namáhal jsi se, a náhlý obrat připraví tě o užitek očeká
vaný. Tu nám praví víra, že člověk sice žíti může, ale Bůh vzrůst
propůjčuje. Můžeme pracovati, ale výsledek přichází od Boha.
Na božím požehnání vše záleží. Při vší práci jest člověk na pro—
zřetelnost boží Odkázán.
_

III. jak celý náš život, tak inaše veškerá práce spočívá
v rukou božích. Běda člověku, když na sebe jedině spoléhá nebo
nepoctivé vydělatichce. Bůh ctí jen poctivou práci. »Kdo rozsívá
spravedlnost, má mzdu trvanlivoum (Přísl. 11, 18_) Byl Tobiáš
a jeho manželka při práci poctivý? jednoho _dne přinesla man—
želka domů kozelce. kteréhož kromě mzdy darem byla dostala.
Tobiáš řekl: »Hled'cež, at není kradený, nesmíme jisti ani dotý
kati se ničehož, co by bylo kradeno.: To bylo poctivé, raději
hlad snášeti než nepoctivým býti, raději suchý chléb jísti než kra
deněho kozelce. Kam se poděla poctivost v životě„ při práci,
zvláště nyní v době válečné? Samé lichvářství, podvody, nepo
ctivost. Myslí tito lidé. že lichvářstvím, nepOctivostí trvanlivého
jmění. nabudou? Myslí-li, že mohou Bohu úzdu řízení světa
z rukou vzíti, když po cestách nepoctivých poklady hromadí?
Zdaž to nepotvrzují dějiny všech národů? Zdaž nepoznal lid istra—
elský na Noemovi, Abrahamovi, josefovi, Mojžíšovi, Gedeonovi.
v těchto velkých skutcích prozřetelnosti boží, »jak dobré jest po—
s'ouchati HosdodinaPc (Ecel. 46, 12) Tak je tomu s národy, tak
je tomu s jednotlivými lidmi. Mnoho dobrého míti budeme,
jestliže poctivě si počínati budeme. jak stojí tu Tobiáš jako sloup
poctivosti ve světle prozřetelnosti božíl Nic ho nemohlo v pocti
vosti zviklati, ani hlad ani bída v domě, ani láska ksynu. Raději
zanechati synu poctivé smýšlení než bohatství nepoctivě nabyté.
S poctivosti nejdál dojdeš.
_
Zdaž nejsou děti často úskalím pro poctivost mnohých rodičů?
Pro sebe, říkají, nehledáme nic, ale musíme se starati o děti, aby
přece něco měly,_a tu míní, že mohou cesty poctivosti zanechati;
Podaří se jim to? Nikoli, praví Písmo sv. (Mal. 1, 4.): »Budou
stavěti, já však, Hospodin, jim to zbourám.: Giezi nepoctivě se
obohatil, a malomocenství přešlo na něho a jeho děti. Co pro
spělo Achabovi, že nepoctivě se vinice, Nabotovy zmocnil? Nic,
on _ajeho celá rodina zemřela násilnou smrtí. A kdyby se rodičům
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i podařilo dobře 'zaopatřiti takto dítky své na zemi, co jim to
pomůže,. když za to řítí se v záhubu věčnou? Není nám prospěšno
zanechati cesty poctivosti. Když Zacheus prohlásil: »Když jsem
koho ošidil, navrátím čtvernásob,c tu Kristus Pán řekl: »Dnes
stalo se spasení domu tomuto.c S poctivostí dochází celý dům
spasení.
'Kdy se svět opět navrátí k vlře v prozřetelnost boží, kdy se
naučí rozuměti chudobě, práci a poctivě si ve všem počínati?
Aspoň my ukazujme.tuto víru slovem i 'skutkem ve společnosti
které pro nepoctivost úplný úpadek hrozí. Přesvědčení, že pro—
zřetelnost božl nad námi vládne, má nám vštlpiti lásku k chu
době, práci a poctivosti. Dávejme příklad spokojenosti a pocti
vosti ve všem konání, v celém životě. Není nám prospěšné odchy
lovati se od předpisů a přikázání bož'ch, tím jen podkopáváme
pramen pozemského blahobytu. Tak chceme jako dítky prozře—
telnosti boží životem kráčeti, pak zakusíme jako nábožný Tobiáš
i na sobě pravdu slov: »Chudý sice život vedeme, ale mnoho
dobrého míti budeme, když se budeme báti Boha, hříchu se va
rovati' :“ poctivě jednati.:

Amen.

ýan Nep. 70x. Hblý, O. Pracm.

Neděle šestá po sv. Duchu.
Slovo boží pocháží z nebe a vede do nebe.
>Aj, již tři dny trvají se mnou.:
Mar. 8, 2.

Krásný příklad vypravuje nám dnešní“ evangelium, s jakou
dychtivostl lid slovo boží poslouchal. Tři dni trvali s/Pánem Je-'
žlšem, aby slyšeli jeho učení a nestarali se o životní potřeby. Spa
sitele dojala tato horlivost, že soucitně volal: »Lítost mám nad
zástupem, nebo aj, již tři dny trvají se mnou.
Mnozí si přejí viděti hrdiny starověku — Alexandra, Hanni—
bala, Caesara; mnozl jsou nadšení pro Napoleona a chtěli by ho
viděti, jak promlouvá k vojínům a jak je k vítězství vede. Mnohý
křestan pak si přeje, by jednou směl u nohou Pána ]ežíše kle—
četi, v jeho oči se dívati, jeho hlas, jeho učení sťyšeti. Tak si
mnohý přeje. Ovšem odňata jest nám jeho postava, hlas jeho
nemůžeme slyšeti, 1900 let odlučuje nás od něho; ale čemu učil,
to můžete slyšeti, ano máte slyšeti. Sám to tak zařídil a poručil:
»Kdo z Boha jest, slovo boží slyší.: Učení, které Spasitel v Pa—
lestině hlásal svým současníkům, má hlásáno býti po celé zemí
pro všecky národy pro všechny časy. K tomu cíli vyvolil si apo
štoly, vyučoval je dal jim svou plnou moc a poslal je do světa
se slovy: »jděte do celého světa a učte všecky národyh A aby
jen pravdu hlásali a před bludem ochráněni byli, slíbil jím svou
pomoc řka: .A aj, já jsem s vámi po všechny dny až do sko
nání světa.: Apoštolé si vyvolili dle rozkazu Pána ježíše nástupce
a-s'věřili jim úřad, který sami od svého mistra obdrželi, a tak

,

slyšjte
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=s kazatelen,

po

celém světě katolickém

.:v;_.rozlič_nýachja—

zycích. hlásati učení„ které Pán ježíš, na,:svých, cestáchjfve své
_.vlastipřednášel lidu, a. nástupci apoštolů„biskupovéa kněží, uší
_s t_Quže—zautoritou, se kterou

Pán Ježíš-kázal,_„nebpt

řekl—_;»Kdo

vás_slyší, mne slyší; kdo vámi pohrdá, .mngu „pohrdá.<_Tak mů
žeme splniti své přání, můžeme poslouchati slovo PánaJežíše.
Neboť kněz, když na kazatelnu vstupuje, má hlásati „slovo:boží,
jakému přikázáno jest; nemá blásati svou moudrost, „své názory,
svá slova, nýbrž moudrost boží, názory boží, slovo boží. Jsou
rozličné zlořády ve světě, kterých hluboce želetitřeba, ale velmi
smutným zjevem v přítomné době jest„ jak-málo si _lidé „váží
slova božího. Abych vás před tímto zlem_ varoval a abych vás
povzbudil,

abyste

horlivě, a_pilně slovo boží dle.přikladu.ho_rli—_

.vého lidu v dnešním evangeliu poslouchali, chci vám ukázali
I. odkud slovo boží pochází, .
II. kam

vede.

.

_.

_ Prosme Pána ježíše. který z nebe přišel, abynám lámal chléb
života a hlásal pravdy ke spasení, prosme ho, aby milosti svou

srdce naše naplnil, abychom rádi jeho slovo poslouchďa_ je
věrně ostřihali.

'

Pojednání.
I. Odkud pochází slovo, které kněz hlásá? Pochází od Boha,
jest to slovo boží.. „Kněz na kazatelně káže učení Pána ježlše,
Syna božího. Kristus pak hlásal slovo boží, jak praví: »Kterýž
mne poslal, pravdomluvný jest: a já, co jsem od něho slyšel, to
mluvím na světě,: (Jan 8, 26.) A opět ujišťuje: »Pravdu mluvil
jsem vám, kterou jsem slyšel od Boha.< (Jan 8, 40.) Kněz tedy
hlásá slovo boží, a proto se právem také kázání slovo boží na
zývá. Jak pilně, uctivě, pozorně máme proto slovo boží poslou
chati! Jest to velebný, veliký, věčný, vznešený Bůh, který _ve své
lásce sám svou vůli zjevuje, nebeské pravdy sděluje. Když král
posílá list říšské radě, s jakou uctivostí poslanci jej přijímají!
-Všickni povstávají, s obnaženou hlavou v nejvyšší tichosti -_naslou-_
chají slovům, která ministr předčítá! A zde v kázání přednáší se
slovo nejvyššího krále, krále všech králů, jemuž celý svět _náleží,
jehož moc mezí nezná, který má moc nad naším životem ilnad
naší smrtíl S bážnía třesením stáli Israalité u paty hory _Si
najské, když Bůh za hřmění a b' ku vůli svou projevil, přiká-v
zání svá.dal.„ V prvních dobách
estanských často se křesťané
v očividné nebezpečí smrti vydávali, aby v katakombách v temnotě
noční slovo boží slyšeli. Sv. Řehoř Nyssenský dosvědčuje,._.že za
jeho doby—křesťané nedbali pronásledování, která jim_ hrozila,
a pospíchali, aby slovo boží slyšeli. Dojímavé jsou zprávy mis
sionářů o, horlivosti nově obrácených křesťanů, jak celodenní
cesty podnikají, přes—_
hory„ „doly,iřeky zaÍvšelikého strádání pílí,
aby jen-se jim dostalo štěstí slovo boží z úst missionářů slyšeti.
jak smutně to často v našich chrámech vypadá! Či snad není
kázání u nás nyní tak třeba, je všude. víra, ctnost _a mravnost
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„vnejlepšímkvětu ? máme žalovati, na.,pravý _.opak?- Zdaž .ne
mravnost a nevěra netáhne světem. .a mnoho tisíc „duší-,:upadá
jimiv časnoua věčnouzáhubuř _ i- .je .možno- jiným_,způpobem
nebezpečí a_záhubu,;od tolika lidí odvrátitij; Ovšem\-jsou.,je_štějiné
prostředky, ale“ kde; se slovem božím pohrdá, tu-.se-_..buďjiných
prostředků k posvěcení vůbec nepoužívá, nebo zůstávají bez účinku.
Pánpraví: »Kdo z Boha jest, slovo boží slyší, proto vy je nesly
šíte, protože *z Boha.n_ej_ste.<„To _tedy, co kněz káže, pochází od
Boha, jest to'slovo boží, pochází z_nebe_.
' . —..

A proto již úcta k Bohu vyžaduje, bychom ieho slovo uctivě
poslouchali. Dále máme je poslouchati horlivě z poslušnosti
k Bohu. Neboť když Pán ležíš .přikáza'l apoštolům a- jejich ná—
stupcům kázati, učiti — »lUčte všechny národyc,-—.mají:náro
zdové povinnost učení to pilně poslouchati.
Proto poslouchejme rádi slovo boží, neboť nejen od Boha-,
z nebe pochází, nýbrž i do nebe vede.
II. Krásný, vznešený cíl dal nám Bůh: máme si v těchto prcha
vých životních dnech věčné blaženosti v nebi získati; zajisté'to
'cíl, kterého všichni dojíti chtějí. Neboť každá duše touží po bla
ženosti, úplné blaženosti; každý,.chce býti šťastným, stále šťastným;
Než tento cíl, ačkoli je tak'krásný a půvabný, je'přece daleký
a vysoký. Cesta k němu je. plna nebezpečí. Snadno na cestě
k nebi můžeme zblouditi, od nepřátel snadno můžeme býti pře—
moženi, pod strastmi snadno _můžeme klesnouti. Těmto nebezš
pečím snadno se vyhneme,' když slovo boží budeme horlivě 'Do
slouchati a je ostříhatl. Neboť slovo boží jest světlo, které nám
na cestě k nebi svítí, meč, který nás chrání, hůl, která nás pod'
poruje.

" _ '

'

1. Slovo boží jest světlo, které nám svítí._ Cesta naše „nás
vede temnotou, stíny nočními. » tající, který má ve tmě ne—
bezpečnou cestou se ubírati, používá světla, aby nezbloudil. Všichni
jsme poutníky na veliké cestě do nebe, a musíme kráčeti po
mnohých nebezpečných cestách. Abychom nepřišli na scestí, po
třebujeme světla. Toto světlo jest slovo boží.: (sv. Augustin)
Neboť slovo boží nám ukazuje cestu, kterou kráčeti máme: cestu
víry (»Kdo uvěří, spasen bude, kdo neuvěří, bude zatracenc),
cestu přikázání božích _(»Chceš-li do života vejíti, zachovávej při—
kázáníc). Ukazuje nám pokrm, kterým se na této cestě živiti
máme: modlitbu a zvláště sv. přijímání. (»Tělo mé právě jest

pokrm a krev má právě jest nápoje)
Ukazuje nám scestí, která nás od cíle vzdalují. .Znáti tato
scestí _jest nutno, Písmo sv. praví (Přísl. 16, 25): »jestit cesta,
která se zdá člověku přímá, ale poslední věci její vedou k smrti.:
Slovo boží nám ukazuje na tato scestí, jako jsou lehkomyslnost,
pýcha, láska k světu, smilstvo, „nevěra a j. »Svět plný bludu
a hříchu, jest mořem plným temnoty a b_ouří. Na tomto moři
jest nám učení Pána Ježíše světlemLc jako světlo sluneční osvě
cuje ty, kdož před ním oči svých nezavírají, podobně slovo b_oží
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osvěcuje-rozum lidský pravdaml svatými a vznešenými, a k ctnosti
a spravedlnosti rozněcuje srdce těch, kdož je volně přijímají.
-Kdyby byl" David v čas pokušení ostříhal 'slovo boží, nebyl
by se stal cizoložníkem a vrahem. Celý rok žil v zaslepenosti,
teprve, když mu prorok Nathan slovo boží hlásal a jasně mu
propast ukázal, do níž upadl, teprve, když hromové slovo: »Ten
muž jsi ty: do jeho srdče vniklo, tu teprve počal plakati, pokání
činiti, Boha za odpuštění prositi. Podobné slovo boží mnohé hříš
níky již z hříšného života vyburcovalo a obrátilo, jiné před scestím
zachránilo, že v nevinnosti po celý život kráčeli Zda mnohé ne
odvrací od poslouchání kazání bázeň, že by se jim mohly oči
otevříti, a že by ke svému spasení ohavnost spustošení poznali,
kterou hřích v srdcích jejich způsobil? Tak žijí ve svévolné za
slepenosti, až jim na věčnosti zazní hromové slovo: »Vydej počet
2 vladařství-svého.. Hledali lež a nalezli záhubu.
2. Slovo boží jest dále mečem, který nás chrání. Sv. Pavel
praví, že jest slovo boží jako meč na obě strany ostrý. Jako bo
jovník útoky protivníka mečem v pravo a v levo odráží, podobně
i křesťanští bojovníci v zápase duchovním pokušení líbá na pravo
a nepříjemná, protivná na levo přemáhati a jako mečem na obě
strany břitkým přetínati mají. Timto mečem sám'božský Vy
kupitel pokušení zahnal a překonal. Vždy se při tom odvolával
na slovo boží: Psáno jest: Není člověk živ . .. Psáno jest: Ne
budeš pokoušeti . . . Psáno jest: Bohu samému budeš sloužiti . . .
Tímto mečejn hlediž se i ty ozbrojiti' a každé pokušení mečem
slova božího odraziti. Přistoupí-li k tobě pokušitel, chtěje tě od
vrátiti od církve, rci: »Odstup, satane, nebo církev jest sloup
a utvrzení pravdy.: (I. Tim. 3, 13.) Pokouší-li tě pokušitel, abys
hříšným a nepravým způsobem k štěstí sobě pomáhal, porážej ho
pravdou slova božího: »Co ,platno člověku, byt celý svět získal,
na duši své pak škodu trpěli: (Mat. 16 26.) Láká-li tě k la
komství, ke krádeži,

k lichvě nebo k vyhledávání nespravedli——

vého zisku, rciž: »Spasení duše záleží na dokonalé spravedlnosti.:
(Sir. 30, 15.) Jestliže k netrpělivosti ponouká, rciž: >Vtrpělivosti
své budete vládnouti dušemi svýmiJ (Luk. 21, 9.) Jestliže v noci
nebo v soukromí předstírá, že tě žádný nevidí, rciž: »Oči Páně
mnohem světlejší jsou, spatřující všecky cesty lidské a hluboké
propasti, i na srdce lidská hledíce do skrytých stran.< (Sir, 23,
28, 29) At tě vábí ke kterémukoli hříchu, rci: ,jako před tváří
hada utíkej před hříchyx (Sir. 21, 2.) Užívej proto slova božího
jako meče proti nepřátelům duše své, a i ty“ zvítězlš. Abys však
slova božího jako meče užívati mohl, musíš je pilně poslouchati,
jinak by se podobalo meči v pochvě, který nepomáhá tomu, kdo
jej nosí.
3. Konečně slouží nám slovo boží jako hůl, která nás pod
poruje po cestě tímto životem. Posiluje nás, když mysl klesá.
Potěšuje nás, když utrpení přichází. Udržuje nás, když pád hrozí.
Vzpomínka na slovo boží, n'a pravdy sv. víry, pilné poslouchání
kázání posiluje naše duše. Milomyslný se posiluje, nářek umírá
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na-gtech
siln n. trpícího, člověk již se klátící cítí se slovem božím po
Slovo boží jest nám jako hůl, když máme nastoupiti: cestu
do věčnosti. V této rozhodné chvíli, kdy člověka všecho opouští,
Zůstávámu'slovo boží jako podpora. Když vzpomíná na zaslíbení,
která slovo boží spravedlivým činí, ztrácí smrt hrůzu. Když pak
kněz přichází a slovem božím ho potěšuje o milosrdenství božím—
a životě věčném, září polozemřelé oko nemocného, jeho duše je
potěšena. »Učiněno jest mi slovo tvé v radost a ve veselí srdce
mého.: (jerem. 15. 16.)
.
Poslouchejte proto rádi slovoboží, nedívejte se při tom na
člověka, který vám tento chléb podává, nýbrž na toho, jehož
místo zastupuje, jenž vám chléb života podává. Bude vám zářícím
světlem v temnostech tohoto života a ukáže vám cestu jedině
pravou, která vás do věčné vlasti vede, bude vám mečem v bojích
duchovních a povede vás k vítěstvi nad vašimi nepřátely, bude
vám podporou v námahách a utrpeních životních, abyste v něm
útěchu našli. A když rádi slovo boží poslouchati budete, dojdete
s milostí boží tam, abyste i- slovo boží dobře zachovávali a 'aby
se vyplnilo na vás slovo:. »Blahoslaveni, kteří slyší slovo boží
a ostříhají je.: (Luk. 11., 28.) Amen.
jan No). ja:. Holý.

Slavnost navštívení Panny Marie.
P. Dr. Josef Miklík, C. 5. S. &

O milosrdenství Matky boží,
»Odešla s chvátánim na hory do města
]udova.c
(Luk. 1, 39.)

Matka boží se právě dověděla, že její příbuzná sv. Alžběta
dostane od Boha syna. Ihned se vydala na cestu, aby ji navští
vila a jí posluhovala. Nešla, ale chvátala, jak praví Písmo svaté.
Když ji sv. Alžběta uviděla, hluboce se před ní poklonila a po
prvé ji pozdravila jako Matku boží. Ale svatá Panna, pohlédla
vděčně k nebesům a pokorně zvolala: Velebí duše má Hospo
dina a zplesal duch můj v Bohu, Spasitelir svém. Protože shlédl
na poníženost dívky své a hle, od této chvíle blahoslavenou mne
nazývati budou všichni národové.
Ano, svatá Pannol Od té chvíle blahoslavenou tě nazývají
všichni národové! Jdeme-li na sever. až tam, kde je samý sníh
a led, všude najdeme dítky mariánské. A obrátíme-li se na jih,
kde kvete stálé jaro, i tam budou nám křesťané s radostí ukazo—
vati svůj škapulíř. a svůj růženec. A myslím, že bychom našli
velice málo chaloupek, kde by neměli aspoň nějaký obrázek Panny,
Marie. Tato úcta vryla se tak hluboko do lidského srdce, že
i nevěrec, který se rouháPánu ježíši, málo kdy sefodváží mluviti
také proti jeho přesvaté .Matce. A zvláště náš. český národ
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S'chloub'ou se“-vždyckynazýval-národem mariánským a našizbožnl'
předkové říkávali: »Milá byla echům Panna Maria, milí budou-'
Češi-Marii—Pánňěx“ "A',také nás přivedla dnes do chrámu "láska
k této společné Matce; Na jejím dobrém srdci chceme si odpo
činout, v jejím mateřském náručí chceme se vyplakatig jejím pří—'
kladem chceme se znova povzbuditi k velikému boji proti tělu,"
světu' a dáblu —Qslovem, chceme se v nynější smutné- době po-*
těšiti u té,:jkterou'- jmenujeme Matkou Ustavičňé Pomoci:
'A o čem mám dnes, velebná“ Matko, mluvitiř jsi neposkvr
Bšná ——ale my jsme ubozí hříšníci. jsi mocná, Královn'o nebes
— ale“ my jsme vyhnané dítky Eviny. Jsi milosti plná -— ale

v našem srdci je tak málo pravé lásky boží. O tom tedy mluviti
nebudu. Ale jsi Matkou, Matkou Ustavičné Pomoci a my tvé
o'chrany'tolik potřebujeme. Proto dnes několik slov o lásce a mi
losrdenství“ Panny Marie k nám ubohým lidem.
' '
"Láska 'k Pánu Bohu a láska k lidem jsou jako dvě větve,
které vyrůstají z jednoho kořene.“A proto ubývá li lásky kPánu
Bohu, ubývá také láskykbližnímu, jak praví Písmo sv.: »Praví-li
kdo, "že miluje fPána Boha, ale při tom nenávidí svého bratra,
svého bližního, je lbář.c A kdyby se' v kostele sebe lépe modlil,
neomylné Písmo sv, o něm praví, že je lhář. Když nemiluje svého
bratra, kterého vidí, jak může milovati Boha, kterého nevidí?
(1. Jan 4, 20.) A k tomu není ani třeba Písma sv. Vidíme to
všichni dnes kolem sebe: poněvadž ubylo pravé-lásky k Pánu
Bohu, ubylo také pravé lásky k bližnímu. A zase' naopak. U koho
přibývá lásky k Pánu Bohu, u toho přibývá také pravé lásky
k bližnímu.
A nyní mi řekněte, drazí přátelé! Kdo z lidi \miloval Pána
Boha více, nežli blahoslavená Panna Maria? Vždyť celých devět
měsíců nosila pod svým mateřským synem to božské Srdce, plné
dobroty a lásky, a celých dlouhých 30 roků žila sPánem Ježíšem
pod jednou střechou. Ona viděla, jak to svaté dítě stává se“ den
ode dne nevinnější, světější a krásnější. Proto také den ode dne
rostla její láska k ježíškovi a její láska k Pánu Bohu. A s touto
božskou láskou přibývalo také její lásky k bližnímu. Vždyť Panna
Maria viděla, že to její svaté dítě pro nás sestoupilo s nebe apro
nás že dorůstá na bolestný kříž. A opravdu. Písmo sv. vypravuje
nám o Panně Marii celkem velice málo; ale skoro všecko, “conám
o ní vypravuje, mluví o její veliké lásce a jejím milosrdenství
s druhými.
již na počátku kázání jsem se zmínil otom, jak Panna Maria
navštívila svou příbuznou sv. Alžbětu. Nebyla to, přátelé, jen pro
cbázka. Cesta z Nazareta do Hebronu trvala několik dní a vedla
skoro Stále neschůdnými horami, lesy a pustinami. APanna Maria
nešla se snad pochlubit, že je Matkou boží, ale šla své příbuzné
sloužit a pomáhala, jí Celé tři měsíce. ——
Později byla Matka boží

pOzvána 'na svatbu v Káni Galilejské. A zatím co druzí Se veselili,

neušlo Panně Marii, 'že mladí snoubenci jsou jaksi znepokojeni.
A "jak' by také nebyli, když viděli, jak rychle ubývá vína-, které si
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pro"' svatbu' připravili —' až“konečně d'ošlo "úplně; Co' tomu'as'r
řeknou hosté, až se to doví? "A c_o'tomu "řeknou druzí lidé? Jakí
to 'asi budou roznášet 'po fekoln'ích vesničk'áchř'" Ale báli se na—
darmo. Panna Maria si “toho povšimla, naklonila se k Pánu je'žíši

a pošeptalamu: 'Hled, nemají vína! — A božský Spasitel dobře
porozuměl prosbě své drahéxMatičk—y„aučinil známý zázrak-v Ká'n'i“

Galilejské. Taková byla tedy Panna-Maria na světě. Všimalasi
každé maličkosti a protože věděla, jak ji má' Pán ježíš'rád, hle-'
děla také pOkaždé pomoci;
7“
_Ajaká byla Panna Maria na světě, takovou zůstala až dosuct
v nebi. Dosud si všímá všech.,našich potřeb a přání a je-lito
vůle boží, hledí nám je také splniti. O nt neplatí,.cqjse někdy,
říká olidech, že zapomínají na svéipřátele a_stydí se -za ne, když
-byli sami povýšeni. Když některý syn se stane veliký_m.pánem._
stydí se za svého chudičkého otce —_ale ne_tak Panna,-Maria;
Když některá dcera udělá štěstí„ vyhýbá se své matce, __která ]l
zrodila — ale-ne tak Panna Maria. Je pravda, že je nyní Matkou
boží a Královnou nebes,; ale, přátelé, dosud si nezakázala; aby;
chom ji už nejmenovali potěšením zarmoucených, pomocnipíkře
stanů, útočištěm hříšníků a Matkou Ustavične Pomoci. jakágbyla
na světě,! takovou zůstala i nyní v nebi, jenže nyní může-.nám
ještě více pomáhati, než mohla dříve.
.
A chcete věděti, proč. je :Panna Maria -u—svého.Syna.-tak
mocná? Poslyšte! Sv. Anež_ka byla velikou světici. Kdyžr-mčla
třináct roků, obětovala svůj život za zbožného Spasitele »a proto
zmůže mnoho -u Pána Ježíše. Ale sv. Anežka může říci Pánu
]ežíši jenom—:Pane můj! Náš sv. Václav prolil svou krev za.-Krista
Pána, ale také on může prositi jenom: Pane můj! A tak pro
jděme všechny svaté 'a světice boží a všichni mohou .prositi Pána
ježíše jenom jako svého Pána.-„Jediná Panna Maria může !: němu
přistoupiti a říci mu také: Synu můj! A jestli již na tomto světě
splní hodný syn každé přání své -matky, co teprve učiní dobrý
Pán ]ežíš?

'

-

;

Písmo sv. nám" vypravuje, jak ŠalamOunova matka Beth'sabe
šla jedenkráte prosit svého syna Šalomouna. (III. Král 1, 15anásl.*)
Jakmile vešla, povstal král a šel jí naproti, hluboce se jí poklOnil,
posadil ji po své pravici a pravil k ní: Zád'ej. matko má," zač
chceš; neboť se nesluší, vabych prósby tvé nesplnil. Křesťanéftak
mluvil se svou matkou Salomoun', ale když matka mu svou'p'ťo;
sbu vypověděla, přece ji nevyslyšeL Ne tak Kristus“ Pán. On“ he'
může slibovati a pdtom nesplniti, protože Písmosv. takéšo' něm
praví: >Není Bůh jako člověk,“aby k amal': ani jako syn člověka;
aby se měnil. Rekl tedy, a neučiní? mluvil, a nespl'nlřv(4jl Mojž':
23, 19) O splní každou její prosbu. On si dobře pamatuje;"'co
pro něho jeho svatá "Matička vytrpěla, on dobře ví, kolik nocí

probděla u'jeho jesliček.' A nenechá-li bez odplaty "anijedin'é
skleničky 'vody, kterou jsnře"z laskyhk 'ně'm'u pbdali unalvenčjjňu
poceStnému, řekněte mi 'sa'mi', můze' odepmi sýédogryMa-ťčět
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když ho za něco prosí? Nemůže a zkušenost to dokazuje. Uvedu
aspoň jeden doklad, který jsem četl.
Přednedávnem umínily si děti, že tatínek musí dostati z vojny
dovolenou. Co udělaly? Poněvadž byl právě měsíc květen, vzaly
obrázek Panny Marie, šly do zahrádky a tam v houští přibily
obrázek na strom. Potom klekly a modlily se k Panně Marii, aby
jim poslala tatínka domů. Když jednou zase konaly v zahrádce
svou pobožnost a právě zpívaly píseň: Vzpomeň, ó Královno
milá, kráčel od nádraží mladý muž. Byl to otec. Chtěl rodinu
překvapit a proto šel zadem. Když došel k zahrádce, zaslechl
zpěv. Podíval se přes plot a slzy polily mu obličej. Proč zaplakalř
Tam před obrázkem Panny Marie klečer jeho 4 děti a modlily
se k Panně Marii, aby jim přece_poslala tatínka na dovolenou.
Shledání vám, přátelé,“ popisovat nebudu ——ale i tu se ukázalo,

že—PannaMaria je dosud tak útrpnou a milosrdnou, jako byla na'
světě, že dosud je Matkou Ustavičné Pomoci, která si všímá našich
_potřeb a hledí nám je také splniti.
_
Co z toho pro vás, drazí křesťané, následuje? Potřebujeme-li
nějaké útěchy, prosme o pomoc Pannu Mariil Přátelé, nemoc
nému rozumí nejlépe zase jen nemocný a chudého dovede potěšiti
nejlépe ten, kdo sám na sobě chudobu zakusil. A proto, souží-lř
tě, křesťane, chudoba a nedostatek, hle, tu jest Matka tvál Tak
chudičké, že neměla ani kolébky, do které by svoje svaté dítě
položila. Jsi-li trápen bolestí a nemocí, hle, tu jest matka tvá.
matka sedmibolestná! Jsi-li zarmoucen a zdá-li se ti, že tě již
všichni opustili, hle, tu matka tvá, která tři dlouhé dny hledala
svoje ztracené dítě! Pláčeš-li, že smrt ti urvala otce nebo matku,
manžela nebo manželku, hle, tu jest matka tvá, která stála pod
křížem svého jediného, nevinného dítěte! At potřebuješ jakékoli
pomoci, hle, tu jest matka tvá, Matka Ustavičné Pomocil Ve
všem ti ráda pomůže, poněvadž sama zakusila na sobě všechno
utrpení.
Chceme-li však, aby Panna Maria byla milosrdná k nám,
budme také sami milosrdní ke druhým a pomáhejme jim v jejich
potřebách. Když můžeme pomoci. nezavírejme před druhými
dveře, poněvadž samého: Naděl Pán Bůh! nikdo se nenají. Řidme
se spíše radou Zbožného Tobiáše: »Máš-li mnoho, dávej mnoho;
máš-li málo, i z mála rád udělujlc (Tob. 4, 9.) aby také o nás
platilo útěchyplné slovo božského Spasitele: »Blahoslavení milo
srdní, nebot oni milosrdenství dojdou.c (Mat. 5, 7.) A když již
mluvím o chudých a nešťastných, prosím zvláště za nejchudší ze
„všech,za ubohé děti pohanské, za ty děti, které nemají otce, ani
matky, poněvadž ten muž, kterého nazývají svým otcem, a ta
žena, kterou nazývají svou matkou, toho krásného jména ani ne
zasluhují.
Před nedávnem četl jsem o jednom takovém dítku. Byla to
holčička asi šestiletá. A poněvadž v Číně bývá děcko pokládáno
za. zbytečné břemeno domácnosti, chtěl se jí otec nějak zbaviti.
Když dlouho neumírala, urazil jí jakýmsi ostrým železem jednu
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_nožičku; druhá zůstala viseti na kousku kůže a vyhodil dítě na
ulici. Tisíce a tisíce pohanů šlo kolem. ale kdo by. se staralocízí
dítě a kazil si takovou maličkostí svůj .masopust. A tak ležela
ubohá skoro tři dny na ulici, až ji našel jakýsi katollk ajzanesl
ji do domu, kde za peníze díla sv. Dětství 1) vychovávají'se ta
kové nešťastné dítky, Ubohá byla hrozně sesláblá a rány na no
žičkáchtak se zapálily, že bylo třeba, okamžité .operace. Napřed
bylo dítě pokřtěno adostalo jméno Josefa a potom uřezal jí lékař
obě-nohy až po kolena. 6letá Pepička se přece. uzdravila a dnes
_kleká den co den na svoje zmrzačené nohy a modlí se za ty ne
známé dobrodince. z díla sv. Dětství, kteří se jí ujali a kteří kní
měli,;více lásky, nežli vlastní otec a vlastní matka. Přátelé, a ta- '
kových ubožáků vychovává spolek sv. Dětství ročně na 400000
—-'to znamená: 400.000 dětí-modlí se denně k PanněMarií za
svoje dobrodince. A řekněte mí sami: Může Matka boží oslyšeti.
prp'sby tolika nevinných dítek: a nedati nám, zač- jí prosíme! Ne—
může, a.;proto řekl jsem na počátku: »Blahoslavení milosrdni,
protože oni sami milosrdenství dajdou lc
A Pán ježíš připomenul nám“ zvláště jeden způsob, 2) jak by'
chom mohli takovým ubožákům pomáhatí, když pravil: »Dělejte'
ši přátele z'mamony nepravostílc (Luk. 16, 9) Mamonou jmenuje
božský Spasitel peníze, vponěvadž—tak-často člověka 'zaslepují. Na
zývá je mamonou nepravosti, protože tak snadno nás svádí ke
hříchu. A radí nám, abychom si ztěchto peněz dělali přátele pro
nebe. Chcete věděti, jak je to možné? Hned vám to povím a po
něvadž „příklady táhnou,- povím vám příklad. V obci se oznámila
zábava a zatím co jiní se hrnuli k zábavě. šly některé mladé duše
ke knězi a odevzaly mu svoje vstupné jako dar na pohanské děti.
A'nyníj přátelé, počítejmel První i druzí utratili svoje peníze, ale
kdo jich lépe užil? Co z nich zůstalo prvním? Ráno snad trochu
únavy, .hlava plná..všelíjakých»myšlenek .z toho, co viděli a slyšeli
-a:.v. srdci snad ještě nějaký\hřích. A co zůstalo druhými. Jména
druhých zapsal si božský Spasitel jako jména svých dobrodinců
do svého :božského Srdce. Pravím, jako. jména svých dobrodinců,
,protože-sám rekl: »Co jste učinil-ijednomu z těchto bratří mých
nejmenších,-mn_ě jste to-učínilí.c. (Mat. 25', 40) Tedy jejich jména
zapsal si božský Spasitel jako jména svých dobrodinců a jeden
kráte na posledním soudu jim za to veřejně poděkuje: »Pojďte,
požehnaní Otce mého a vládněte královstvím vám připraveným
od ustanoveni světa. Nebo jsem-lačněl,.a dali jste mi"jisti; žíznil
jsem,. a dali jste mi píti; hostem jsem byl, a přijali jste mne,c
(Mint.25, 34—35.) A proto blahoslavený takový hoch a blaho
slavená taková dívka, kteří aspoň někdy použijí svých peněz ta
1) Kde je tento krásný dětský spolek neznám, bude ovšem třeba, aby
se 3ka_zat_elo něm krátce zmínil.

ještě lépe však učiní, když dle přání na

.šeho _ndp.,arcibiskupa _spolek na osadě zavede; Také možno doporučiti
Družinu sv. Petra Kláveražnebo dilo pro šíření víry.
_
|
_>.“)U nás. opravdu předneseno a 'působilo'dobře. _Dívky si upozorněni“
všimnnly. Snad se to zdaří i jiným důst; spolubratřlm;
Rádce duchovní.

30
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kovým způsobem! Poněvadž oni měli milosrdenství '_s druhým:;
bude míti také Pán Ježíš a Panna Maria milosrdenství 's nimi__
a odplatí jump_tisíCkrate tuto občt, kterou pro něho přinesli—*) '
'Ale vidím?) jak někteří“ se při těchto slovech usmívají a my

slím, že bych dnes uh'odí, co jim napadlo. Myslí si asi, že na
takoví návrh _jich jistě-mnóho nechytne. Ano,' mnoho jich asi
nebu _e,ale tak to řekl i Pán ]ežíš. On znal dobře lidské srdce
a také srdce mladého člověka. Věděl, jak touží po zábavě a proto
kdysi pravil, že takovým věcem _málo kdo rozumí. (Mat. 1f9, lt
a násl.) Ale při "tom přece zůstane pravda, že blahoslavení jsou
milosrdni, poněvadž také oni milosrdentství dojdou!
Drazí přátelé! Maria Panna byla tedy na světě milosrdné a
pomáhala druhým, *kdejenom mohla a zůstala takovou také .nyní
v nebi — zůstala, dosud Matkou'Ustavičně Pomoci; Proto volejme
kní- rádi ve svých potřebách a chceme-li dojíti opravdu jejího
milosrdenství, budme také sami milosrdni ke druhým. Potom po
známe také na Sobě, že nebylo slýcháno, aby Panna Maria koho
opustila, kdo se k ní utíkal a ji' o pomoc vzývaí. Amen;

Kázání-na sedmou neděli po sv. Duchu.
Napsal Alois Novák, kaplan v Poličce.

»Všeliký strom, který nenese ovoce do
brého, bude vycat a na oheň uvržen.- .
Mat. 7, 19.

'Přátelé drazí! Zdá se, že lidé našeho věku jsou náramně
chytří a prozíraví, neboť všem neštěstím a nehodám dovedou
účelně, ba i vítězaě čelit. Jak dříve báli selidé bouře, krupobití,
blesku a hrom-u, který jim obracel v hromadu rumu a trosek
jejich příbytky zhoubným požárem, který“ jim ničil nemilosrdně
nadějnou úrodu jejich polí! A dnes? Na hřeben a štít domů,
statků vztyčili lidé hromosvody a klidně se dívají na křižující '
blesky na obloze, na s ohromným rachotem sjíždějící klikatý
blesk do stromů i jejich hromosvodů. Ani požár-u, ani krupobití
se lidé dnes již nebojí, majíce v rukou vysokoupojistku, a přijde-li
pohroma, jdou do pojištovny, kde se jim častokráte dostane větší
náhrady, než“škoda obnášela. Než nejen na blesk, oheň a krupo.
bití vyzráli dnes lidé, nýbrž i »na'zloděje, 'ba i na samou smrt.
nebot lze se .pojistiti proti krádeži, vloupání a dokonce i:pro't_i
smrti, která je a zůstane vždy největším nepřítelem lidstva. ]sou
lidé chytří, »proaíraví a opatrní,-než

na druhé straně lze jim :př—ece,

a to velmi
mnohým, vytknouti“ velikou neapatrnost,
F—

s jakou si

1).Pro pražskou arcidiecesi možno poslati příspěvky 'vld.'p.'K_aríu_\
"Březin'ovi, katethetovi měšťanskýcb škol _v Praze Hl.—581, Mělnická ulice,
který také pošle medailky, obrazky a ročenky spolku.
"
9)"'Mo'žno použíti oiršemfjenom .dle okoín'OStí. jinde snad bude lépe,
celé místo vynechati.

'

' ' '; '
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počínají vůči daleko hromější pohromě, než jsou všechny svrchu
uvedené, a' pohromou tou je hrozný atnekonečný oheň, požár
věčný a neuhasitel-ný, na nějž ukazuje Spasitel

náš „.v;dnHalním

svatém evangeliu. ťraví: o-Všelikýstrom, který nenese ovoce,doě
brěho, bude .-vytat a na oheň umržen,- 'což_znamen_á — ježtoí
Kristus mluví -v podobenstvích _? že každý člověk, jenž není ve
stavuzmilostiboží-a nekoná „dobré,bohumilé skutkýa neplní při
kázání, bude 3 tohoto světa vzat, odloučen od všeho, k _čemujej
srdce poutalo, odtržen ode všeho. co světlem, životem, láskou
a. radostíse' 'z'ove, a odsouzen bude do věčných muk-.pekeloého.
věčného epožáru; Může potkati člověka horší pohroma nad tuto?
Nem'ádli,se člověk háti ohně pekelneho více nebo aspoň právě
tak“ jako se bojí všech pohfom a katastrof živelních tohoto světnř
A přece .je zde na světě 'tak mnoho lidí, „kteří'se pIoti ohni V-pe

kelnému nikterak nepojištují, ač prostředků pojistných, levných,
výhodných a snadných je hojně po ruce. Prostředků těch posky
tuje v hojnéqmlře těm, kteří si .toho přejí, ten; jenž jednoujako
spravedlivý Soudce světa hromadně „vyplácet'přijde pojistné těm,
kteří po celý svůj život pilně skládali premie dobrých skutků do
rukou Spasitele světa a do -.klínajeho,-matky Panny Marie,
jako rzí pokažený nebo porouchan-ý hromosvod může spíše
uškodit nežli prospět, jako pojištění-.Mauřenězhez „zpílnomocně- .
ného agenta, s pochybením i průtahem může se státi neplatné,
tak .je to is prostředky: pojištěním proti ohni pekelnému. „Kdo
pojištění dobře uzavře ;: vše.—.h
prostředků spráuněužívá, kdo va
ruje se—podvodných a falešných pojištěni, ten může .býti jist, „že
dobře se pojistil proti pohromě největší, která násmůže potkati
na .vččnosú, .proti požáru ohně .pekeln'ého.

'.Abyste,moji drazí, věděli,

\.

je ten hromosvod proti ble

.skůcn pekelaým, jaké je to pojištění proti „ohni,pekelnémn, ukáží
vám s pomocí "boží dnes několik prestředků pojistných proti oné
hrozné pohromě, i způsob, jakým máte oněch „prostředků užívati,
aby'Ste "se „vyvarovali všech omylů, které při :_pojištěnítom mohou
nastati.

Pojednání.
. _1.První hromosvod. který-nás chrání proti ,.úderůmhlesků'
pekelnýeh, .prvnípojistnýipnostředek proti ohnizpekelnému a zvěč
nému izavržení jest skryt! ve slovech božského našeho učitele: „»Kdo
věří .v Syna božího, nebude souzen.: »Bohu díky íc řekne. mnohý
z vás, »to věru snadný prostředek.: Ano, „snadný __prostředek,
opakuji s vámi,: — jen jestli ho každý z vás správně“ užívá,„_nebot,
možná. -že někomu Spíše slouží k „zavržení nežli—ku spáse. jest
svatá-víra mocným prostředkem, ochranou a pojištěním- proti věč
nému završení, je-li taková, "jakounám ji Spasitel nás doporučuje.
Kristusi-řekl jednou svým apoštolům :, »:Neten, jenž mi řiká _.pane,
vejde tio—království nebeského-': -čímž chtěl naznačit-„ že :pouhá
víra nestačí-, aby nás ucheáqila- od zavržení,

.v.-

'! Coprospějí ptáku křídla,:jsouáli.pór zbavena; cp

.; __

platný,.
.
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vůz, nemá-li kol; pták se nevznese a stane se kořistí dravce, my
se' n'e'hneme 5 místa s_vozem. A právě tak jeto i s vírou.'
.Sv. jakub praví ve svém listě: »Co prospěje, bratři moji,
pr'aví-li kdo o sobě,“že má víru, nemá-li skutků? Zdaliž jej bude
moci víra spasiti? Tak i vlra, nemá-li skutků, mrtvá je v sobě.-.
Ze slov těch vidíme, že jedině víra se "skutky, čili jinými“

slovy život podle víry jest pravou pojistkou proti věčnému za-_
vržení. Skutky podle víry dodávají víře křídel, kol, života, jsou
pravým razítkem, které na listinu pojistnouvvytlačí smrt, až lou
čiti "se budeme se slzavým timto údolím. Rekl-li Kristus: »Kdo
věří, -nebude_souzen,c myslil tím- žiirou víru, která nás při *po
sledním' soudu osvobodí od muk ohně- věčnéb0.< Než ptáte se,
v "čem záleží živá víra? Ten má živou víru, jenž životem svým“
ukazuje že věří. Věříte, že Syn boží je ustavičně přítomen v nej"

světější Svátosti Oltářní! Chováte-se tedy tak, jak-sluší v pří
tomnosti krále králů, pána nebes i země? Věříte, že “Bůh jest
nejvýš spravedlivý,“ že hřích je největšl zlo pod sluncem. Var u
jete“ se hříchu jako největšího zla, fvarujete se ho více než cho-—

roby a smrti?" Nečiníš li tak, potom můžeš i s celou svou vírou
dostati se do muk pekelných. ]e-li tomu tak, snažte se ze všech
sil, abyste nabyli viry živé, která jeviti se má ve vašem životě,
v myšlenkách, řečlch i skutcíCh. Chcete-li žití podle víry, musíte
pamatovati ustavičně na Boha 'a na jeho přítomnost mezi vámi,
musíte pamatovati na nebe, soud a peklo. Musíte často vzbuzo—
vati svatou víru zvláště. při pokušeních, při zlých příležitostech,
které jsou blesky pekelnými a které snadno pro nás zažehují
oheň pekelný, který je připraven ďáblu a andělům jeho.
V pohádkách často je řeč'o živé-vodě, která činila velké divy
a 'zázr'ak'y v říši pohádek. I vlra naše je takovou živou vodou -—
jak ji nazval"též božský náš Spasitel u studnice jakobovy, když
hovořil se Samaritánkou — živou vodou skutečnou — nikoli po
hádkovou, jak někteří nep'řátelé ji nazývají, kterou možno uhasiti
plameny vášní a náruživostí, které původ svůj-maji z pekelné říše
satanovy.
2. Druhým prostředkem pojistným proti peklu a zavržení je
milosrdenství, jak naznačil sám Kristus slovy: )Jakou měrou mě
řít'eftakovou měrou bude-vám odměřeno -— blahoslavení milo
srdní, nebot oni milosrdenství dojdou.. Milosrdným řekne jednou
spravedlivý soudce: »Pojďte. požehnaní Otce mého, a- vládněte
královstvím —- — nebot hladověl jsem, a dali jste mi jíst'i,-žíznil
jsem, ' a dali jste mi pít-i atd.<' — Milosrdenství '-jest .tedy jistý
prostředek, kterým možno- odvrátit od sebe hrozný rózsudek,
který by nás odsoudil-do věčného žaláře a ohně-pekelného.- Aby
však jistě účinkoval a platnosti záslužné nepo'zbyl, je nutno-zas
řídit se návodem Kristovým, jenž řekl: »At neví levice, co činí
pravice.“ Kdo- hojně koná skutky- milosrdenství, avšak čini tak
pro svůj zisk,_ chválu,. tomu milosrdenství—na soudu posledním
_nebude.mnoho platné, nebotv'zal odplatu svou již na tomto-světě.
Mají-li skutky milosrdenství býti záslužné 'a Bohu milé, mají býti

-—469—
konány ve stavu posvěcující milosti boží a pro Boha z pohnutek
nadpřirozených. Skutky milosrdenství prospívajívšak také i hříšo
níku, ovšem že- ne takovou měrou jako spravedlivému, jenž je
-dalek hříchu smrtelného. Hřišníku dává obyčejně Bůh za skutky
milosrdenství .svou milost, aby hříchů svých litoval, z nich se
'vyznal a dokonale se obrátil třeba i na smrtelné posteli. _, .
Před nedávnem zemřel ve Francii advokát, jenž nápadně na
'loži smrtelném se obrátil, hříchů svých litoval. a upřímně se z nich
'vyznal. Kněz, jenž ho zaopatřoval, domnívaje se, že Bůh mu svě
milosti popřál pro některý skutek milosrdenství, ptal se umírají—
-cího, pro který asi skutek dobročinný zasloužil si. milost svého
obrácení. Vzpomínal chvíli nemocný a potom vypravoval, že ujal
'se zdarma pře chudé .vdovy, kterou žádný advokát nechtěl hájit,
poněvadž vdova nemohla platit, a pomohl. jí ke právu.
.
Nejmilejší, konejte skutky milosrdenství ustavičně. i tehdy,
když snad nejste ve stavu milosti boží, jen té myšlenky se va—
rujte: »Isem dobročinný, proto mne Bůh nenechá ve hříchu ze
mříti, byt bych teď i- dále hřešil.< Taková myšlenka je hříchem
aproti Duchu svatému, o němž praví Kristus u sv. Matouše: »Kdož
'by mluvil proti Duchu svatému, nebude mu odpuštěno ani vtomto
věku, ani v budoucímm
_
Jste-li ve hříchu, hledte se ho zbaviti, aby vaše skutky došly
'odměny Stonásobné.. Skutky milosrdenství jsou nejúčinnějšími
splátkami do rukou božích, za které nám jednou vyplacena bude
pojištěná odměna království nebeského. Lehce bude se umírati
'tomu, jenž ponese si s—tohoto světa-za hrob mnoho ústřižků

a kouponů úpisůa půjček, které s.platil chudým a ubohým na
umoření svých dluhů vůči Bohu, to jest svých hříchů, a pojistil
'si tak pro sebe místečko u trůnu božího na nebesích a unikl
hroznému požáru ohně pekelného. Varujte se srdce tvrdého
a nemilosrdného, aby 'se na vás nenaplnila slova apoštola Ja
'kuba: »Soud bez milosrdenství tomu, kdo neučinil milosrdenství;
nýbrž otvírejte srdce své i pravici svou často bídě a zármutku
svého bližního, aby osvědčila se na posledním soudu na vás slova
"téhož apoštola: »Milosrdenství však se honosí nad soud.:
3. Další znamenitý prostředek pojistný proti pohromě věč—
ného zavržení jest obsažen ve slovech sv. Pavla v prvním listě ke
Korintským: »Kdybychom sami sebe soudili„ nebyli bychom sou
zeni-, t. j. nebyli bychom zavrženi. Co jest to, moji drazí, za soud,
jemuž se máme dobrovolně podrobit? Tím soudem jest svatá
:zpověd, v nížkněží, nástupcové svatých apoštolů, OdPOUŠtějÍna
sebe žalujícím hříšníkům jejich viny, přestupky, zločiny —._hříchy
lehké i smrtelné. Kdokoli se tomu soudu často a řádně podro
buje, je pojištěn proti peklu, nemusí se báti soudu božího, jenž
hrozný je hříšníkům, kteří se zpovědnici vyhýbají. — Nejmilejší!
jak lehký a útěchy plný to prostředek, hromosvod proti úderům
blesků satanových — ó buďme za něj vděčni dobrému Spasiteli,
jenž jej ustanovil.. a na soud povýšil slovy:,gKtqýmkoli hříchy
odpustítq- odpouštějí se jim, ' a kterýmkoli hříchy zadržíte, za
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jsou.: Děkujme za' něj církvi, která svátost pokání kvůli—

našemugpohodlf'tak

ulehčila.

.

:

'

— :—

V Rímě ve větších chrámech“ jsou u zpovědnic dlouhé pouty,
kterými“ _oslavnostech zpovědnici lehce udeřují kojícníliy, abyina—
byli zvláštních odpustků Č.ní to na památku toho, že dříve zpo—
vědníci kají'cníkypro těžší hříchy bičovali- sami, nebo jim' tělesné
tresty ukládali. ještě v jedenáctém století: se tak dále, neboť
čteme v dějinách, že opat vv Pompose krutě bičoval Bonifacia.
Toskánského, otce kontesy Matildy, když jednou za rok přišel
ku zpovědi.
A dnes je zpověď tak snadná, pokání skoro žádné a dosti-.
učinění, a přece tak mnozí se jí vyhýbají. Než někdy i těm, kteří
k ní chodí, stává se spíše škodlivou, než prospěšnou; je hromo—
svodem rezovatým a pojištěním klamným. A to se stává tehdy,
když svátost pokání nehodně přijímáme. Kdo 'nebudí opravdovou.
lítóst nad“ svými hříchy, kdo z íalešného studu zamlčuje hříchy,
pcčet i jejich okolnosti, kdo nenahradíškodu a křivdu bližnímu
učiněnou, kdo se nelepší, tomu je zpověď ne pojištěním, proti za
vržení, nýbrž- příčinou hněvu i trestu božího a hrozného jednou
soudu, na němž svatokrádci uslyší: :Odejděte ode mne, zlořečení,
do ohně věčnéholc
Přátelé drazíl Přistupujte často ke' svaté zpovědi, k tomu
soudu, který vás zachrání před soudem božlm při skonání věku ;,
však střezíese, abyste ho'lehkovážně nezneužívali a nechodili ke
svaté zpovědi spíše ze zvyku, nežli ze spasitelnýchúmyslů. S ka—
jící Magdalencu plačte nad hříchy svými opravdovou lítostí;_
s polepšeným Zacheem odčiňtevšechny křivdy, nahraďte škody,
s Petrem umiňte si: »Raději zemřlti, nežli opět zhřešitilc Bu
dete-li tak činiti, stane se svatá zpověď soudem, pro který ne

budete jednou souzeni a prokterý uniknete bleskům a hromům,
jimiž otřese se země i bořící svět, až řítiti se budou. do propasti
věčného zavržení hříšníci nekající a zatvrzelí.
"
'
4. Konečně ještě jeden prostředek se nám naskýtá, jenž nás
chrání a pojištuje proti odsouzení do ohně věčného. BožskýSpa
sitel ukazuje naň slovy: >Kd'o jí mé tělo a pije mou krev, má..
život věčný, a—já ho vzkřísím v den poslední.<
Tělo Kristovo a jeho požívání ve svatém přijímání jest tedy
čtvrtým a snad i nejúčinnějším pojištěním, které splaceno nám
bude“ jednbu životem věčným,
'
:
Než jako i dřívější prostředky, pojistky mohou spíše škodit,
nežli prospět. tak je to i s požíváním těla Kristova, se svatým
přijímáním Kdo myslí si:- »já přijímám tělo Páně v čase veliko—
nočním a někdy i v adventním, a doufám, že. i na smrtelném
lůžku 'je přijmu, nemůže mi tedy nebe utéci,"c' dobře uvažuje, než
'mohl by se přece i při tom zmýl'iti. Chceme-li -v sobě udržeti
živOt tělesný, je nutno, abychom denně přijímali chléb i pokrm.
A právě tak má se to i' s životem duchovním, 's životem-duše,
kterou svatým přijímáním chceme uchrán'iti před Ohněm'pekel'n'ým.
Podaří se nám to, budeme.-li hodně často sytití- se nebeským
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chlebem, vždy, kdykoli toho nutnost a potřebu cítíme, vždy,
kdykoli duše naše je prázdná, vlažná, abychom jí dodali'tělem
Páně síly aílásky.

' .

'

.“

'

Kdo,. málokdy a zřídka přikleká ke stolu Páně., ten pohrdá
a podceňuje vzácný ten prostředek naší spásy .a vydává se v ne
bezpečí věčného zavržení. Pošetile jedna, kdo vyhýbá se stolu
Páně, hanebně jedna ten, kdo vědomě a dobrovolně v těžkém
hříchu na jazyk a v srdce béře tělo Boha a našeho Spasitele.
Kdo nehodně snad i po ledabyle, nebo neplatné zpovědi při
jímá, ten strhuje'na sebe hrozný soud a hněv Syna božího, jak
o něm mluví sv. Pavel „v listě ke Korintským:_ »Kdo jí a pije
nehodně, odsouzení sobě jí a pije-'n

_.

Hodnéa vřelé přijetí těla Páně předurčuje nás k věčné bla
-ženosti, nebot není možno, aby ten, jejž tak často hostíme ve
svém dobře připraveném a vyčistěném srdci, neoplatil nám naši
touhu a lásku věčným pohostěním na své hostině, kterou při
pravil vyvoleným v nebesích.
Přátelé drazíl V nejsvětějším svém těle a krvi zanechal nám
Kristus ve své nekonečné lásce mocný a vžnešený prostředek,
jenž nás jednou uchrání před hrozným pádem do propasti za
vrženců. Používejte ho často, a ucítíte, co v srdci vašem vykouzlí
boží milost.f]ako jarní slunce ledy trhá a sníh rozpouští, ze spánku
budí" promrzlou zemi k životu a na pažitě hebkého trávníku roz—
hazuje vonné květy, tak i Ježíš Kristus, vznešené to slunce mi
losti, rozpustí a roztrhá všechny vaše zlé žádosti a náklonnosti,
vzbudí v zahrádce vašeho srdce vonná kvítka zbožnosti, něžné
květy ctností, které uzrají v křesťanský život, jenž odměněn bude
jednou korunou slávy a palmou vítězství. Sladký, tichý mír roz
hostí se ve vašem srdci, byť by i nad světem dále se blesky sa
tanovy zloby křižovaly, byť by burácel hrom nad celou zemí —
a mír ten v srdci vašem neuhasne. Mírně jako lesní, průzračný
potůček uprostřed k/větů ctností poplyne váš život' až ktomu
moři věčnosti, aby v jeho klínu a objetí našel šťastný svůj cíl
a ukojení všech tužeb.
_
v
_
Budete-li po celý svůj život hostit ve svém srdci hustit bož
ského Spasitele, příjde vám tento naproti až k lůžku smrtelnému
a pevnou rukou převede vas přes propast hrobu do svých věči
ných sídel.
-

_
.

Přátelé drazí l meslete

*

.

se trochu v ten okamžik, v ten

hrozný okamžik, až Syn člověka, _spravedlivý soudce pokolení
lidského, pojištovatelnaší spásy, přijde soudit a vrhat bude blesky
svého hněvu na ty, kteří. se včas na tomto světě nepojistili, nebo
jenom

špatně.

meslete

_

_

se v tu chvíli, až po hlasu Syna božího: »Odejděte,

zlořečení, nebot nepřijali jste mne, když jsem vám nabízel po—
.jičtění na život věčný, a přijali-li jste je, zneužili jste ho ve své
zaslepenosti, nespláceli jste premie dobrými skutky, pokáním,
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proto nebudete uchráněni' blesků a hromů mých-,'zahynete v požáru
pekelpém, v němž věčně trápit se budete,-ježto sami jste si zavinili.:
O, jak by rádi šli na svět, aby mohli znovu a dobře všech
prostředků užit a za ně si koupit život věčný-! — Ale bude pozdě!
" Vy máte ještě časy—' pojištovatel Kristus-béře dosud při
hlášky ——cesta ctnosti dosud pro vás otevřena, prostředky po
ruce — Chopte se jich vší silou a—'jsou jen čtyři a tak snadné.
. 'Posilněte a upevněte svou víru zbožným - a častým- poslou
chánírn' slova božího, četbou-katechismu a. dobrých knih. Vzbu
zujte často viru, a to zvláště v čas pokušení.
'
Nezavírejte ruky své k dobročinnosti; ať není žádný den bez
nějakého skutku tělesného neb duchovního milosrdenství. Dopo
ručuji zvláště modlitbu za své bližní, poskytujte zarmouceným
útěchu, napomínejte své cbybující bratry. To vás nic nestojí-,
ažu Boha vše velkou cenu má. Ujlmejt'e se ubohých, hajte na
padenou čest nevinných svých bližních — sami nesudte jiných
opovážlivě, nýbrž sudte, a to často, sebe samy na klekátku u zpo
vědnice plni lítosti a slzí nad svými poklesky a hříchy. Často
srdce své otvírejte nebeskému hostu ve svatém přiiímáni dokořán,
plni touhy, odevzdanosti a, lásky.
'
'Uživajíce těchto prostředků jste opatření dobrým hrama“
Svodem proti úderům blesků satanových, proti zavržení —- jste
nejlépe pojištěni prOti požáru ohně věčného — můžete klidně
očekávati poslední věci člověka, smrt _asoud, jenž pro vás nebude
dnem a okamžikem hrůzy, nýbrž dnem milosti a slávy. Amen:

Neděle sedmá po. sv- Duchu.
Potřeba dobrých skutků.
»Strom, který nenese dobrého ovoce
.

, bude vytat.:

, Mat.

Pán Ježíš porovnává člověka v dnešním evangeliu se stromem.
„Strom nese ovoce bud dobré anebo špatné, aneb žádné. 'U stromu
záleží nejvice na ovoci. Čím více a čím lepší ovoce strom přináší,
tím jest milejší a vzácnější. A tak i cena člověka záleží v tom,
jaké ovoce vydává, zdali dobré, špatné či vůbec žádné. »Každý
dobrý strom ovoce dobré nese.: Dobré skutky jsou ovocem, ni
nichž má Bůh zal bení a jež chce na věčnosti odměniti. Za zlé
skutky pak bude trestati. »Který však nenese dobrého Ovoce,
bude vytat a, na oheň uvržen.: Proto napomíná božský Spasitel
nás všecky: »Tak svět světlo vaše před lidmi, at vidi vaše skutky
dobré.. (Mat. 5.) Pracujte, dokudž den jen, nebot přijde noc,
kdy žádný více nemůže pracovati. (jan 9) Bez dobrýeh skutků
není spásy. Dvě důležité pravdy chci dnes 'vysvětliti, a sice:
1. Kdo zanedbává skutků dobrých, může—právě tak zavržen býti,
jako kdo činí jen skutky zlé; 2; více jB'it lidi, kteří budou za
vržení, že zanedbávají dobrých, nežli, kteří čini zlé.
"
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.1. Evangelium Kristovo, náě božský zákonnlk,„jobsahuje při.—
kázánl—dvojlho druhu. jedna' zakazují: »To nesmíš činiti ;: druhá

přikazujít »To musíš činiti; -— Jedna zapovidajívše, co jest zlého
a hříšného ž-rnev'děk'“k Bohu,- rodičům . a dobrodincům.,. nevěru,
bludařstvi; rouhání',-rznesvěcovánl neděle a svátků, "vraždu, bez
právl nanblížním, neníravnost kráděže, poškozování cizího majetku.
cti a dobrého jména. zkrátka hříchy proti lásce k Bohu, sobě
a blížnímu. Druhá přikazují, co nutno k našemu blahu časnému
a věčnému: milovati Boha nade vše, bližního jak sebe pro Boha
a z lásky k- Bohu, sebe- posvěcovati, zdokonalovati, povinnosri
svědomitě plniti a skutky milosrdenství prokazovati. Hřeší tedy,
kdo čini-zlé, hřešl také kdo nekoná dobré. Strom, který nese
špatné ovoce, bude vyťat a na oheň uvržen; a—podobně i strom,
který vůbec ovoce dobrého nenese.
Pravdu tu nalézáme mnohokráte stvrzenu v písmě sv. Prorok
Isaiáš mluví o vinici, jež nevydává žádných hroznů, ale samé
bodláčí. Co ji očekává? Bůh odpovídá: *:Odejmu plot její a bude
pošlapána; a zanechám ji pustou.< (5. S.)
-.
—
Není jiné pomoci, jiného osudu pro vinici, praví,-sv. Augustin-,
bud musi vvydatiovoce dobré anebo; bude zničena. Usty sv. Pavla
mluví Bůh o zemi, do níž zaseto bylo símě dobré-ažádného
ovoce nevydala; jest. proto zavržena a blízka zlořečení. (Žid 6. &)
Sv. Ian Křtitel, předchůdce Páně, začíná své'kázánl-z »Každý strom,
který nenese dobrého ovoce, bude vyťat a na oheň uvržen; Po
sluchači volali zděšeně: »Co máme tedy činiti? jaké ovoce 'pří—
nášeti ?- A sv. lan odpovídá, že dobré skutky to jsou, skutky-lásky
k bližnímu: »Kdo má dvě sukně, dej nemajicím; kdo má pokrm;
učiň totéž.c (Luk. 3, II.)
'
SkOro tých slov..o stromu. užívá božský Spasitel: oKaždý strom,
který nenese dobrého ovoce, bude vyťat a na oheň uvržen,-. t. j.
každý 'kdo jakéhokoli stavu a věku,. nepřináší ovoce '-dobrých

skutků, bude věčně zavržen a trestán.

.

Drazí křesťané, dobře to uvažme! Neřekl Kristus: strom, kter
nenese žádného listi, bude odstraněn a spálen, ale který nenese
dobrého ovoce. Chtěl tim říci: nestačí člověku dobrá myšleni,
žádosti, předsevzetí, jako stromu listi, toho možno naléztiiunej
vlažnějších křesťanů, ale.třeba ovoce'dobrých skutků, svědomitého
plnění povinnosti křesťanských, sebezapírání, odříkání, jež všezvy

chází 'z nadšené lásky k Bohu, sobě a bližnímu.

.

Všecky tyto pohrůžky pisma sv. „a samého božského Spasitele
maji nás vyburcovati- z klamu, v jakém se mnozí nalézají, domní
vajlce se, že stačí již, nekonají li zlého, a při tom zanedbávají
svých povinnosti.- Jak často slýcháme, že'mnohý omlouvaje se,
proč k sv. zpovědi nejde, řiká: +Z čeho 'bych sevzpovídaliejá
nikoho nezabil, neokrad.-c To jest celé jeho_:desatero,.-Že jest
Bohu za dobrodiní -nevděčným, že se snad rouhá. proti Bohu mluví,
o pravdách náboženských pochybuje, nevěrecké a protináboženské
spisy čte, v nebezpečí nevěry se vydává, nevěru rozšiřuje, penězi,
- podporuje, církev Kristovu a duchovní nenávidí,. neděle znesvě
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e-uje,k rodičům je; nevděčaý,v—

myšlenkách,řečích,ba

i=shuccíeb mt zalíbení, bližnímu a sobě-na zdraví škodí, na ma
-jetlšui, na. cti,- .pomlpuvá,

různice působí, nepostí—se, bohoslužbám

se Vyhýbá, za vím:-se stydí atd. Hle, co tu hříchů spáchá mnohý,
»co zlašpůsebí, a —, domnívá se, že jen: svědomí čistič.& duše
bea úhony. Co ještě nových. hříchů objeví se, bude-li .zpytovati
svědomí, co' vše promeškal a zanedbal, a měl přece vykonatí, co
dobrého ovoce mohl přinésti a přece zůstal stromem bez listí
a bez ovoce.
2. Více křesťanů připravuje si zavržení věčné zanedbáváním
dobra nežli pácháním zla. Příčina toho jest, že snáze jest opo
menouti dobro nežli vykonati něco zlého. Jest to v přirozenosti
člověka že snáze a častěji zanedbává povinnosti, než proti nim
jedná. Tak zapomíná mnohý. na modlitby denní a konání kře
sťanských povinností, zanedbává kostela a služeb božích snáze
a častěji, nežli aby Boha hrubě urážel a jméno boží zneuctíval.
Spíše opomene světiti neděle a svátky nežli aby je zůmyslně za
povězenon prací znesvětil. Spíše odepře mnohý pomoci potřeb
ným a nešťastným, nežli aby je krutě utiskoval. Mnoho jest kře
sťanů, kteří jsou před světem považováni za řádné a poctivé,
poněvadž se žádného pohoršlivého a hrubého skutku nedopustili,
a přede duše jejich jest zhanobena hříchy, že opomenuli konati,
co bylo jejich povinností. Před pohoršlivými hříchy se má na
pozoru každý, kdo dbá o čest a dobré jméno u svých blížních.
Dále více stojí obětí vykonati něco zlého. nežli dobrého. Dobro
se opomene bez rozčilení, rázem; ke hříchu však se člověk“při
pravuje, svědomí brání, ukazuje na následky. Co nocí probdí
zloděj a chlípník, co příprav činí, aby dosáhl co má _vúmyslu.
Co zkouší člověk hněvivý, mstivý, pyšný, závistivý, nestřídmýl
Zije v.vstálém boji a nemá pokoje ve dne ani v noci. K opome
nutí dobra však není třeba žádných příprav, žádného rózčilení,
žádného zvláštního umění, nevydává se člověkv nebezpečí hanby
neb škody. K tomu není třeba, leč že nic nedělá, co dobrého
dělati má. Co je lehčího, pohodlnějšího a proto i častějšího?
A proto více bude lidí zavrženo, kteří opomenuli dobré skutky,
nežli těch, kteří činili skutky zlé. Odtud si vysvětlíme hrozná
slova,- jež pronese božský Spasitel, až přijde opět jako soudce
\: den soudný! Často jsme je slyšeli a přec tak málo mnozí o_nich
uvažovali. Hrozný ortel dává každoročně v evangeliu ohlašovati.
--abychom byli připraveni a nebyli jednou překvapeni. V onen den
hněvu vyřkneik zavrženýrn: »Odejděte zlořečení do ohně věč—
TlČhO-J A vysvětlí proč. Nejdříve hlavní důraz dá-na zanedbávání
dobra,' jež mělo býti vykonáno, ne že by hříchů z konání zla ne
__trestal, každý hřích musí dojíti „pokuty přiměřené, ale zvláštní
důraz bude klástima hříchy, jimž všichni tak lehce mohli se
vyhnouti, cpomenutí dobra, jež jest příčinou, že většina lidí vlastní
vinou-bude. uvržena do zavržení věčného. Neřekne: »Vy jste mne
v osobě svých blížních okrádali, pronásledovali, mpili, krutě se
„mnou jednali,c nebot tyto hrubé přestupky vytýkal by poměrně .

_
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málěríiu- pódtu' zadržených; ale řeka,-co? netýká— vašmo jich
páč-tu,- 'a Side: »Láčtiěl jsem? a' neděli jste nit-=jí'šti; mbý'jscni'
byl a nepřioděli jste mne';- nemocen jsem byla 13ndňá'vřštfivilijste
mne, hostem“ jsem byl a! nepřijali-jste mame (Mim ZS.), rudý vy
tkn'e-ie'n hřtchy' opomenutí dobra—,zanedbání lásky,. jichž se lidé

nej'vice' dopoustějí, a to bez ostychu. A jako m'luv'i'o zanedbání
lásky k blížnímu, tak bude jistě ml'uviti ol zanedbání lásky k' Bohu
a sobě, všech ostatních dobrých skutků, modlitby„ vděčnosti,
sebezaplrání,-.návštěvy služeb božích a' j., jichž se lidé nejvícedo
poušrějí.

.

.

. -»Kl'esfan, který se při hrozne výstraze této ještě neprobudí
a rukou k_díh1 nepřiloži, praví sv. Augustin, nespí, ale už je sku
tečně mrtev; křesťan, který se spolehá, že bude spasen,.bude—li
, se varovati jen hrubých hříchů a „může zanedbávati dobrých,
nezná svého náboženství, nezná evangelia Kristova.:
asto slý
cháme mluviti otom či onom: >to je řádný křesťan, hodný
člověk, neublíží nikomu, nerouhá se, žije počestně a zachovale;c
nestačí to však, zanedbává-li týž skutků dobrých a povinností
křesťanských. Chvála ta hodi se také na každého pohana; od
křestama žádá se více, aby totiž nejen zla se varoval, ale "také
dobro konal, a sice tolik, kolik dle svěřených hřiven měl vy- '
konati. »Obcování naše jest v nebesích,c praví sv. Pavel. Tělem
máme býti na zemi a duchem u Boha; vše, co konáme, máme
zasvěcovati slávě boží, blahu blížního a spáse své duše. Pravý
křesťan miluje Boha nade vše, rád se modlí, služby boží svědo—
mitě navštěvuje, odříkáním, trpělivostí, pokorou následuje/božského
mistra, bližnímu stále jest hotov přispěti radou, útěchou a jakou
koli službou; povinnosti stavu horlivě koná, věda, že bude museti
jednou vydat zodpovědnost nejen co.učinil, ale i chtěl učiniti, co
promeškal, á nechtěl promeškati; vykázati se ovocem dobrých
skutků.

“

Aby však to dobré, jež konáme, mělo cenu u _Boha a bylo
záslužným pro nás na věčnosti a dostalo se nám odměny, musíme
je kona'ti's dobrým úmyslem, z lásky k Bohu a"bližnímu, ke slávě
boží a spáse své duše. — Císař brasilský, Don Pedro, vydal pro
volání ke sbírkám ve prospěch útulku pro nešťastně a nemocné.
Příspěvky byly“ velice malé a řídké. Prohlásil tedy _veře'jně: »Kdo
dá na ústav 400.000 korun, bude povýšen do stavu baronského;
.kdo dá 800.000 korun, do stavu hraběcího.: Peníze se hrnuly se
všech stran; ústav byl brzy zřízen. K vysvěcení budovy sešlo se
veliké množství lidí, jež čekalotu zvláštní překvapení. Odhalená
budova a na ní byl nápis: »Marnivóst lidská bídě lidskéc; t. j.
aby se ulehčilo bídě lidské, musela býti přilákána marnivost lidská!
Všichni dárci příspěvků, kteří hledali v tom jen svou slávu, za
razili 'se azastyděli, byli—veřejně zahanbeni. Tak všecky skutky
lidské dobré, jež byly *ko'ná'ný bez pravého a svatého úmyslu,
bez lásky, ale jen z vypočítavosti pro vlastní chválu, nemají ceny
u Bóha' a budou při“ soudněm dni veřejně odhaleny. -.—.Dobré
skutky, aby měly Zásluhy, musí—býti kon'ány' ve stavu milosti
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boží. .:.Já._jsem_„vinný kmen, .vy ratolesti, řekl Pán Ježíš. Každá
ratolest, jež nezůstane při kmenu, každý ve hříchu, uschne a ovoce

také bez ceny, nehodí se, leč naoheň.:
Slavný generál francouzský, de Sonis, (+ 1834) byl velice"
svědomitý ve svých _křesťanských povinnostech. Zivot jeho byk
ustavičná modlitba, ustavičně spojení s Pánem Ježíšem častým
přijímáním těla Páně, ustavičným Sebezapíráním a posvěcováním
sebe, ustavičným odříkáním ve prospěch blížního. Za-svého po
bytu v Africe odříkal se všeho, aby ušetřil pro spolek sv. Vin
cence, pro nemocné a chudé, které sám navštěvoval těšil a-po
siloval různými dárky a léky. Vše, co činil, konal ku *slávěboží.
blahu blížního a své duše, a to .stále ve stavu milosti Boží.
V Mnichově žil před lety bohatý měšťan, který všechen prázdný
čas věnoval péči o nešťastně. "Jednou při hostině jakési památné
vytýkali mu hosté, že se příliš namáhá a zdraví podkopává. Místo
odpovědi zavedl je do jednoho pokolíku, kde byla pouze hůl pa
stýřská a kousek nuzného šatu. »Tato hůl a šaty byly mým je
diným jměním, když jsem byl v mladých letech pasákem.: Pak
zavedl je do druhého pokoje, atam byla samotná rakev. »Tato mi
připómíná, že chudý zase bez statků světa musím odejíti na věčnost,
odkudž není návratu. Pohled na hůl a šat'přivádí na mysl moji
minulost, pohled na rakev moji budoucnost; konec života a přechod
do života věčného. Dobré" skutky však budou mne jediné prová
z'eti až k soudné stolici Boha nejvýš spravedlivého a vydají pro
mne svědectví a budou mojí slávou a chloubou na věky.:
Nekráčejme s většinou, kteří se vystříhají hrubých hříchů
a Zanedbávají povinností křesťanských; byly bychom stromy bez
ovoce, jež vytne' náhle nebeský hospodář a uvrhne do ohně věc-'
ného; alenkráčejme'v' řadách vyvolených, kteří nej_envarují se
hříchu jako největšího neštěstí, ale i konají dobro dle svých sil,
_dle své možnosti, aby se mohli před soudem vykázati ovocem
a zásluhami dabrých skutků.
'
“
Prosme Ducha sv., aby nás osvítil, bychom pravdu poznali;
aby nás posilnil, bychom povinnosti rádi a ochotně plnili; aby
nás očistil a ohněm lásky roznítil, bychom to vše č-Inilipro slávu
boží, blaho bližního a spásusvé duše.
V. M. Vzít/zal,O. Praem.

Na-neděli osmou po sv. Duchu;
P. Dr. Josef Miklík, C. s. s. R'.

\

O milosti pošvěcující.
»Duch svědectví vydává duchu
_šemu, že jsme synové boží.<._
_

(Řím.

„

_

&, 16.) _

Drazí přátelé! Kdysi modlil se Pán Ježíš. Kdyžse navrátil
k ostatním; apoštolům, přistoupil k němu .jeden- z jeho učedníků
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a prósil ho: »Pane, nauč nás modliti se!: (Luk. '11, I.) Pán'Ježlš
vyhověl rád této prosbě a naučil svoje věrné modliti se Otčenáš—(
“ Drazí přátelé! Kolikráte modlili se již'lidé od té doby-tuto
krásnou modlitbu! Kolikráte zvali Všemohoucího Boha něžným
jménem »Otče'našel Ale jak často platí o- takových lidech výtka,
kterou dal Bůh“ židům: -»Lid' tuto oslavuje inne toliko rty, alé
srdce jejich" daleko jest ode mne.: (Is. 29, 13.) 'Usty nazývají
Boha svým Gccem, ale dle této 'své- v'iry'nežijí. 'A proto jsem si
umínil promluvit'i k vám o milosti posvěcujíci. Chci'mluviti právě
o této milosti, poněvadž jenom ona činí nás skutečně dítkami
božími.

'

'

Nuže, drazí křesťané, co je to milost posvěcujicíř Dle-vzoru"
božského Spasitele povim vám to napřed příkladem. Mladý syn
knížecí vyšel si v "zimě“večer- na procházku. Za městem' "uviděl
u cesty chudobné dítě. Bylo špinavé a zubožené až běda._ 'Roz
trhaný šat pokrýval jeho "údy, a jeho tělo třáslo se zimou. Kdo
"dítě uviděl, s odporem- se od něho ódvrátil a raději kus cesty
obešel, jen aby se s ním nesetkal, a ještě si o něm povídalir—také
dorůstá pro žalář. — -A dítě'sedělo u cesty samo; vždyť nemělo,
kam by šlo. Nemělo již otce, který by Se o něho poStaral,'-"ne
mělo dobré matičky, která by se na něho usmála, která by jeho
vlásky pohladila a jeho čelo zllbala; nemělo domova, všude
bylo

cizi.

_

'

_

' *A právě tato bída "dojala mladého knížete tak.! že se 'hocha
ujal a přivedl ho do zámku. Tam ho iumyli, oblékli v 'nový šat
a ozdobili-znakem knížecím. Potom vedl mladý kníže hocha ke
svému otci a ke své matce a prosil je tak dlouho,'až hocha při
jali

"za svého.

'.

.

**

- Co jsem-vám. drazí přátelé, vypravoval? "Myslíte," že je to
jenom vymyšlené? Neni; draží křesťané, je to svatosvatá pravda;
jeto článek na'ší viry katolické '— jenom že musíme tyto osoby
jinak pojmenovat.“ '
*'
_Timto ubohým 'a“ opuštěným hochem je každý člověk've'
hřichu těžkém a smrtelném. Nemá“ domova, protože na- tomto'
světě jsme všichni jen'jako na cestě; po které 'jdeine k věčnosti:
Tedy na tomto'světě takový člověk “domova nemá, -a na'sviůj

domov za hrobem ;

ó Bože, na ten se'neo'dváží'ani pOmysliti.

Nemá Otce v nebesích, který by mu otevřel“dvéře svého domu,
není "tam matky, která 'by se ho ujala. A i kdyby'před "světem
byl ebe bohatší, 'a kdyby' se mu všichni klaněli, před Pánem
Bohem je pouze že'brákem. 'To zlato a stříbro, které má, to *vnebi
neplatí. Tam se platí pouze dobrými skutky, a' těch člóvěkvae
hřlchu nemá. A tak'tu sedl u" této cesty, po které jdeme k věč—

nosti, vidí; jak: pomalu se blíží smrt jako-černá noc, a on nemá
domova, kam—by se"-uchýlil. Opravdu nemá, domova? Má, drazí
křeStané. ale když si'na tento ohnivý žaltář vzpomene, hrůzóu_$e
až otřese.- To je tedy člověk ve břichu smrtelnémJ
' “
:
'A právě tato bída dojala-tak Syna'božíbo,'-'Pána Ježíše, že se
hou'jal, urnyl a' očistil' jeho duši“ svou vlastní krví, Duch "svatý ji
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ozdobil krásným šayem rrúlosúvhqží & Spolu vedii. Abych taktem.:
tntp duši- k Gmi nohama.
7.910Meky- patři ones.-nebeský .na
'tns-Oskrámouduši. Přijímá ji ;za sxé dítě & '!tiskme na inittelo
valinka/naky:
.
'Í
.
..
C9 iempdy. drazí křesťané. milost pcsuěcuiícl? Je to nebeský
dam „kterýmae stává naše duše pted Pánem Bohem krásnou,
bohwmitou-...a.:svatnu;nic » dar. kterým
činí „dítkamizbošími
a dědici království nebeskéhoů Ale abyste ještě lépe „ppqhgpili
cenu _a y'z-mňenpsttohotodarn-božihp, r_ozmysleme si každé slam;
zvláatě.

:

„

.

.

.

.

Milost boží je tedy nebeský dar, který činí naši duši krásnou,
ale „kánon—„před Bohem. ;Eaké na „tomto sgčnč-gříkámeo lidech,
že --iesqnkrása! — ale tato .kfága. v -nebi..před-..Pánem Bohem ne—
platí. _,Ajak by také mohla ..a!nebi něho „platit? Této krásy jenze..
si “přecenedali, a každý !zůýtane takový, jakým ho :udčlal Pán
Bůh. A za několik .quůwšeqbua_ta krása v_adne a .usýchá. ŽA1e

ruinami!

ie krása duše.;krársapro nebe. a má .trvatipo celou

věčnost. A „nebude u všech .lidí stejná.

Hvězda rozeznáváme od

hvězdy idle její krásy _ajasnosti., imf-avi neo -ylné Písmo gv., as;-tak
tomu;.bnde i v ;nebi. .(l. „Kor. ,15, Al.) gilm kdo byl _na světě

mnam,

„čímmami

Nismooml ..k

„Pana-Bobamiloval. a -.zvlá.š.t.č.
čím častěji

přilimánh

bude avnebi krásnůiší. A tak :se

může snadno státi, že ten, kdo byl na světě, jak se říká, jako

panenka, bude vpebi ;jenpgpgelkou,,aque
ntmi. kterými

státi daleko za patet—

e_tlšehana „sv.ětčpohrdal..

v:.Mrilost
božíje'tmdy

dar.;kter.ý._činí
našiduši krásnou —“

ale-milost bpžl „činí Ms.;aké bohatnilými ; _svatými. Drazí kře
sťanél Kdyby tak do naší vesničky přijel císař pán, a kdyby _si
někobO'zvlášt všímal a často .s ním mluvil, zda.-li liv-Www? DO—

zamost takového člověka netěšila. a zda-li by se tím nechlubil?
Vidíte, ; co je „císařproti Pánu „Both „Nic,ponhé nic, protože
velikého i malého učinzl Hospodin. (Moud. 6, 8.) A tentomooný
Bůhyšlmá si takové duše, k-tefár-je v jeho mil05ti, on ji .miluje!
Když 'o „tom zbožný „knál David uqážoval, zvolal pln, údivu
v 8. žalmu: Hospodine, Bože náš! Jak v_ekké je jméno tvé po
vší zemi, .; velebnost tvápovýšena jeat až nad __nebesa.Dívám-li

se natvoje nebesa, -._d!l.o
t_n-kontvých, za pozoruji-lí měsíc _ahvězdy,
kmene,jsi učinil, ;: vidím-li ,vvšecku tu krásu sveta, „mySelÍVám-si:
' £0že, co je člomčk, ,že na něho gamatuiešř Anebo c_o£je syn
člogaka, ,že si _ho vůbec :gšímáš—P-—.Č ano.„křesť„_ané, milost boží

musí-být něco velikého, když působí, že Bůh _sitakového člověka
všímá .a 130 _miluie!

Ale to není ieštčrvšechno. :To neiVčtšíVyznamenání is.sm nám
iešcé ;neř-ekl. '.Mílostjoží činí z _nás „dítky-boží. Drazíggšestšné.
rozmyslem si dobře. .oo "10iznaamcná: thaohý. slabý „člověk„smá
se Mikem božím. Ien\,Bůb,.kt.eršrnn se .v prach koří chen-above.
a s'erafové. a předksogým nejsou ani andšlé ._d_pstičistí,-tenxíBůh
nám „:_d_o.voluje,
;gbyqqu_.,bo jmenovalismm Otcem. Když miláček
Bánč sv. Ian přemýšlel .o tomto :veltkém..-uyznamenání. volal

.. 4:9“
aPodí've'jte se,—jakou "lásku prokázal nám :Otec, abychom s_e'ujme—

nova'li“abyli jeho dítkamih (l“vjan 3, 1') A poněvadž člověk?
bez hříchu, člověk v milosti je dítkem božím, ,je také bratrem
Pána ježíše, je dítkem Panny Marie a jedědicem království ne
beského, jak jsme to četli v dnešní epištole. Na tómto světě byl
třeba chudičký — ale po smrti bude mu patřiti celé nebe. 'Na
světě si ho snad nikdo ani nevšímal, ale v nebi bude bratrem—
Kristoav-ým. Má pravdu jeden sv. muž (P. Faber) když řekl, že
mnohý chudý člověk bude se diviti sám sobě, až uvidí _všecku
svou krásu a velebnost. Bude se diviti, protože žádné oko toho
ještě nevidělo, žádné nebo o tom ještě neslyšela a žádnému člo
věku se o tom ještě ani nezdálo. co všechno připravil Bůh lidem,.
kteří ho milují, a kteří jsou v jeho milosti, (1. Kor. 2, 9.)

.

To je tedy milost posvěcující je to nebeský dar, který činí
naši duši před Pánem Bohem „krásnou, bohumilou a svatou; je to
dar 'boží. který z nás činí dítky boží a dědice „království .,nebe-.
ského. _Coz toho pro nás následuje? Drazí křesťané! Je li milost
boží takovým. darem. dejme si pozor, „abychomtohoto daru žádným
těžkým hříchem neztratili.

„--.

ó Bože, jak hrozné účinky má v,duši každý smrtelný hřích!
Abychom to snáze pochopili, vraťme se opět k tomu _hochu,'
o kterém jsem mluvil na počátku. Co by se stalo, kdyby svým
štěstím zbujněl a zpyšněl, kdyby počal knížetea .kněžnu urážeti
a zarmucovati, a kdyby na jejich domluvy vzdorovitě odpovídal?
Co by se, přátelé, stalo? Byl by vyhnán a_vyděděn. opět by byl
bez otce 'a bez matky. V jediném okamžiku stal by se z bohatého
syna knížecího — ubohým žebrákeml Vidíte, a takové, ano ještě
horší účinky má smrtelný .hřích v „duši, která-byla dosud v mi
losti boží. Ta krása duše, která měla býti jednou její ozdobou
v ;nebi, je ztracena! Všechny modlitby, které ta duše vykonala.
všechna sv. přijímání, která dosud přijala, všechny zásluhy, které
si dosud získala, všechno je ztraceno! ]iž není dítkem božím — Bůh
ji zavrhl! Iiž není bratrem Kristovým, poněvadž ho chtěla hříchem
znova křižovatil (Zid.—6, 6.) Již není dítkem Panny Marie. kterou
zranila ostrýmf mečem bolesti! již není dědicem království nebe
ského, kterého se odřeklai V'jediném okamžiku stává se před _
Pánem Bohem ubohým, chudým žebrákeml —'. O, přátelé, kdy
bychom si to dobře rozmyslili, pak bychom také pochopili, prac
franCouzská královna sv. Blanka říkávala ' svému synovi: -»Dítě
moje, mám'tě velice ráda. Ale raději bych .tě viděla mrtvého,
než abys mi udělal jediný smrtelný hříthlc
To tedy" plyne pro nás' z kázání 0 milosti boží. Dejme si
pozor, abychom tohoto daru božího nikdy neztratili, a vyhneme
se“- raději každé příležitosti, která by nás sváděla ke .hříchul
A' byl-li „někdo již „tak nešťastný, že pozbyl hříchem milosti boží,
co má činiti? 'Má si zouíatiř ó-nikolivl Dosud na něho čeká ve.
sy. 'zpovědřmilosrdný—Bůh. dosud rozevírá _suoji.otcovskounáruč,.„
aby ho přijal, "dosud hledá dobrý pastýř tuto „ztracenou duši. 
Kéž neodkládá a nezarmucuje déle-dobrého Srdce“Ježíšova!
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"Ale z tohoto kázání "plyne pro-nás ještě-dru-bépoučenLÍaPři
činníe se; abýchomímilóstboži v sobě stále-rozmožovali. Co by
zato-dal 'i—mnobý
člověk,. kdyby si 'mobl přidati-.aspoň trochu
krásyi Iak' rádby obětoval i část"svého majetku — ale bylo by
to<ba'darmo.'\£idlte, krásy tělesné si přidati nemůžeme, ale krása
naši duše. závisí na.:nás. .Tuf—si„-můžeme,„ano.tu si musíme sami

\zasloužiti. Každým dobrým skutkem,- 'který ..vyltonáme, každým
pokušenlm,.-ktere' z' lásky k „Bohu přemůžeme, -a zvláště každým
sv. přijímáním, stává se naše duše pro nebe ktásnějšl. Křesťané,
nechtějme býti přece v nebi popelkami, které se musí někde
v koutku krčit, a proto neodkládejme s pokánlm, až na konec
života. Je možno, že se potom vyzpovldáme, ale té „krásy a .slávy,
líterou jeme mohli míti; kdybychóm celý život Pánu'Bohu slou
žili, té- přece

už“ nedohonlme.

*

.

——'“

"DraZl přátelé! Slyšeli jsme, jak-velikým darem jest' pro nás
milost posvěcujlci. Nejenom že- činí'naši duši—krásnou, bobumilou
a švamu. Milost nám dávš' Boba "za Otce'a' modliti' se Otče náš.
Pamatujme na toto vyznamenání "a žij'me; jak se sluší-na dltky
takového Otce! _Kéž o nás nikdy neplati Slovo'Hos'pOdinovo:
»Syn'y jsem vychóval a povýšil jsem je, "ale oni- mnou—pobřdli.:
(Isí 1,—
'2.) íNe,' přátelé, takovi nebudme! ]Sme dítky boži,=proto

budme'fsvatl a dokonali, jako Otec náš'lnebeský dokonalý jest;
Amen.“ (Mat,"5, 48.)

' - "

. - Neděle osmá 1qu sv. Duchu:
i'o „bohatství božín'ma ohudobě lidske.,
Í' f "i
„,i
53:1.

.;

_
:'Ív;: .",„'
. (n'

„

a-Byljeden bohatý človek, kterýž měl
vladaře-; a ten obžalován jest před ním
jakobybyl

, v-.

rozmrbal statek. jeho .. .-..c

'

wi'Eoto pndobenstvlvo bohatém'čšovňkua a jeho -bospodáři,_,jen_ž
špatným. hospodařením zchudnul,; dává nám. příležitost, to_zjimati
obphatství

božim- a o naši chudoběz;

- .; _

-v.

.

i.;.ll..",'jakie celověksám sebou chud, ač zdá se býti; bohatým;
:::.: 2. jakzpouze Bůh lest bohat, a .také. nás chce učiniti bohatými.
“? í11. Pozoruje-liz-člověk správně celou svou podstatu, to musí
s žalmistou zirolati: »Já pak nuzný.'isem 'a chudý.: (Zalm 39, _18.)
Není žebrákem, kdo ničeho-nemá, a c0'má,—obdržel od jiných
jenldar'e'm, :: k tomu má ještě mnoho dluhů,—nkferépo celý čas
svého? života"svou' praci nikdy zapraviti: nemůže? Totobraz člo—
Věka; který před Bohem je žebrákem. Co-zmá člověk sám sebou.
zem-moci? Dočista'ničebo.- Protofžalmista pokorně-tvou: »Byto'st
má.-'jest jako nic před-'ťeb'ouc (Žalm 38; 6) Želatiž něčim—jsme,
že 'žijeme'iako- lidé, to přijali jsme od Boha“, který nás z ničeho
p'ov'olal k“životu, 'jak také žalmista dosvědčuje: ':Hospodin..-učinil
nás,>a'"ne'níyisámi sebe.- (Zalm' 99, S.)
' J.. —.
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jak náš život a naše bytost, tak iostatní naše síly a mohut
nosti, každé dobro duše i těla jest darem božím. Apoštol národů
praví: »Co máš, čeho bys nebyl od jiného vzal? Pakli jsi vzal,
proč se chlubíš, jakobys byl nevzal?c(1. Kor. 4, 7) Jak zpozdilým
a osobivým byl by hospodář, jenž jsa sám chud, přece by se
.domníval býti bohatým, poněvadž mnohé statky jemu jsou pro
půjčený a jeho správě svěřeny? Jelikož tyto statky jsou vlastni
ctvím pánovým, kterýje jen prozatím svěřil k spravování, tu ne
může hospodář, chtěje býti upřímným, nic jiného o sobě tvrditi,
nežli že je chudým služebníkem bohatého pána. A každý člověk
jest ve svém poměru k Bohu chudým služebníkem, v jehož ruce
je složeno mnohé a nesmírné bohatství, které spra'vovati a se zi
skem zase Bohu navrátiti má. Toto spravování jest ovšem dílem
člověka, ovocem jeho obratnosti, námahy a věrnosti. Pamatujme
si však, že ani zde se nemůže člověk svým dílem chlubiti, jakoby
to bylo jen dílo jeho rukou. Neboť kdo dává člověku všelikou
zručnost 'a chytrost? Kdo mu dává píli a horlivost? Kdo utvrzuje
jeho věrnost? Kdo zabezpečuje šťastný výsledek jeho námah? Ne
činí vše to Hospodin, jenž,.kdykoliv něco dobrého činíme, naše
působení předchází, je doprování a svou milostí dokonává? Proto
se také sv. apoštol národů vyjádřil: »Milostí boží jsem to, což
jSem; — avšak ne já, ale milost boží se mnou.: (1. Kor. 15, 10.)
Kristus sám napomíná: »Beze mne nemůžete ničeho učiniti.c (Jan
15, 5.) Z té příčiny musíme tedy naše dobré skutky, naše ctnosti,
vykonané z naší vlastní moci, považovati za bezcenné, a vše vy
konavše, co bylo naší povinností, doznati: »Služebníci neužiteční
jsme.: (Luk. 17, 10.)
'
Ano, nejen neužiteční, nýbrž izlomyslní služebníci jsme, často
ani to nečiníce, k čemu jsme zavázáni, často mnoho dobrého pro
meškajíce a svěřenou hřivnu zakopávajíce. Často konáme, co zlého
jest, lehkomyslně jako onen hospodář v evangeliu mrhajíce statky
přírody a milosti, které jsme věrně spravovati měli. Kdyby nás
Bůh chtěl dnes k sobě povolati a říci: Slož účet ze svého ho—
spodaření, co bychom mu odpověděli? V jakých úzkostech a vja
kých rozpacích bychom bylil V jak špatném stavu by se ukázaly
svěřené nám statky, které jsme měli zlepšiti a zdokonaliti! Co
dluhů by se tu objevilo, které. sami nikdy zapraviti nemůžeme,
poněvadž sami ničeho nemáme. jak nedostatečnými ukázaly by
se naše dobré skutky! I nejbohatší kníže, i nejváženější a nej
ctnostnější-člověk, i největší učenec zdá se býti na smrtelném
lůžku chudým a nuzným. _Zdecítí každý svoji nicotu a chudobu.
Ve dnech zdraví, štěstí a časného blahobytu zdá se člověk býti
bohatým a přišvojuje si vše, ač není nic jiného jeho vlastnictvím
nežli-hříchy. Věrul Tyto pocházejí od nás a ne od Boha, jsou
tedy naše a ne boží. Člověk jest tedy chudým; pouze Bůh jest
bohatým a tebe může bohatým učiniti.
_
2. Pouze Bůh jest bohat; neboť On, nejvyšší dobro, je souhrn
všech statků; v něm, v nejdokonalejší bytosti, jest obsažena ve
škerá dokonalost, která se dá mysliti. A co Bůh jest, je sám se—
Rádce duchovní.

31.

\
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bou, poněvadž On je prapůvod své bytosti. A co Bůh má, má:
sám ze sebe; neboť na počátku byl Bůh a pouze Bůh a mimo
něbo nebylo ničeho. Nikdo jej neučinil bohatým; nebot On jest
od věčnosti Bůh a Pán, a mimo něho není nikoho. Nikdo jej
nemůže učiniti chudým; neboť On má své bohatství ze sebe
a v sobě, jak k Mojžíšovi řekl: »já jsem, kterýž jsem.: (2. Mojž,
3, 14.) Proto David pokorně se přiznal: »Bůh můj jsi ty, nebo
dobrých věcí mých nepotřebuješ < (Žalm 15, Z,) Všecky statky na
nebi i na zemi jsou jen plodem nejvyššího dobra; neboť »všecky
věci,< píše sv. evangelista, »skrze Boha učiněny jsou, a bez něho
nic není učiněno, co učiněno jest.-. (jan 1, B.) V něm je život,
který všechno stvoření oživuje. V něm je světlo, které temnotu
světa osvěcuje. - V něm je svatost, která anděly a lidi posvěcuje.
V něm je původ, blaženost a sláva, která všecky vyvolené věčně
oblažuje. Bůh svých tvorů nepotřebuje, avšak tvorové potřebují
Boba, nebo od něho mají vše, co je časně a věčně činí štastnými.
Celý svět je chud, pouze Bůh je bohat a obohacuje naši chu
dobu. Z jeho hojnosti přijímáme všichni, poněvadž bez něho ničeho
nemáme a ničím nejsme. Významná jsou tedy slova: Bůh můj jest
"mi všíml Sv. František z Assisi klečel celou _noc rozjímaje a Opa
kuje neustále tato slova: Bůh můj jest mi vším. »Tomu, kdo to
muto slovu rozumné praví Tomáš Kemp., »jest dosti řečeno, ajeho
opakování jest příjemné a sladké pro toho, kdo miluje; — Bůh
jest mi vším. David tomuto slovu dobře rozuměl volaje v žalmech
s povznešeným citem lásky: »Co mi jest na nebi krom tebe?
a bez tebe co .chtěl_jsem na zemi? — Bůh srdce mého a díl můj
jest Bůh na věky.: (Zalrn 72, 25, 26) jakoby chtěl říci: Co mohu
požadovati mimo tebe, ó Bože můj? Chci-li cokoliv dobréhoami
lého hledati, kde jinde to najdu, nežli v tobě, ty nejvyšší dobro,
a souhrne vší milosti a radosti? Když jsem však nalezl tebe,
v němž vše jest, co chci ještě dále hledatiř Bůh můj jest mi vším!
Nic mne nemůže uspokojiti, nic mé srdce vyplniti, nebo všude
* nalézám chudobu a prázdnotu. Nic jiného mi nezbývá, než ty,
Bože můj a mé všecko! Tato slova'jsou med mým ústům, mému
srdci nevysychající pramen živé vody. Tato hasí moji žízeň, tlumí
oheň- žádostivosti, která tak dlouho mne sváděla, že jsem měl za—
líbení ve tvorech, a zapomněl na svého Pána a Stvořitele, který
mi dal život. Bože můj a mé všeckol Ty mi“budeš ode dneška
vším, a všechny tvory nebudou mi ničím. Amen.
Dle dra Schlóra upravil Fr. Halmann.
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Ku křesťanským cvičením.
Dle různých pramenů upravil V. M. Váchal, O. Praem. — (Pokračování.)

1x.

Bůh jest nejvýš dobrotivý.
1. Poznali jsme užfněkolik vlastností božích, že jest pouhý
duch, věčný, nezměnitelný, všudepřítomný, vševědoucí, nejvýš
moudrý, všemohoucí, nejvýš svatý, nejvýš spravedlivý, nejvýš
milosrdný. Dnes promluvíme si o vlastnosti boží, již ani nejza
tvrzelejší a nejposlednější člověk na světě nemůže popříti aneb
zneuznati; jest to-nevýslovná dobrotivost boží.
Katechismus praví: Bůh jest nejvýš dobrotivý, \to jest pln
lásky ke svým tvorům, všecko dobré máme od něho.
Jestliže otec každý miluje své dítky a hledí vším dobiým je
zaOpatřiti, tím více miluje nás Bůh, všecky tvory, a stará se o naše
potřeby. Láska náleží k přirozenosti boží. ]ako pramenu nelze
leč vydávati vodu, a slunci, leč vydávati teplo," tak Bůh nemůže
jinak, nežli milovati své tvory a dobrodiní jim prokazovati.
Láska boží však nekonečně liší se od lásky lidské, jako
stěna, jež od slunce jest osvětlena, liší se od slunce samého. Stěna
jest světlá, poněvadž ji slunce osvěcuje; slunce má nejen světlo,
ale jest samo světlem a jasností. Podobně lidé potud jsou do
brými, pokud Bůh jim lásku dává, Bůh však jest nejen dobrým,
ale láska a dobrotivost sama. Proto praví Pán ježíš: »Nikdo není
dobrý, než jediné Bůh.: (Mar. 10, IS.) A sv. ]an, miláček Páně,
volá: »Bůh jest láska sama_< (I. 4, &) »Budete-li prositi otce za
chléb, praví božský Spasitel, zdali vám dá kámen? budete-li _pro
sni za rybu, zdali dá hada? budete-li prositi za vejce, zdali dá
štíra? jestliže vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati dítkám svým,
čím spíše Otec váš nebeský dá těm, kteří ho prosíP<<(Luk. 11, 12.)
2. Bůh miluje všecky tvory, živé i neživé, nerosty, rostliny,
žívočišstvo, lidi a anděly. Vše stvořil ku své slávě a vzájemnému
blahu svých tvorů. Každý tvor má od Boha vyměřený účel, ne
patrné zrnko písku, nejmenší živočich, nejposlednější bylinka, vše
hlásá slávu a dobrotivost boží, vše jest ku blahu, miláčka tvorstva,
člověka.

_

Z kamene, písku a hlíny staví se velkolepé chrámy, v nichž
Bůh zvláště přebývá, v nichž konají se nejsvětější tajemství naší
svaté víry. Z kovů nejvzácnějších, zlata a stříbra, zhotovují se ka
lichy, v nichž proměňuje se víno v nejsvětější krev Páně, mon
strance, v nichž vystavuje se naším zrakůrn nejsv. Tělo Páně. —
Jaké to vyznamenání pro živé a neživé tvory, že i oni mohou
přispěti ku slávě boží a blahu lidstva! Jakou láskou a dobro
tivostí svou obdařil Bůh rostlinstvo! Každá travička, nejnepatrnější
květina má svůj účel na zemi, Bůh jí věnuje svou péči, aby ne
zhynula, ale užitek přinesla a slávu boží hlásala. »Pozorujte polní
kvítí, praví božský Spasitel, kterak roste, nepracuje aniž přede;
*
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pravím pak vám, že ani Salomoun ve vší slávě své nebyl tak oděn,
jako jedno z nich.e (Mat. 6, 29.) Co živého tvorstva vyživí a vy—

léčí na pohled nejnepatrnější travin'yl
ještě větší dobrotivost boží shledáváme u živočišstva. »Ani
vrabec není v zapomenutí u Boha,c praví Pán Ježíš. (Luk. 12, &)
»Pobleďte na ptactvo nebeské, že_neseje ani nežne ani neshroma
žďuje do stodol, a Otec váš nebeský živí je.:

(Mat. 6, 26.) Nej-—

menší muška, nepatrný brouček nalézají potravu pro sebe při-_
chystanou, chráněny proti škůdcům a nepřátelům zbraněmi, jež
jim Stvořitel udělil.
Pozorujeme-li jednotlivé živočichy od nejmenšího nálevníčka
až k největšímu čtvernožci, musíme žasnouti nad nevýslovnou
dobrotivostí a moudrostí božskou, jež vše účelně zařídila, aby ani
jediný tvor nepřekážel druhému, a'e všecky přinášely užitek lid—
stvu a hlásaly moc a slávu boží.
Což teprve vidíme na rozumných tvarech, na lidech, zvlášt
ních miláčcích božích! Kde začíti a kde přestati, abychom vylíčili
dobrotivost boží! Celý člověk je sestaven ze samých dobrodiní
božských. Duše stvořena k obrazu a podobenství božímu, okrá
šlena nebeskými dary a milostmi, vykoupena nejdražší krví bož
ského Syna, stvořena pro věčnost, aby v nevýslovné blaženosti,
na věky Boha oslavovala. Jak šťasten je člověk, který nalézá se
v pravé víře, v církvi Kristověl A jak se postaral Otec nebeský
o tělo lidské a jeho potřeby. Celá příroda nabízí mu své dary,
vše připraveno pro člověka, aby potřebami vezdejšími opatřen tím
horlivěji mohl Bohu sloužiti a dobrotivost jeho oslavovati a tím
si spásu věčnou zabezpečiti.'

'

*

Stará-li se dobrotivý Bůh o ptactvo, pak teprve pečuje o člo
věka! »Nejste-li vy dražší než ono?: volá Pán Ježíš. »Stará-li se
Bůh o nepatrnou trávu, čím spíše o vás, vy malověrnířc »Viť
zajisté Otec váš nebeský. že toho potřebujete.< (Mat. 6.)
Proto naučil nás božský Spasitel modlitbě, jež začíná slovy.:
»Otče náš, jenž jsi v nebesích,c abychom nikdy nezoufali, ale se
vší důvěrou obraceli svých zraků k nebesům, k Otci nejlepšímu,
který o nás tak něžně pečuje. »Co máš, člověče, čeho bys nebyl
obdržech

(I. Kor. 4, 7.)

_

Bůh je pln lásky kandělům, stvořil je ku své slávě a ochraně
naší, vyzdobil zvláštními milostmi, že mohou věčně tváří v tvář
na Boha patřiti a z jeho nevystihlé krásy se radovati.
3. Poznali jsme, že Bůh miluje všecky tvory, vše dobré že
pochází od Boha. Největší však lásku prokázal B_ůhnám lidem
zvláště tím, že vydal Syna svého za nás na smrt, abychom byli
z otroctví pekla vyproštění. Abraham nemohl Bohu lépe ukázati,
že ho miluje, než tím, že mu obětoval, co měl nejmilejšího, totiž
syna svého jediného, Isáka. A Bůh nemohl nám větší lásky ado
brotivosti prokázati, než tím, že nám daroval, co měl nejmilejšího,

Syna svého jeanrozeného.

Na kříži vidíme vrchol lásky a dobroty boží. »Hlavu ještě
sklání k nám Syn,boží,c praví sv. Augustin, »aby nás políbil,
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ruce rozestřel, aby nás obejmul, srdce své otevřel, aby nás mi
loval a_v něm všecky před smrtí věčnou ukryl.:
Na oltáři zů
stává mezi námi, obětuje se za nás ustavičně nebeskému Otci,
jménem nás Boha prosí, děkuje, usmiřuje, oslavuje ; a Otec nebeský
slyší všecky-prosby naše, jež mu ve jménu Syna božího vysíláme.
Zvláštní lásku ukazuje Bůh spravedlivým. Sv. Alfons praví:
»Jediná dokonalá duše je Bohu milejší než tisíc nedokonalých a
Žalmista Páně pravi: »O, jak dobrý je Bůh těm, kteří jsou pří
mého srdce.: (72, l.)
'
Srdce spravedlivých naplňuje nevýslovnou sladkostí. Bůh Otec
a Bůh Syn přebývají v něm skrze Ducha sv. (jan 14, 23); Bůh
odměňuje dobré skutky spravedlivých více než zasluhují, dává jim
odměnu stonásobnou. (Mat. 19, 29.) Bůh miluje spravedlivé, byť
měli různé menší nedokonalosti. Sv. František Sal. pravi: »Bůh
jest jako něžná matka, která miluje něžně a útrpně své dítě, třeba

se jíenelíbila jeho slabost a nemoc.:
Ale i hříšným ukazuje Bůh lásku, až do posledního dechu
vzdor jejich hříchů prokazuje jim různá dobrodiní. »Veli slunci
svému vzcházeti na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé
i nespravedlivé; pravi sám Pán Ježíš. (Mat. 5, 45.) »Posílá na ně
z lásky utrpení, jako lékař, který pálí a řeže, jen aby uzdravil,:
praví sv. Augustin. Bůh miluje hříšné jen proto, že každý má na
sobě přece něco dobrého, a poněvadž se ještě před svou smrtí
může obrátiti. ]en ďáblů a zavržených lidi Bůh nemiluje; sami
vlastní vinou připravili se o lásku boží. (Spirago, Katech. 64.)
Za času císaře Vespasiana luštil prý senát římský otázku,
jak nejlépe nazvati nejvyšší bytost božskou. Jedni navrhovali, aby
byl nazván Bůh bohem bohatství, jiní bohem moci, jiní bohem
moudrosti, nebot bohatství, moc a moudrost vládnou světem. Ko
nečně pravil jeden zpřítomných: »Bůh nemůže býti bohem statků,
ani moci ani moudrosti, neboť chudí, slabí a prostí neměli by pak
Boba žádného. Nejvyšší Bůh jest Bohem dobroty, který nám všem
dává vše a odpouští, když jest uražen.: Rozum lidský to praví,
srdce lidské to cítí, že Bůh jest nejlaskavě,ším Otcem a nejdo
brotivějším; vše dobré máme od něho; odpustí nám, kdybychom
stokráte klesli a tisíckráte byli nevděčni, litujeme-li hříchů, volá
me—lio slitování, vyznáme-li se ze svých poklesků a chceme se
upřímně polepšiti a všecko napraviti.
4. ]e-li Bůh k nám tak dobrotivým, musíme za to býti vděčni
a Boha z celého srdce milovati. Čím více dobrodiní nám proka
zuje, tím větší láskou máme dobrodiní spláccti.
'Sv. Sába přepadli divoši agarenští. Sháněli jídlo a nápoj;
akdyž ničeho nenalezli, spílali mu a vyhrožovali. Sába ani slovem
se nebránil, ale přinesl něco ovoce, vše, co měl. Divoši pojedli
a odešli._ Za několik dní vrátili se zase. Přinesli z vděčnosti hoj
nost pokfmů, A tu _sv. Sába překvapen zvolal: »O, běda nám,
Pane Bože! divoši jsou vděčni za nepatrné dobrodiní; a my při—
jímáme každodenně tolik darů z rukou božích a splácíme za to
nevděkem lc
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Missionář v Lápadní Indii nalezl u- stromu starého Indiána,
který pro mdlobu nemohl dále. Stařec vypravoval, že vyšel ráno
z domova, zbloudil a nyní se snad stane kořistí dravé zvěře. —
»Ubohá ženo, ubohé děti,c bědoval stále. Missionář vzal ho do
své chýše, posilnil pokrmem a upravil pohodlné lůžko. V noci
slyšel missionář jakýsi šramot a domníval se, že Indián snad chce
mu ublížit. Poslouchal a poznal, že se Indián modlí: oó, ty veliký
duchu, jak ti děkuji, že mně žádné dravé zvíře neublížilo, žádný
had neuštnul. Děkuji ti, že se mne tento dobrý muž ujal a z ne
bezpečí zachránil. ó, dobrý duchu, zachraňuj ho také na cestách
ijeho společníky, chraň ho před hady a divou svěří i zlými
lidmi. A kdyby také někdy zbloudil a zůstal na cestě'ležeti, poši
mu dobrého muže, aby se ho ujal a do své chýše uvedl.: Mis
sionář byl velice překvapen vděčností pohana a zvolal: »Pane
Bože, kéž by všichni křesťané Spláceli ti podobnou vděčností za
prokázaná dobrodiníh — Sv. Magdalena z Pazzis vzdychávala:
)ó Bože! ó lásko! bolestí zmírám, vidím-li, jak jsi málo milovánl
O duše, jež z lásky boží jste stvořeny, proč tak málo milujete Boha ?
]e li Bůh k nám tolik dobrotivý, musíme i my býti laskaví
a dobrotiví ku svým bližním. »Poněvadž Bůh tak miloval nás.:
praví sv. jan, miláček Páně, »i my máme jedni druhé milovati. : (I.4, 1l.)
Cokoli dobrého prokážeme bližnímu z lásky „k _Bohu a Ve
jménu Pána ležíše, prokázali jsme samému Bohu, Pánu ježíši,
a nutlme takřka Boha, aby ještě více k nám byl dobrotivým.
»Láska k Bohu a bližnímu jest tatáž láska,: praví sv. Tomáš
Akvinský, jen předmět její jest rozdílný. jsou to dva potůčky
z téhož pramene, dvě živoucí větve z téhož kořene.:
Nemůžeme li se Bohu dosti odměniti za všecka dobrodiní,
máme to dle možnosti nahražovati svým bližním. jak bylo by
blaze všudy, kdyby ovládala všecky upřímná a křesťanská láska
k bližnímu. Nebylo by žádné křivdy, žádné nenávisti, nebylo by
sobectví, nebylo by bídy vůbec, každý by měl, čeho by potře
boval. A Bůh, až by viděl na světě tuto nezištnou lásku, odlesk
své lásky nevystihlé, žehnal by lidem ještě více nejenom zde na
světě, ale mnohonásobně by odplatil každému na věčnosti. »N c
nedělá nás Bohu tak podobny,< praví sv. ]an Zlatoústý, )jako
dobrodiní, jež prokazujeme bližnímu.: Ničím si také více Boha
nenakloníme, nežli láskou ku svým spolubližním, zvláště trpícím
a opuštěným. Děkujme Bohu neustále za jeho nevystihlou do broti
vost k nám, a Bůh bude nám nadále žehnati.
Sv. Augustin praví: »Které srdce postačí a který jazyk, aby"
Bohu za všecka dosažená dobrodiní dostatečně díky vzdával? Jako
není okamžiku, vněmž by člověk dobroty boží neokusil, tak nemá
býti ani jediného okamžiku, v němž by dobrodiní toho nebyl
pamětlivx »Bůh jest láska,c praví sv. ]an, mi'áček Páně, »a kdo
zůstává v lásce, v Bohu zůstává, a Bůh v něm.: (1. 4.)

A sv. Augustin opět praví: >Nad Boha nenajdeš nic utěše
nějšího, nic krásnějšího, nic sladšíhon A sv. Řehoř svědčí: »Srdce
naše jest oltář, na němž plamen lásky k Bohu má neustále plá
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rpolati.: »Měj lásku k Bohu, obdržíš milost mnohu. KdosBohem,
Bůh s ním,: pravi česká lidová přísloví.
Proto se sv. Augustinem volejme, jak on to často činil:
»Dej, Pane Bože, at miluji tebe, Pane, silo má, útočiště mé! Bože
můj," pomocníku můjlc

)(

Bůh iest nejvýš pravdomluv-n'ý & věrný.
jako světlo slunce od svého počátku se nezatemnilo a ne
sestárlo, ale stále při původní síle zůstává, tak všecky pravdy
a zaslíbení božská zůstanou nezměnitelnými a musí se splniti.
Bůh jest věčná pravda a neskonalá moudrost, která se ne
'může mýliti, ani nás klamati. Jakožto vševědoucí má-Bůh úplnou
a dokonalou znalost všeho, zná veškeru pravdu; jako nejvýš svatý
miluje jen svaté a nenávidí zlé; v ošklivosti má lež a chce jen
-čistou pravdu. Proto nazýváme Boha nejvýš pravdomluvným. jen
zkažený člověk nezardí se, je-li usvědčen ze lži; kde však není
v srdci všechen útlocit potlačen, vidíme, že klopí se k zemi oko
a rdí se tvář nejen nevinného dítěte, ale i poctivého muže, je-li
vpřilži dopaden. Tento cit pro pravdu vložil nám Bůh všemohoucí
do srdce, poněvadž sám nade vše miluje pravdu a nenávidí lži,
a proto na oku a tváři člověka ukazuje, jak nečestná a ošklivá je lež.
již tedy přirozený pud našeho srdce hlásá nám pravdu: Bůh
jest nejvýš pravdomluvný, miluje pravdu a nenávidí lži. Vidíme
proto už u pohanů lásku ke pravdě a ošklivost nad lží.
Demosthenes, řečník athenský, říkával, že pravdou nejvíce
se Bohu podobáme. Focion, Atbeňan, pro pravdu, kterou mluvil
ke spoluobčanům veškerým nepravostem hovícím, byl k smrti
odsouzen.
,
Když Augustus z Egypta vítězně do Rima vjížděl po porážce
nepřátel, byl mezi zajatými také egyptský kněz pohanský, o němž
se vypravovalo, že ani jednou v životě nelhal. Zvěděv to senát
římský, propustil ho ihned na svobodu, vřadil mezi kněze římské,
jemu ke cti postavil pamětní sloUp, aby i potomci pravdomluvnost
na něm chválili a dle jeho příkladu jednali. Epaminondas, slavný
vůdce thebánský, byl tak velikým nepřítelem lži, že ani v žertu
nikdy nelhal.
Láska ke pravdě, ošklivost nad lží jest vrozena lidské přiro
zenosti od Boha, pravdy samé; lež má původ od ďábla, který
jest dle slov Páně otcem lži; lží svedl první lidi v ráji a dosud
zavádí. (jan 8, 44.) Ze Bůh miluje pravdu a nenávidí lži, stvrzuje
nám Písmo sv. »Bůh není jako člověk, aby klamal, ani jako syn
člověka, aby se měnil,: čteme už v čtvrté knize Mojžíšově,
v Starém Zákoně. (23, 19.) Zalmista Páně praví: »Skutkové
rukou božích jsou pravda, upevnění na věky věkův, učinění
v pravdě 'a pravosti.< (110, 7, &) vPravé jest slovo Hospodinova,
a všichni skutkové jeho jsou věrni.: (32, 4.) »Ten, který mne
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poslal, jest pravdomluvný,< praví Pán Ježíš. (Jan 8, 26) Sám.—
o sobě řekl: Já jsem cesta, pravda a život.< (Jan 14, 6.)
Ve Skutcích apoštolských čteme o křestanech prvotnícírkve,_
jak prodávali majetek svůj a všecky věci, a peníze za ty věci při—
nášeli k nohoum apoštolů, aby bylo rozděleno všem. Jeden muž,
jménem Anania'š, s manželkou Saňrou prodal pole a přinesl část
peněz k nohoum apoštolů. I řekl Petr: »Prcč pokOušel ďábel
srdce tvého, abys lhal Duchu svatému? Nelbal jsi lidem, ale
Bohu.: Uslyšev to Ananiáš. padl k zemi a umřel. Když manželka
jeho přišla, řekl Petr: »Pověz mi, za tolik jste prodali pole?.
Ona odpověděla: »Ano, za tolik.: I řekl Petr: aI co jste smlu—
viii, abyite pokoušeli Ducha Páně? A nohy těch, kteří pochovali
muže tvého, jsou u dveří, a vynesou tebe.: I padla hned před
nohy jeho a umřela. (Sk. ap. 2.) Lhali před Bohem, a Bůh ztrestal
lživost jejich, aby ukázal, že miluje pravdu a nenávidí lži, že jest
nejvýš pravdomluvný. Proto už v Starém Zákoně volá král David
k nám všem: »Chvalte Hospodina všichni národové, chvalte ho
všichni lidé, nebot pravda Hospodinovazůstává na věky.: (Zal. 116.)
Pravdu nalezneme jediné u Boha a církve sv., které Syn boží
[ravdu svěřil. Sv. Kliment, papež, píše o sobě: »Když jsem byl
ještě pohanem, netoužil jsem po. ničem více, jako po pravdě
a ctnosti.< A hlad i žízeň jeho byly ukojeny, jakmile skrze
sv. Barnabáše stal se křesťanem.
Pravdu máme také neohroženě mluviti a zastávati.
Pro pravdu zemřel za nás Syn boží, a tisíce mučedníků ho
následovalo. »Pravda jest již sama o sobě tak lákavá a výborná,
praví sv. František Sales.. »že se jí s největší radosti chopiti rhu—
síme, jakmile jasně před naše vědomí vstoupí. Každý po pravdě
volá, každý si jí přeje a jí žehná : A sv. Jan Zlat. praví: »Pravda
zůstane; ona se stkvěje leskem svým; i oslepnou, kdožjívěřitine
chtějí.: Jako slunce za rána rozháni mlhu, tak pravda vítězí nad
bludem, který ji na čas zastírá.
'
'
Proto napomíná nás apoštol národů, sv. Pavel : »Stůjtež pevně,/.
majíce bedra svá podpásána pravdou.: (Efes. 6.) »Složivše lež,
mluvte pravdu s bližním svým—,nebot jsme vespolek údové.: (Ef. 4.).
Jiří Washington, slavný president soustátí severoamerického,
když byl šest roků stár, obdržel darem pěknou sekerku, kterou
však sekal vše, co mu přišlo v cestu; osekal i kůru třešňového
stromu, na němž si jeho otec velice zakládal. Když otec spatřil,
že strom je poškozen a zničen, ptal se hněvivě, kdo to učinil..
Ptal se i malého hocha: »Jiříčku, nevíš, kdo mi tu pěknou višni
zkazil? Raději bych ztratil 60 zlatých.: Hoch se zarazil a po chvíli
řekl: »Otče, ty\ víš, že neumím lháti, já jsem tu třešní sekerou
zničil.. Otci se pravdomluvnost Jiříka tak zalíbila, že mu vše od
pustil a zvolal : »Pojď, synu, do mého náručí; škodu jsi sice učinil .
velikou, a mne zarmoutil, ale svou upřímností nahradil jsi všecko.
tisíckráte.: A slova ta působila na Jiřího, že po celý život ani
jednou nezalhal. Jakou radost bude míti teprve Otec nebeskýz kaž
dého, kdo jen pravdu mluvil, a lži, hříchu ďábelského, se varovali
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2. Pravdomluvnost boží ukazuje se také ve věrnosti boží, v za
slíbeních. Bůh jest nejvýš věrný, splní vše, co příslibuje a čím
hrozí. Celé dílo našeho vykoupení jest důkazem, že Bůh plní, co
přislíbil. jako potůček čím vzdálenější jest od pramene, tím stále
jest větší a silnější, tak vine se slib boží: »Přijde Vykupitels
Písmem sv. Starého Zákona; a čím blíže byl Spasitel, tím jas
nější byly ty sliby. Bůh slíbil_syna Abrahámovi, vysvobození ná
rodu israelskému z Egypta. Salamounovi moudrost, Ezechiášovi
záchranu před nepřátely, Simeonovi, že spatří Vykupitele, a slib
také pokaždé věrně splnil. Pán ježíš přislíbil apoštolům Ducha
svatého. předpověděl zkázu Ierusalema, a vše se už vyplnilo.
Bůh vyhrožoval také trestem. a tresty se také dostavily. Po
hrozil prvním lidem v ráji následky hříchu, pohrozil lidem pred
potopOu, před zkázou Sodomy, pohrozil Kainovi, f—Faraonovi,ná
rodu israelskému před zajetím. a vše se vyplnilo; trest se do
stavil. Proto se také vyplní všecko, co Kristus a proroci-, před
pověděli, a co se dosud nesplnilo. Církev sv. nikdy nepřestane,
papežství nebude nikdy vyvráceno; chrám jerusalemský nebude
nikdy už vystavěn; židé stanou se na konci světa údy církve
Kristovy; poslednímu soudu budou předcházeti hrozná znamení
na nebi i na zemi. >Nehe a země spíše pominou, slova boží nikdy

nepominou.: (Mat. 25)
'
jestli Bůh jest ve svých slibech věrným, musíme i my sliby
své, jež jsme učinili Bohu neb bližnímu, plniti. První křesťané ve
svých shromážděních se zavazovali, jak sám pohan, spisovatel Pli
nius vypravuje, 'že nebudou nikoho klamati ale pravdy se držeti,
a co slíbí, věrně plniti.

'

'

Už v Starém Zákoně slíbil jakub Bohu, že desátky bude
obětovati, vrátí-li se opět šťastně domů. Anna, žena Elkánova,
bezdětná, slibila, že dá-li jí Bůh syna. posvětí a obětuje ho službě/"“
boží. A slib také vyplnila. Střezislava, manželka mocného vladyky
S'avníka, vyprosila si na Bohu syna Vojtěcha se slibem, že ho
věnuje službě boží. A když se narodil, dali ho na vychování arci
biskupu Albertovi v Dévíně, kde prospíval v umění a ctnostech,
až sám se stal biskupem pražským a jako mučedník v Prusku
zemřel.

*

Podobně máme splniti vše, co jsme přislíbili svému bližnímu.
»SIibem učiněným,c praví sv. Bernard, »stáváme se dlužníky Boha;
lépe jest slibu nečiniti, nežli slíbiti a nechtíti splniti, co bylo slí
beno.c Ve všem mějme na mysli Boha nejvýš pravdomluvnél—o
a věrného Vzývejme Boha slovy žalmisty Páně: »Vyvyšovati budu
tebe, Bože můj, nebot věrný jsi ve všech slovech svých a svatý
ve všech skutcích svých.: (144.) Sv. ]an Zlat. vzkázal císařovně
Eudoxii, která ho pronásledovala a vyhnanstvím mu hrozila: »Ne
bojím se ničeho, leč hříchu.: Ve všech okolnostech a protivenstvich
volejme podobně: »Nebojím se leč hříchu, a zvláště lži a lsti.:
Setrváme-li v tomto smýšlení, vyplní Bůh věrný, co přislíbil těm,
kteří ho milují.

ČAST PASTORAČNÍ.
Samospráva katolíků „vUhrách
V prosinci 1917 podána předloha, která 70 let byla tužbou
katolíků v Uhrách. V roce 1848 vyslovena rovnost vyznání, ale
pro katolickou církev zůstalo poručnictví. Otázka tak důležitá
žádá střízlivého posudku. Podstata předlohy je článek, který
dává bývalé církevní jmění zase do správy církve. Jest to tedy
výkon vysoce spravedlivý, ježto nemluví o nějaké konfiskaci,
nýbrž o vrácení majetku.
'
Protestanté užívají příležitosti a chtějí také míti podíl na ma
jetku církve, a to z toho důvodu, že stát obdaroval prý druhdy
církev, a tedy církevní majetek je dle jich názoru státní, a oni
mají právo bráti účast na vráceném majetku. Uherský stát jde
.i v této věci vstříc a chce dáti celkem evangelickým církvím
200 mill. K. (Reformovaní 126 mill., Luteráni 54 mill., evangelíci
v Sedmihradsku 12 mill., Unitáři 6'8 mill.) Protestanté domnívají
se, že oživí své církve těmito penězi, jsouť protestanté vzdělaní.
úplně oddáni rozumářstvl, rozluce manželské a systému málo dětí,
a mizí proto, kdežto v- lidu je sklon k církvi katolické. Prote
stanté vyvíjí činnost při hlídání katolíků.
Katolíci uvítali předlohu, Rumuni (or. ritu) chtí míti své
národní církve. Ve vlivných kruzích politických převládá názór
právní vrátiti církvi, což její bylo a jest. Část politická není na
této výši. Předloha neznásilňuje' církev a nechce ji ovládati. Dáme
slovo předloze samé, znít
% 1..

»Katolická církev v Uhrách spravuje dle svého práva své cír
kevní, školní a majetkové záležitosti způsobem, jenž souhlasí
s její ústavou a zřízením. Bez ú,my právního zřízení královského
patronátu a státního dozoru nakládá dle vůle dárců všemi kapi
tály sloužícími bohoslužbě, výchově, vyučování a dobročinnosti.
Může zřizovati školy obecné, střední a s královským povolením
i vyšší; ku krytí svých potřeb může nabývati jmění a vzíti i na
potaz hmotné- prostředky svých příslušníků v poměru k jich
daňové síle, a za tím účelem ukládati přirážky, které mohou býti
vybírány úřady.:
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Jest zajisté patrno, že veliké právo vrací se církvi Zajímavo
jest, že o vysokých školách jsou mínění dvoje: jedni chtí své
vlastní katolické university, pro něž byly v jednotlivých městech
testovány značné legáty, ale ktak veliké úloze ve více městech ne
dostatečné,“druzí chtí katolický vliv uplatniti na státních universitách.
Uherská předloha samosprávy stojí právnicky nekonečně výše,
než úroveň politiků našich, kteří nad konňskaci se pozvednouti

)—

nemohou a vůli dárců—bez výčdek svědomí přehlíží. -—
g 2.

»Za účelem vykonávání práva samOSprávy zřídí se na výZVu

apoštolského krále jako nejvyššího ochránce samosprávná korpo—
race z osob duchovních i laiků a to jich spolupráci se bude opí—

rati. Podrobný statut samosprávné korporace sdělá se na schůzi
zvláštní k tomu svolané za souhlasu církevních vrchních úřadů
a s_úchvalou apoštolského krále jakožto nejvyššího ochránce, se
zřetelem k hierarchické ústavě katolické církve a královského
patronátního práva v mezích stávajících zákonů, zejména při
tomného. Organický statut určí otázky spadající v obor samo'
správy, pro něž se žádá souhlas apoštolského Veličenstva. V těch
případech musí dotyčná samospráva cestou ministerstva kultu vy
žádati si královský souhlas.:
'
Zde jest zásadní pokrok vzhledem k předlohám z r. 1871,
kdy liberální strany chtěly budovati samosprávu církve bez, ano
proti hierarchii. As jako u nás odpadlíci píší o církevních otázkách
a úpravách.
'
Z uvedeného lze poznati, že v Uhrách dali se poučiti kul
turním bojem Bismarkovým a též uznávají, že »kulturnimi spolky:
francouzské 'vlády nedala se zničiti ani jednota ani síla církve sv.
ve Francii.
Slovo předlohy o »vyšších církevních úřadech: vztahuje se

i na Sv. Stolecl jest tedy v tom pokrok značný.
— I v Římě nazírali na dřívější předlohy samosprávné nedůvě
řivě, což nynější znění odstraňuje.

Patou předlohy zůstává »královské patronátní právo:, které
nevykonává král sám, ale hlavně dočasné ministerstvo. Byl
v Uhrách zvyk, ale ne psané právo, že osoba ministra kultu vo—
lena z řad katolíků. Zde asi nepovede se prosaditi žádost kato
líků, aby byl jmenován králem komisař zvolený z řad katolíků,
který. by pojil krále s korporací církevní samosprávy. Zde jest
jádro samosprávy značně pod vlivem ministra, parlamentu a voleb.
% 3.

jedná o samosprávě církve v Sedmihradsku.
% 4.

»V důsledku zásadního ustanovení g 1. musí ze správy mi
nistra kultu přejíti do správy katolíků: náboženský a studijní fond
uherský, dále školy, které jsou z těch fondů vydržovány aneb
podporovány. O středních školách platí ustanovení zákona
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z r. 1883 o školách koofessních, pokud % 2. je neomezuje. O vy
sokých školách katolických stanoví ministr cestou nařízení, aby
zachovávajíce nabytá práva, stejného docházela jednání jako vy—
soké školy samosprávných konfessí. O předání fondu a nadací
v sed'mibradsku platí ustanovení přítomného zákona o vydání
fondu náboženského a studijního.
Tento paragraf jest nervem předlohy: má vrátiti jmění jo
sefem lI. zrušených klášterů a jejich kapitalie. Důvod k tomu
tvoří nezákonnost, že se spravovalo jmění proti vůli zakladatelů.
Statky církevní rozpacbtované nevynášejí jak by měly, kdežto
beneňcia farářů v samosprávě nedávají příčin k stížnostem; Proto
zákon vidí pokrok v hospodářství národním, když sam05právu
církevního majetku zbaví p'out.
% 5.

_

»Fondy, z nichž vydržována jest budapešťská universita, zů
stanou v přítomném stavu, až ministr vyučování o budoucím uží
vání a správě se samosprávnou korporací se srovná. Srovnání
jest skončeno, když správa ministerská vzata v obou sněmovnách
na vědomí, a nejvyšším ochráncem potvrzena byla :
Zde se horší liberálové, že universita uznána za ústavz cirkev
níbo jmění udržovaný. Dály se mnohé přehmaty při volbě profesorů:
židů, protestantů a atheistů Nyní má se bezpráví napravit.
5Q 6.

»Ostatní fondy, dokud jich katolický charakter jde z jich na
dání, budou dány do samosprávy způsobem při universitním fondu
naznačeném.
Při nastalém sporu rozhodne soudní dvůr v Peštin
% 7.

Ustanovuje, kdy a jak má pracovati přípravné komité pro
samosprávu.
Reklamace fondů trvá do 15 let po uzákonění, instancí roz
hodnou jest pešťský soudní dvůr.
% 8.

V mezidobí předávky spravuje fondy výbor, v němž zasedá
15 volených katolíků.
.
5 9.

Samospráva církevní se netýká Chorvatska a Slavonska.
*

*

*

Z toho, co uvedeno, zřejmo, že nevychází předloha z úzko
prsého nespravedlivého liberalismu, jenž se loupeže neštííil, ale že
chce prOSpěti především zemi a lidu, a proto se neostýchá vrátiti,
což jeho nebylo.
'
Uhry zastínily nejstarší 'dceru církve Francii. Brasilie i v re
voluci nesábla ku podlosti Francie, kteráž, však vychovala si noh
sledy v násilnictví v českém národě.
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Reditel Procházka

o přítomnosti rozepsal se ve svém

„Střádalu“ velice otevřeně i případné. Praví: Převážná většina
české inteligence posuzuje přítomnost i budoucnost národa jen
a jen pod zorným úhlem politickým a očekává veškeru spásu
teprve od vývoje věcí po válce, přezírajíc, jak mezi tím lid český
propadá nákaze tělesné i mravní. Zapomíná se, že _anita nejlepší
politika neučiní z lenocha muže přičinlivého, z opilce občana stříd
mého a ze ženy záletné ženu počestnou. Dobrá výchova mládeže
a mravní ovzduší že znamenají pro národ daleko více nežli všechny
deklarace, manifestace a jubilejní slavnosti dohromady. Zejména
o tom ovzduší mravním by měla inteligence česká nejen přemýšlet,
ale vzorným i skromným způsobem života pomáhat je utvořiti.
ítáme sice často v novinách, jak nás válka přeměnila, zoceliía,

utužila,-semknula a zušlechtila, leč ohlížíme-lise kolem sebe,
nepozorujeme žádného obratu k lepšímu, spíše nasvědčují mnohé
známky, jak se česká věc pOSpolitá pohybuje na šikmé ploše ku
mravní a hospodářské zkáze. Sotva že povolil trochu policejní
tlak válečný, vidíme národ zase nemístně rozdováděný, hrnoucl
se do divadel, tančíren, biografů, kabaretů, vináren, barů a pod.,
na pohled nezávadných místností. Nikdo netuší, co utratí se tam
peněz, rozumu, zdraví a mravní síly. Kdo z nás dovede vypočí
tati, mnoho-li se denně promarnilo těchto statků a jaká velká
plocha české půdy se nám zase propadla pod nohama? To nezdá
se nám býti vhodnou přípravou pro vážnou dobu poválečnou.
Mravní ovzduší české válkou mnoho nezískalo, když veřejné listy
namíouvají lidu, že když naň naléhají válečné žaly a útrapy, jest
zapotřebí ba nutno ohlížeti se po zábavách, aby pozapomněl, aneb
když vynikající poslanec libuje si ve feuilletonu, jak míval i ve
vězení piva i cigaret hojnost, takže se připíjelo, až se hory zele
naly. Duchovní vůdcové českého lidu z dob dřívějších Hus i Augusta
přemýšleli a psali ve vězení svým milým Čechům o věcech lepšího
rázu a ceny trvalé. Kladli v duše svého národa základy občan
ských ctností, kterým se pak obdivoval celý vzdělaný svět. [ my,
nehodní potomci předků opravdu slavných, velebíme sice také
někdy co přednášce nebo po přečtení novin. článku výtečné viast
nosti Českých bratří, nejevíme však mnoho chuti následovati jich
na poli zbožnosti, vytrvalé práce, skromnosti, bezúhonného života.
střídmosti a lásky k rodné půdě i k bližnímu svému. jejich síla
odříkání jeví se nám již zastaralou, my plujeme raději pohodlně
s proudem v samých zábavách a radovánkách.
Tušíce velké nebezpečí pro svoji národnost, máme všichni
tísnivý pocit, že náš život rodinný i společensk' potřebuje nápravy.
Ale málokdo ví, kde nutno nasaditi páky; tém řnikdo nechce za
počíti s reformou u sebe sama. Když by i uznal nutnost obratu
v tom neb onom směru, odkládá s počátkem den ode dne.
inteligence čeká na štěstí shůry a přehlíží, že dlouhá jesti cesta
do země zaslíbené, že nelze budovu národních svobod stavěti
od střechy a že bude nutno dříve starati/ se o pevné základy.
Zdraví, počestnost ve smýšlení i ve skutcích, vzdělání, energie,
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- svědomitá práce, vytrvalost, láska krodné půdě, spořivost a obě
t_avostjsou úhelnými kameny základů blahobytu a národní samo
statnosti, ať již válka skončí vítězstvím neb kompromisem. Ne
smírně poklady dřlmají v duši českého lidu, probuzením jich
zbudují se silně pilíře a stěny domusamostatnosti a úkolem poli
tiky bude poříditiochranný krov. Pracovatiozákíadech a stěnách
budovy té můžea musíkaždýz nás, aťmuž či žena, jinochldívka.
Držme se půdy reelní a Věřme, že žádná politika nestane se
vítěznou, nebude-li se opírati o národ pracovitý, hospodárný
a—mr'avný.Pokud mezi námi bují tolik marnotratnosti a hloupého
přepychu, tolik nepočestnosti ve smýšlení, ve slově i ve skutcích,
jak vidíme kolem sebe dnes, jest jedině spásným heslo: „Spoři
vostí ku mravnostil“
'
Jenom pilní, skromní a hospodární lidé jsou páteří národa,
ostatní jsou jenom pěnou, kterou každá vlna smete.
Tak střízlivý úsudek jest v přítomnosti velice vzácný.
Washington nazval náboženství a mravnost pilíři státu. Naši stát
níci se tomu usmívají.

Uřednírozhodnuu.
Sděluje prot. Dr. Josef Čihák.
1. Privilegium pallia propůjčeno biskupům slavných kathedrál ve Francii.
Sv. Otec Benedikt XV. vyhověl žádosti jindřicha Bouquet-a, biskupa
v Chartres a propůjčil 15./11. 1917 jemu i jeho nástupcům výsadu pallia,
přihlížeje ke slavné minulosti této katbedrály. Tohoto privilegia smí býti
užito podle předpisů posv. kanonů a jen v diecési této. — Podobné privi
legium udělil sv. Otec dne 8/12 1917 biskupům tarbským k vůli basilice
lurdské, v níž směji nyní užívati pallia. — (A. A. Sedis X. (1918) str. 53.)
Srovnej o palliu článek v. t. časop v. XXIV. str. 183.
2. Změny a jmenováni v římské papežské kurii.
Dne 5. března 1918 zemřel v Římě kardinál Serafini, prefekt posv.

Sboru Propagandy; novým prefektem této významné kongregace jmenován
byl 12. března 1918 kardinál Vilém van Rossum, do té doby velký Peniten
ciář. Penitenciářem pak se stal kardinál Giorgi. — Týž oblíbený kardinál
van Rossum z řádu Redemptoristů, i unás dobře známý od eucharistickěho
sjezdu ve Vídni, byl jmenován 22. března 1918 také členem nové kongre
gace >Pro Ecclesia Orientalh. — Konsuítorem této nové kongregace pro
Východní církev byl 19./3. 1918 jmenován Čech P. jan Hudeček C. SS. Red.,
dobře známý v české koleji římské. — Dosavadní ředitel české koleje, Vlach
Msgr. dr. František Soíieri, byl jmenován 12./12. 1917 konsultorem nové
komise papežské pro vykládání zákoníkukanoníckěho práva. — Tato ko—
mise prohlašuje,
že bude
odpovídati jen na dotazy biskupů a(Kředstavených
řeholí,
nikoliv jiným
jedincům.
. A S. X.)
3. Kanonisace blah. Markety Marie Aíacoque.
Tato světice narodila se r. 1647 a vstoupila pózději do řádu Navšti—
veni Marie Panny v městě francouzském Paray-íe Monialu. Zemřela r. 1690
a papežem Piem IX. r. 1864 byla prohlášena. za blahoslavenou. Jest původ—
kyní pobožnosti k nejsv. Srdci ]ežíšovn. Nyní jedná se o její svatořečení;
6. dubna 1918 prohlásila kongregace Ritů po vyšetření nových dvou zázraků
»tuto procedi posse ad solemnern beataeMargaritae Mariae Alacoque canoni—
zatíonemc.
(A. A. S. X. 147.)
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Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti Dra. Čiháka.
A) Homz'leticl:áliteratura.

Farizeové

a Sa dnceové.

Charakteristikaobou židovskýchstran.

Napsal dr. František Kovář. V Praze 1918. Českoslovanská akciová tiskárna.
Stran 85 v 40, cena neudána. Mladý, nadaný spisovatel v oboru věd bibli—
ckých, podává zde část obsáhlejší historicke-exegetické studie o farizejích
a saducejích, založené jak na současných pramenech tak na moderní od
borné literatuře. Studie taková je časová a praktická. Nejen kazatel, nýbrž
i katecheta ve škole musí častěji mluviti o farizejich, proto potřebuje míti
o nich jasný a správný názor. Této potřebě vyhovuje práce kovářova.
Když byl seznámil čtenáře se stavem otázky (str. 3-9) a prameny součas
nými (9-14), kreslí základní znaky farizeů a saduceů podle pramenů bib'i—
ckých, řeckých a hebrejských (14 66), jejich názor sociální, politický i ná
rodnostní (06-74), dodávaje kapitoly o odloučenosti a pokrytectví íarizeů.
Výsledek studie pak vyznívá asi v tato slova: Farizeové (z hebrejského
»perušímc od slovesa »párašc : odloučiti se) byla samostatná, od ostatního
lidu odlišná, uvnitř zkonsolidovaná strana vnárodě židovském, která se vy
značovala horlivostí pro zákon mojžíšský. Při tom bylo farizeům zákonem
"nejen to, co jest psáno v Pentateuchu, nýbrž také vše to, co na základě
psaného zákona bylo vybudováno v ředpisech mravních, bohoslužebných
iprávních, doplněno a dobám přizp sobeno dlouholetou prací zákoníků,
a co do konce 11.stol. po Kr. bylo uchováváno bez napsání. Zákon byl
základem všech snah farizejských, jejich cílem pak bylo zákon psaný i ústní
jeho dcplnění co nejlépe znáti, co nejsvědomitěji plniti a co nejpřesněji
provésti v národním, společenském i soukromém životě. Věřili v nesmrtel—
nost duše, posmrtnou odplatu, ve vzkříšení, v duchové bytosti dobré -i zlé
a v prozřetelnost boží. jinak .byli stranou více náboženskou než politickou,
stranou národní a demokratickou, s níž ideově souhlasila velká část národa
židovského.
.
Nutný výklad zákona vytvořil časem zvláštní stav odborníků, právníků
povoláním, zvaných zákoníci. Tito tedy byli laický stav odborných znalců
zákona mojžíšskěho, který s theoretickým studiem zákona plnil zároveň
přísně jeho píedpisy. Vykládali zákon, učili mu žáky, hájili práva na osudech
z povolání, duševním pak směrem byli stoupenci farizeů, tvoříce jejich jádro.
Saduceové (od kněží rodu Sadokova) byli lidé vynikající vysokým
a vlivným postavením společenským i úředním a to politicky i nábožensky,
především ti, kteří byli z rodu velekněžského. Tyto vznešené, aristokratické
rody kněžské asi od r. 150 př. Kr., sociálně oddělené od ostatního lidu pů
vodem, bohatstvím a veřejnou mocí, náboženským hlediskem lišily se od
farizeů. Saduceové neuznávali závaznosti zákonického výkladu\psaného zá
kona a dalšího jeho rozšíření ústním podáním; nevěřili v nesmrtelnost duší
a tudíž popírali i odplatu posmrtnou a vzkříšení, neuznávali bytostí du
chovních ani boží prozřetelnosti. Byli stranou aristokratickou, politickou,
národnostně vlažnou a kompromisní. 
Zajímavou tuto studii dra Kováře upřímně doporučujeme.
B) Pastora'lnz' literatura.

Dr. KarelKašpar: Prohlášení nezvěstných za mrtvé a nový

sňatek. V Praze 1918. Nákladem k. a. knihtiskárny. Stran 55 v 40. Cena
1'60 K. jsou jisté otázky pastorační, jichž řešení vyžaduje veliké znalosti
nejen práva církevního, nýbrž i práva občanského a vědy morální. Z tako
vých otázek jest v právu manželskémpřípad mvírání noveho sňatku osoby,
jejíž druhý manžel jest nezvěstný. Případů ukazují mnoho doby poválečné,
a nynějsí světová válka zanechá nezvěstných na tisíce. jest tudíž studie
Kašparova velmi časová a praktická. Spisovatel jest odborník vynikající
v právu církevním, občanském a ve mravovědě, při tom nadmíru pilný
a svědomitý pracovník, čehož novým důkazem jest přítomná práce Nezvěstnost
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jednoho z manželů a možnost nového sňatku jest tu probrána s přesným
citováním míst z pramenů podle práva římského, podle práva dekretálů
(starého církevního), podle práva občanského v různých zemích, zejména
rakouského z r. 1883, 1914, 1917 a 1918. jsou tu uvedeny různé instrukce
a rozhodnutí církevní i státní. Praktický jest oddíl o vzájemných právech
a povinnostech manželů a o legitimitě dítek zrozených z manželství uza
vřeného
v případu
nezvěstnosti.
Připojena
jestdoporučujeme.
i část o církevním obhájci
svazku manže
ského._
Knihu dra Kašpara
vřele

Gwisz]. C: »Religiop und Geburtenháuíigkeit.

Einflussder

Religion auf die Natalitžit. - Rezno, Manz, 1918 Str. VIlí + 86, cena 1 50 M.
Autor dovozuje v prvé části své práce, že náboženství působí na četnost
rodiny; ve druhé části pak potvrzuje své hledisko statistikou porodů. Nej
prve ukazuje statistiku u židů, kteří mají značný počet dětí a to tím větší,
čím svědomitěji se drží zákona mojžíšského; poté uvádí statistiku Francie,
kdež katolický život valně poklesl; na konec se zabývá statistikou Německa
a ukazuje že u katolíků jest více dítek než u evangelíků, a sice více dětí
u lidu věřícího na venkově než ve městech, prosáklých socialismem demo
kratíckým.
'

Svoboda svědomí.

\

Z výtečných prací biskupa Ed. Brynycha chceme přinášeti zlomky
zvlášť význačné a časové podnes. Rádi přijmeme i z jiných našich spiso
vatelů úryvky, které své ceny neztratily během let. Biskup Brynych vyvolal
mnohý odpor, neboť přikládal prst na nejbolavější místo předsudků moder
ních. Předsudky se opakují stále, musíme také stále opakovati jejich vyvrá
cení. Jsou to falešné mince; my musíme na jich značky stále ukazovati, aby
co nejméně bylo svedených.
Redakce.

Z úvodního článku »Svoboda svědomí: (str. 19. a 20.l . . . >]est
totiž u nás, jako tak mnoho jiného, svoboda svědomí pouhou frásí, kterou
se beze všeho rozmyslu ohánějí tak mnozí velicí imalí :mlatihubkovéc naši.

Svědomíje totiž vědomi

zákona

božího

v duši naší Stvořitelem

vtisknuté. Není-li svědomí hlasatelem zákona božího, pak »si může opravdu
dělati každý, co ,chce . . .c
.
. . . Nám je totiž svědomí vědomí zákona božího a spolu i vědomi
toho, že jsme za své činy zodpovědni Bohu, bytosti vševědoucí, svaté, spra—

vedlivé. Při tom však víme i to. že, ačkoli svědomí přirozenosti lidské vy

rvati nelze, ono přecezblouditi

může'a skutečně zbloudilo.

Vzpo—

meňme na př. na vzdělané
římské pohany, kteří měli za svou povinnost
ctíti bohy smilstvem, anebo za dovolenou věc měli, míti otroky a jako se
zvířaty s nimi nakládati.
'
Svědomí lidské potřebovalo tudíž pou čení — světla. Toto poučení
poskytl učitel božský, Kristus. Avšak i Kristem poučeným zbloudilo svě
domí, na př. Hus učil, že není králem, neb držitelem majetku oprávněným,
kdo má smrtelný
hřích. ——
Luther učil, že se může hřešiti dle \libosti,
že se může smilnití, cizoložiti, píti atd. — jen když se věří, že to neškodí.
_ Kalvín učil, kdo je předurčen pro spásu, že mu hřích neškodí, a proto
jej dějepis viní z děsných skutků, na př. pálení lidí, sodomství atd.
Za tak smutných poblouzení svědomí není se možno diviti, že se kato—
lík drží rád učení Kristova, jak—je hlásá jeho církev, a že si tudíž čistým
učením Kristovým osvě cuje svědomí. A tak se stává, že čím lepší je
katolík, tím něžněiší má svědomí, i malých poklesků se bojí, jich želivá,
vyznává a napraviti slibuje.
„. je pravda, že je to obmezeni svědomí, ale je při tom osvobození

od sobectví

a nízkých vášní a chtíčů . . .

Kdyby na místo frází a křiku každý z těch naších atříštitelů okovů:
nejprv okovy své rozbil, kdyby byl něžně svědomitým ve smyslu katolickém,
tušíme, že bychom byli národem v pravdě velikým, silným a osvíceným . . .

LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle devátá po sv. Duchu.
Milujme Boha, neboť Bůh prvé miloval
nás. 1.

jan 4, 19.

Drazí přátelé! Když božský Spasitel mluvil o konci světa,
předpověděl také, že v těch dnech se rozmnožl hřích a nepravost
a láska mnohých k Pánu Bohu ochladne. (Mat. 24, 12.) A podívá
me'-li se kolem sebe dnes, vidíme, že božský Spasitel měl pravdu:
všude se množí nepravost a ubývá" lásky k Pánu Bohu. Když
byl ještě na světě sv. Pavel, psal církvi Korintské: »Nemiluje-li
kdo Pána našeho, Ježíše Krista, budiž prokletlc (lýKor. 16, 22.)
Tak mohl psáti veliký apoštol národů, poněvadž láska u prvních
křesťanů byla ještě živá a vroucí. Nemilo'vali Boha jenom slovy, _
milovali ho také skutky a svou lásku dokázali mnozl bolestnou
smrti na popravišti. Dnes, myslím, by sv. Pavel již tak_nepsal.
Dnes by nás spíše napomínal jinými slovy Písma sv.: :My tedy
milujme Boha, neboť Bůh prvé miloval nás.
Ano, přátelél Milujme Boha, nebot Bůh prvé miloval nás.
Ale tu mi napadají jiná slova Písma svatého. U proroka Mala—
chiáše pravil Bůh nevděčným židům: , »Miloval jsem vás,“pravi
Hospodin a řekli jste: »V čem pak jsi nás miloval?: (Mat. 1, 2.)
Bůh vyvedl židy zázračně z Egypta, provedl je Rudým mořem,
čtyřicet let je živil na poušti a dal jim krásnou a úrodnou zemi;
ale když za to žádal lásku, pravili mu židé: V čem pak jsi nás
miloval? — A právě tak mluví ještě dnes mnozi křesťané a praví
takřka pánu ježlši: V čem pak nás miloval? — Proto dnes krátce
otom, jak velice nám dokázal Pán ježíš svou lásku a jak proto
zasluhuje, abychom ho za to milovali.
Milujme Pána Ježíše, poněvadž Pán Ježiš prvé miloval nás,
když se pro nás narodil v chudičkém chlévě betlemském. Již
o vánocích jsme rozjímali, jak velikou oběť_ přinesl pro nás
v Betlémě Syn boží. Povězte nám vy, křesťanské matky, jak
asi bylo malému ježíškovi, když tak ležel v prosinci, ve starém,
studeném a opuštěném chlévě a když jedinou“ jeho peřinkou bylo
trochu tvrdé, pichlavé slámy. lnejchudší dltě rodi se aspoň 'v ko
lébce -—jenom jednorozený Syn Boží zvolil si chlév a tvrdé jesle.
Rádce duchovní.

32
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Mohl se naroditi v paláci královském, mohl opuštěný chlév pro
měniti zázrakem v krásné obydlí; vždyt byl Bůh a měl tolik
andělů, kteří by mu tak rádi byli posloužili —_ale ne! Schválně
si vyvolil jesle a chlév, aby nám ukázal, co pro nás dovede vy
trpěti, aby nám ukázal svou lásku. ó jak pravdivě zpíváme v jedné
vánoční písni:
»Ach, kdo tě tak snížil,
jenž v nebi kraluješř
Kdo tě tak obtížil,
jenž v světě panuješřc

a odpovídám slovy písně:
»Láska tě snížila,
láska obtížilalc
Ano, láska to byla, která přivedla božské Dltko do jeslí a proto
milujme Pána Ježíše, poněvadž Ježíšek prvé miloval nás.
Ale láska Pána ]ežíše přinesla pro' nás ještě větší oběti.
Pojďte se mnou, přátelé, v duchu do večeřadla ]erusalemského.
Tam sedi božský Spasitel se svými učedníky, loučí se s nimi a praví
jim: »Synáčkové moji, ještě maličko budu s vámi. Jakož mne
miloval Otec, i já 'miloval jsem vás < A zase smutně se dívá Pán
Ježíš na svoje věrné, smutně, protože je má tak brzy opustiti.
A v duchu již viděl to veliké množství nepřátel, kteří ppvstanou
proti nim a proti jeho církvi a budou ji chtíti zničiti. O jak rád
by tu s nimi zůstal, aby je těšil, sílil ?. jim pomáhal: ale Bůh
Otec ustanovil jinak. Má vstoupiti na nebesa! A proto, aby aspoň
nějak zůstal u nich, chtěl ustanoviti velebnou Svátost. Ale v tu
chvíli, kdy pomyslil božský Spasitel na velebnou Svátost, vzpo
mněl si také na to veliké moře potupy a urážek, kterých se mu
dostane na oltáři. V duchu viděi, jak lidé budou se v kostele
před ním chovati neuctivě, viděl, jak mnozí ho budou přijímati
svatokrádežně, jak sv. hostie rozházejí po zemi, jak je pošlapou,
ano jak jimi budou krmit dobytek. To všecko viděl před sebou
nyní Pán Ježíš, když chtěl ustanoviti velebnou Svátost: oltář měl
se mu státi druhou Kalvárií. Zalekl se snad božský Spasitel
takových urážek a takové potupy? Nezalekl, přátelé! Jeho láska
k nám byla ještě větší, než všechny tyto _urážky. Pán Ježíš obrátil
se proto ke svým učedníkům a pravil jim: Nermutiž se srdce
vaše, nenechám vás tu na světě jako sirotky. A písmo sv. vypra
vuje: Pán Ježíš v tu noc, v kterou měl býti zrazen, vzal chléb
do svých svatých rukou, díky činil, lámal a řekl: Vezměte a' jezte,
totot jest tělo mé, kteréž za vás vydáno bude a dodal: To čiňte
na mou památku! A tak_zůstal s námi Pán Ježíš, zůstal, ačkoliv
dobře věděl, kolik ve svatostánku vytrpí, zůstal, poněvadž nás
měl rád. Milujme tedy Pána ]ežíše, poněvadž nás tolik pťvé

miloval.

A ještě jednou ukázal nám Pán Iežíš svoji nekonečnou lásku,.
když za nás umíral na Kalvárii, na bolestném kříži. Chcete, přátelé,
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opravdu viděti dobré Srdce ježíšovo? Pojdte tedy a zadívejte se
chvilku na svého zmučeného Spasitele a myslíme si opravdu, že
stojíme pod křížem, na kterém umírá za nás Pán ježíš. Hle, tu
visí na kříži ten, kterého Písmo sv. nazývá nejkrásnějším z lidíl
Č) můj dobrý Bože, ale jak tu visí? Je přibit za ruce a nohy.
Uvážili jste již, drazí křesťané, co to znamená: Pánu ]ežíši přibili
ruce a nohy? Když my se jen píchnem jehlou do ruky, anebo
si zadřeme nějaký trn, jak nás to bolí. A Pán Ježíš, ten dobrý
Pán Ježíš je tu přibit velikými hřeby a visí na těchto hrozných
' ranách celé tři hodiny. — A proč tu visí v „takových bolestech?
Otažme se ho sami. Pověz nám přece, Pane Ježíši, co jsi udělal,
že tě tak hrozně zmučili? jakého hříchu jsi se dopustil, že tak
velice tě trestají? — Přátelé, my se tážeme po hříchu? Nebe a země
nám odpovídají, že Pán Ježíš neudělal nic, že se nikdy nedo
pustil žádného hříchu. On jediný mohl říci svým nejhorším ne
přátelům: Kdo z vás může mi vyčítati nějaký hřích? (lan 8, 46.)
— A proč kdy tak bolestně umírá? Neomylné Písmo sv. praví
nám to zcela zřetelně: »Obětován jest, protože sám chtěl.: (15.53, 7.)
A víte, přátelé, proč si zvolil takovou smrt? I na -to nám 0de
vídá Písmo sv.: Zamiloval si nás & sebe samého vydal za nás.
(Gal. 2, 50.)

.

Nuže, přátelél Stojíme v duchu před křížem, na kterém
umírá'za nás náš dobrý Spasitel a víme, že od nás žádá jenom
jedno, abychom ho za to milovali. Miluime tedy Pána ježíše,
který prvé tolik miloval nás. Ale ty, křestane, který miluješ hřích
a hříšné zábavy, pojď ke kříži a řekni to jednou Pánu ježíši
upřímně, že je ti milejší hřích, než jeho láska, že více—se ti líbí

radost světa, než jeho poslušnost. Pojď a řekni to jednou svému
Spasiteli do. očí, že ho přece milovati nebudeš a pro tebe že
umíral nadarmo! Ty váháš? Pak ale zanech hříchu a miluj ]ežíše,
který tolik vytrpěl pro tebe. Nikdo nemůže dvěma pánům_
sloužiti.
Ale ještě na jeden veliký důkaz lásky Ježíšovy k nám ne
mohu zapomenouti: dal nám za matku Pannu Marii. bože, jak
byl se nám vedlo, kdyby tato laskavá matička nezadržela tak
často ruku svému božskému Synu, když nás chce již trestat. Což
vám to, přátelé, ještě nikdy nenapadlo, proč trestal Pán Bůh tak
přísně hříchy lidí před' příchodem Krista Pána: na svět poslal
potopu, síra a oheň padaly s nebe na hříšná města Sodomu
a Gomorru, nevděčné židy vyhubil jedovatými hady na poušti.
A nemysleme si, že tehdejší lidé byli horší, nežli jsou dnes. A proč
nám tedy Bůh tak snadno odpouští? Protože máme“ v nebi ma
tičku, která se nás ujímá a která se staví mezi nás a rozhněva
ného Pána Boha a prosí ho tak dlouho, až nám odpustí.
A jak splácí tak mnozí křesťané Panně Marii tuto její lásku?
Kdyby' Panna Maria z tohoto obrazu promluvila a tázala se nás,
zda-li,ji máme rádi, myslím, že každý z nás by volal : O matičko,
ty víš, že tě miluji. A myslím, že bychom se velice zlobili, kdyby
někdo o naší lásce k Panně Marii pochyboval. A přece někdo
.
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o této lásce u mnohých lidí póchybuje: je to sama Panna Maria.
Poslyšte: jedenkráte klečel před obrazem Panny Marie vojín, který
se dopustil mnoha hříchů a prosil ji, aby mu pomohla. Náhle obraz
zazářil a vojínu zjevila se Panna Maria a přísně mu pravila: Vy
lidé nazýváte mne matkou milosrdenství, ale nepřestáváte dělati
ze mne matku bolestnoul To řekia a zmizela. Ano, přátelé, a je
to pravda. Když nás něco trápí, tu hned víme, že Panna Maria
je dobrá a laskavá a modlíme se k níl Ale když se vede někomu
dobře, 6 jak mnohý potom“ hřeší a snad si ani nevzpomene,
že každým svým hříchem činí z Panny Marie'znova .matku bolest-
nou, poněvadž znova křižuje jejího božského Syna, Pána 'Iežíše.
Nuže, přátelé! Pán ježíš se pro nás narodil ve studeném
a opuštěném cblévě, pro nás zůstal na oltáři, ačkoli věděl, kol-k
urážek a potupy ho tu očekává, za nás umřel na bolestném kříži.
a nám odkázal, co měl na světě nejdražšího, svou svatou matičku.
K tomu přidejme ještě dobrodiní, která prokázal každému z nás
a víme, jak nás miloval. A nyní předstupuje ze svatostánku také
před nás a praví nám, co řekl kdysi národu židovskému: Hleďte,
jak jsem vás miloval! Přátelé, odpovíme mu s nevděčnými židy:
V čem pak jsi nás miloval? —

nikolií My dobře víme, v čem

nás Pánježíš miloval a za jeho lásku dáme mu lásku svou.
Dobře! Ale nemilujme jen slovy a jazykem, milujme' také skutkem !
Varujme se ode dneška každého těžkého hříchu, který ničí tuto
lásku k Pánu Ježíši. A když můžeme, jděme rádi k sv. přijímání
a úplně se božskému Spasiteli zasvěťme.
A ty.., božské Srdce ježíšovo, žehnej všem, ale žehnej zvláště
těm, kteří mého hlasu uposlechnou a z lásky k tobě odřeknou
se hříchu, žehnej celé naší vesničce a splň'na ní svoje krásná
přislíbení. C) Srdce ježíšovo, potupami nasycené, ale přece plné
dobroty a lásky, smiluj se nad námií Amen.
'

P. Dr. ?ax. Miklík, C. 5. 5. R.

Neděle desátá po sv. Duchu.
(Homilie od jet. Bonomelli, biskupa Kremonského. Z vlašského originálu
'
podává Dr. Fra Josef Mergl.)

Podobenství v dnešním sv. evangeliu vypravoval Spasitel na
poslední cestě z Eíremu do ]erusalema po vzkříšení Lazara. (Viz
Didona Ježíš Kristus: II. 133.)
Ve sv. evangeliích děje se často zmínka o fariseích a publi
kánech, proto nebude od místa, předeslati' o nich několik slov.
Slovo »fariseus: znamená po česku »oddělenýa, »stranníkc.'
'Fariseové tvořili velkou, mocnou sektu, většinou laiků, jakousi
aristokracii učených. Původem svým sahala do roku 170 př. K.,
kdy totiž národ židovský povstal proti utiskovateli, králi Syr
skému, a domáhal se svobody pod vůdcovstvím Macchabeů. Na
venek dbali co nejpřísněji zákona Mojžíšova tvrdíce, že právě za
nedbávání tohoto zákona přivedlo všecko neštěstí na národ. Růz.
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nými malichernými přívěsky tradice a obyčeji stížili plnění zákona
až do směšnosti. Strana jejich byla výhradně národní, cizí vládě
nepřátelská, platiti daně prohlašovali za věc nedovolenou a toužili
horečně po osvobození vlasti. Bylo tudíž zcela přirozeno, že je
jich celý — aspoň na venek ——
přísný život podle zákona a je

jich vlastenectví jim zjednalo velikou vážnost u lidu, který rovněž
lpěl na zákoně a kasal se svou třebas spoutanou svobodou.
Pnblikáni vymáhali předepsané daně. ]iž pro tento svůj úřad
výběrčích byli u lidu vnenávisti, více však pro přehmaty, kterých
se při tom dopouštěli, a pro tvrdé jednání s poplatníky. Slovo
»publikánc a »veřejný hříšník: mělo týž význam. Jinak byli pu
blikáni většinou cizinci, tedy pohané._
V dnešním podobenství předvádí nám Pán živě domýšlivého,
a nadutého farisea vedle pokorného a skroušeného publikána.
Málo jest podobenství Páně tolik poučných jako toto. Přihléd—
něme k němu blíže.
*

*

*

>Pověděl však Ježíš k některým, kteří v sebe *důvěřovali, že

jsou spravedliví a jinými pohrdali, podobenství toto.:
Kdož jsou ti, kteří důvěřovali v sebe, že jsou spravedliví
a jinými pohrdali? Evangelium je sice nejmenuje, ale přes to není
těžko uhodnouti, že Pán míní hrdé farisey, kteří právě pro svoji

nadušjst
jinými.
. a nada-_
dení pohrdali
zajisté větší
a hříšnější nepravosti nad pýchu
tost lidskou a není také Bohu protivnější nikdo tak, jako člověk
pyšný, domýšlivý. Cílem všeho stvoření, všeho tvorstva nejvyšším
je čest a sláva boží, Pýcha však svojí podstatou nabádá člověka,
aby sobě a nikoli Bohu čest vzdával, aby sebe na místo, které
Bohu náleží, povýšil, aby sobě pocty Bohu příslušné osoboval. Je
tedy samozřejmo, že Kristus Pán nesmířitelným byl protivníkem
fariseů, týž Pán, plný dobroty a lásky k hříšníkům a bříšnícím
kajícím, uznávajícím hříšnost svou. Lakomství, smilstvo, obžerství,
hněv, závist jsou ohavné nepravosti, které zneuctívají lidskou dů
stojnost a urážejí Boha, ale pýcha je mnohem horší — jakožto
hřích mezi hlavními první. hřích odbojných andělů mající svůj
počátek v samém nebi. Pýchu lze velmi těžko rozpoznati, mát
ona kořeny hluboko v srdci lidském, _kde velmi chytře se skrývá.
Aby nás tedy z tohoto moru duševního vyléčil, vypravoval Spa
sitel dnešní podobenství.
'
»Dva lidé vstoupili do chrámu, aby se modlili, jeden íariseus
a druhý celník (publikán).c Sledujme a vizme, jak si počina,í
před Bohem a jak se modlí.
Fariseus vstoupil do chrámu hlavu vzhůru a nevšímaje si
ostatních ubíral se ku předu na místo nápadné, aby ho všichni
viděli a stoje jal se modliti: »Bože, děkuji Toběa >Dobře a hezky
začal,< podotýká sv. Augustin. Děkoval Bohu. Je zajisté celý
život „lidský jedno jediné pásmo dobrodiní božích a _má tudíž
býti jediným pásmem díkučiněni, chvály boží. Slova: »Bože, dě
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kuji Toběc mají ustavičně plynouti se rtů našich, nebo aspoň
někdy za dne; vždyt není účinnějšího prostředku k dosažení do
brodiní od Boha'nad vděčnost za dobrodiní prokazovaná.
Fariseus tedy dobře začal svou modlitbu, leč ejhle, pojednou
všecko pokazil; modlitba jeho zvrhla se v samolibou sebechválu,
ve směšné vychloubání se. Poslyšme ho. »Bože, děkuji Tobě.:
Zač, medle? »Za to, že nejsem jakojiní lidé, lupiči, nespravedliví,
cizoložnícix »Nemodlí se, neděkuje Bohu, spíše však chválí sebe,
dí sv.“Augustin. (Homilie '36 de verbis Domini-.) »Neprosí o nic,
jakoby ničeho nepotřeboval, jakoby stál na vrcholu vší dokdna
losti.c Ba ještě hůře! Fariseus přirovnával se k jiným lidem a ve
své pýše prohlašuje všecky bez rozdílu za lupiče, za nespravedlivé,
za cizoložníky. »Já jediný jsem spravedlivý, ostatní všichni jsou
hříšníci,c volá po něm sv. Augustin. jak!: to nadutost! jaké to
pohrdání ostatními spolubližními, které'hází všechny do jednoho
pytle jako lupič'e a souložníky. On jediný, ten nafoukaný fariseus,
je spravedlivý a ctnostný a to vlastní zásluhou; vidí třísku v oku
jiného, ale břevna pýchy v oku vlastním neznamená.
Co tak se rozplývá samochválou a kolem sebe se rozhlíží,
padne oko jeho na celníka, modlícího se kdesi v koutku. Jako
bleskem vytrysklo v mysli jeho přesvědčení o nespravedlnosti ji
ných, zvláště o špatnosti a lakotě těch utiskovatelů, celníků. Po
rovnává sebe sama s nimi, pýcha jeho roste do závratné výšky:
»Já nejsem, jako jiní, nejsem takový, jako tento celník.< „f,—„Svatý
AugUStin míní, že právě z blízkosti celníkovy béře si fariseus zá
minku pro své nadýmání se. Beze všeho důvodu odsuzuje celníka
jako velkého hříšníka a křivdí mu tím velmi, jakoby ten ubožák
byl opravdu lupičem a nespravedlivým a cizoložníkem. To jsou

ty přirozené následky, -to ovoce pýchy: samolibost, opovážlivé
posuzování, pohrdání jinými.
'
Chr_aňme se, milí křesťané, toho jedu pýchy, můžemeť ho
snadno po jeho ovoci rozpoznati v sobě jako následek hříchu
dědičného. Zkoumejte srdce své, svědomí své před Bohem a naé
lezneme snadno, že rádi si připisujeme přednosti a ctnosti, kte.
rých nemáme, nebo máme-li jaké, že je rádi zveličujeme. Nalez
_neme také, že a jak nám to lichotí, vědí-li jiní o našich dobrých
vlastnostech a chválí-li je; nalezneme, jak se bojíme toho, aby
chom nebyli přehlíženi, jak se nás nemile dotýká, chválí-li lidé
někoho jiného," jak jsme hned hotovi snižovati toho, kdo nás do
< stínu staví a snažíme se na jeho účet dráti se do popředí. Což
jiného je tohle všecko, než ovoce toho jedovatého semene pýchy?
Uplně vypleniti, z kořene vyvrátiti tu jedovatinu snad nedove
deme, ale aspoň zabrániti můžeme i musíme, aby v nás nebujelo,
aby záhubné plody nenasadila.
Fariseovi nestačilo veřejně ubezpečovat, ženení ani lupič
ani nespravedlivý, ani cizoložník jako všichni ostatní'lidé i ten
celník. On vypnul se ještě více a vypočítává s chloubou svoje
ctnosti: »Postím se dvakrát za týden, desátky dávám ze všeho,
co vytěžím.< To jest: »Ostatní lidé loupí a kradou, ale já od—
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vádím předepsané dávky, dávám každému, co mu náleží podle
zákona. Ostatní lidé jdou za žádostivostí těla, ale já kárám tělo
své tak, že se postím dvakrát za týden a proto jsem spravedliv,
ó Bože.: Jaká je to řečPl' Postiti se a plniti ustanovení zákona
je sice věc chvalitebná, ale záleží snad ctnost a svatost pouze
v těchto dvou věcech? Kdež zůstala láska k chudým, kdes ne
chal, farisee, trpělivost, útrpnost nad neštastnými a hlavně —
' pokoru srdce?

Svatost života, ba každá ctnost má kořen v srdci, v duši.
Bůh žádá od nás sice zevnějšl úkony ku své poctě, ale přednost
dává poctě vniterné, zakotvené v srdci. již korunovaný žalmista
Páně volá: »Kdybys byl chtěl, ó Pane, obět, dal bych byl ji
ovšem, ale zápalů nelibuješ sobě. Obět Bohu příjemná je duch
skormoucený, srdcem skroušeným 'a pokorným, Bože, nepo
hrdneš.: Kéž bychom si tuto velikou pravdu často připomínali!
Leč dejme tomu, že bylvté zevnější spravedlnosti fariseově,
v tom postu a odvádění desátku byla obsažena všecka ctnost
a — řekněme — ve vysokém stupni; zdaliž proto už byl spra
vedlivým před Bohem? zdaliž za to měl už právo na věčnou od
platu? Nikoliv! Právě svojí pýchou zmařil všecku ctnost v sobě,
pozbyl nároků na záslužnost svých skutků. »Chlubil jsi se svými
skutky, odejdi ode mne, obdržels už svou odměnuc; _ta slova
věčného Soudce padají na hrdého farisea.
Cena a záslužnost skutků našich dobrých odhaduje se podle
úmyslu, se kterým je konáme: je-li úmysl špatný, je i skutek,
byť by byl sám v sobě sebe lepší, špatný v očích božích iu lidí
prozíravýcb.
'
Dám příklad. Máte přítele, který vás přímo zasypává tou
neíněžnější péčí, ctí vás, prokazuje vám všemožnou službu, kaž
dému pokynu vašemu 'přeochotně vyhoví. Ale najednou se uji
stíte, že milý přítel váš to vše dělal ve vlastním zájmu, pro sebe,
že vašeho jména a vašeho vlivu užíval, aby dosáhl svého — ke
všemu ještě — nekalého cíle; jinak by byl pro vás ani prstem
nehnul. Rcete sami, jak by jste soudili oněm a o tom jeho přá
telství? Zajisté by jste se odvrátili od něho jako od člověka ne—
hodného vaší přízně, odehnali by jSte ho od svého prahu jako
ošemetného pokrytce. Nuže. Někdo ,si ctnosti hledí, povinnosti
své plní, ba i veliké věci, jak říkáme, heroické skutky v dobrém
koná, ale nikoli proto, aby Boba ctil, vůli boží plnil, nýbrž z vlastní
samolibosti. Bůh, který zpytuje srdce a ledví člověka, vidí tu ne
kalou pohnutku takového jednání, vidí sebe odstrčena a uražena.
Proto řekne takovému křestanu: Tys konal to všecko nikoliv pro
mne, nýbrž pro sebe a pro jiné, zač čekáš ode mne odměnu?
Hledej si ji u sebe a u těch, pro které jsi to všecko činil. »Ob
držels již odplatu svou.:
_
Tak jsou skutky sebe světějšl, sebe vznešenější, nekonáme-li
je' pro Boba, jen pleva a smetí v očích božích. Kéž nikdy had pýchy
nehlodá na skutcích našich dobrých, jako hlodal na postu a de
sátku fariseově. Ikdyž plníme povinnosti stavu svého z lásáy
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k Bohu a pro Boha, vždy říkejme: ajsem služebník neužitečný,
Co jsem „vykonal, vykonal jsem tvojí pomocí, ó Bože, bez Tebe
bych ničeho nemohl, Tobě budiž čest a chvála.—
A nyní se obratme od pyšného farisea k celníkovi.
\ ,
Celník stoje z daleka, nechtěl ani očí pozvednouti k nebi,
nýbrž bil se v prsa sva a říkal: »Bože, bud milostiv, _mně
hříšnému.: ]eho srdce mu pravilo, že je hříšník, nádoba vší špat
nosti. Proto jakmile vkročil do předsíně mužů, zůstal hned
u vchodu státi, neodvážil se ku předu, maje se za nehodua, aby
přistoupil až k oltáři. Měl už to za milost, že ho Bůh ve'svě
přítomnosti trpí. Cítí, jak mu u vědomí hříšnosti krev do obličeje
stoupá, stydí se ne tak před ostatními jako před sebou samým.
Sklání hlavu do dlaní; probírá v paměti hřích za hříchem a cítí
jejich tíhu, svědomí se v něm probouzí. V hořkosti duše nevidí
jiného útočiště, kroměu Boha milosrdného; padá tedy na kolena,
bije se v prsa a vzdychá: »Bože, buď milostiv mne hříšnémulc

jakáto

krásná a obsažná modlitba!

Celník bije se v prsa. Co to znamená? Sv. Augustin praví:
»Biti se v prsa je tolik jako žalovati na to, co v prsou je ukryto
a zevně trestati tu skrytou hříšnost.: Těma očima zaslzenýma
a těmi slovy: »Bože, buď milostiv mně hříšnénulc jakoby chtěl
týž celník říci: »O Bože, vím a vyznávám to před lidmi a před
Tebou, že jsem hříšník, že jsem veliký hříšník. Lituji srdečně, že
jsem urážel Tebe, Stvořitele a Pána svého, kterého jsem měl
nade všecko milovati. Srdce mé je skroušeno, duše zarmopcena.
Nezbývá mně jiné naděje než tvoje neskončené milosrdenství,
k tomu se utíkám, na to se spoléhám. O, můj Bože, ó Pane můj,
smiluj se na mnou, odpusť mně!:
_
*
V těch několika slovech celníkových obsažena jest jeho živá
víra, pevná naděje, boroucí láska, hluboká pokora, upřímná, vroucí—
modlitba. Neomlouvá' se, nesvádí vinu za svou hříšnost na jiné„
neváhá ani na okamžik obviňovati sebe; hlasitě vyznává své hříchy
na místě veřejném, na místě posvátném přede všemi i před tím
fariseem, který na něho shlíží s uštěpačným pohrdáním.
Taková lítost, taková pokora nemohla neobdržeti odpuštění
hříchů sebe četnějších, sebe těžších. Kristus Pán ujišťuje: >Pravím
vám: tento (totiž celník) odešel do svého domu ospravedlněn nad
onoho (totiž nad farisea).< »Tak,c praví znamenitý vykladatel
Písma Eutbimius, >byl _odsouzen od Boha ten, kdo se' považoval
za svatého, a ospravedlněn byl ten, kdo vyznával svoji hříšnost.
A svatý Optát Milevitanský di: »Lépe jest býti hříšníkern v po
koře než spravedlivým v pýše.: Pokorný/hříšník vyznává svoje
hříchy a dochází odpuštění, ale domněle spravedlivý není sprave
dlivým, nýbrž hříšníkem, aniž je si toho_ vědom — a to je právě
to nejhorší.
'
Projdeme svatá evangelia. Nalezneme tam vrchního celníka
Zachea, hříšníci Marii Magdalenu, ženu Samaritánku s jejím ne
řestný'm životem, ženu dopadenou v cizoložství, nalezneme křivo
přísežného Petra, lotra na kříži, zuřivého pronásledovatele _Savla,

“
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Ti všichni na jediné slovo Kristovo, na jediný pokyn milosti boží —
šli do sebe, činili veřejně pokání, stali se svatými, stali se'apo

štoly Páně. Zš to nenalezneme v evangeliích ani jednohoíarisea,
který by byl ochotně přijal učení Spasitelovo a následoval Ho.
Ani jeden z těch lidí nedbal jeho úchvatných nauk, nedbal slibů
ani hrozeb Páně, nedal pohnouti se ku pokání, ku polepšení ži- .
vota. Naopak. Fariseové odpovídali nadávkami na napomínání
Spasitelovo, úštěpky tropili si z jeho slov, podezřívali jeho zá
zraky a když už nemohli jinak_,rozhodli se krátce! »Tento člověk
člDÍ mnohé divy, což popříti nemůžeme,

próto je zapotřebí od—

straniti ho : Opravdu zloba ďábelská a neuvěřitelná, kdyby ne
byla zaznamenána ve svatých evangeliích.
Avšak, zdaliž nesetkáváme/ se s podobnými zjevy dosud?
Co je mezi námi lidí pohřlžených do všelikých nepravostí, hoví
cích všem možným výstřednostem, lidí bezcharakterních, pomsty
chtivých, lidí, kteří se ničeho neštítí, jen aby se domohli bohatství,
mamonu! Co je nevěrců, kteří dávno zapomněli na svoji duši ne
smrtelnou. Ale ti všichni nemají pýchy v sobě. Když pak někde
konají se ku př. missie, nebo přijde na takového člověka nějaká
pohroma, nemoc ho uvrhne na lůžko, Bůh ho navštíví nějakým
křížem. aby ho napravil, vizte, jak pospíchají ku knězi očistit se
z hříchů ve sv. zpovědi, nebo volají kněze ku svému lůžku, aby
se s Bohem smířili a k životu svatému obrátili.
' A zase je dosti takových, kteří vedou na oko život spořáa
daný, zdržují se jistých výstředností nebo pohoršent; ale za to
'hledí ve své domýšlivosti na ostatní, jak říkáme, přes rameno,
pohrdají jimi. Jako na odiv nepřekročí nikdy prahu kostela, v ho—
dině smrti odmítají kněze, pohrdají Ukřižovaným, nedají se ani
prosbami anl slzami ať matky, at manželky a ditek pohnouti ku
smíření se s _Bohem.

Odkud to, milí křesťané, že tijedni tak rádi, tak ochotně se
k Bohu obracejí a ti druzí tak zatvrzele si vedou? Jiného důvodu'
nevidím než pokoru u těch prvních a pýchu u těch druhých dle
slov sv. Jakuba: »Bůh pyšným se protiví, ale pokorným dává
svou milost..
Bohužel, že takový duch pýchy, taková nadutost srdce, ta
kové domýšlivé pohrdání'jinými je velmi rozšířeno i mezi těmi,
kteří by měli býti vzory pokory a 'úč'nlivé lásky i shovívavosti
s bloudícími. Sami fariseové v řečlch i skutcích. Místo aby hříš
nlky k Bohu vedli, obracejí je od něho. -Nedělejme to po nich!
Tisíckrát lepší je hříšný a při tom pokorný a upřímný publikán,
než pyšný, nafoukaný fariseus. _
*

n—

*

Spasitel shrnuje naučení z dnešního podobenství vtato krátká
a krásná slova: »Každý, kdo se povýšuje, bude ponížen, a kdo
se ponižuje, bude povýšen.: To znamená: Pyšný, jako onen fa
riseus, bude zavržen od Boha a zahanben; kdo však se Aponižuje
a vyznává svoji hříšnost, dojde odpuštění, bude, přijat od Boha

.
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na milost a povýšen v den odplaty. Chceme-li účastnými se státi
slávy věčné, pak pokořujme se zde. Strom zvedá korunu sv0u
tím výše, čím hlouběji zapustil kořeny, čím._hlubší základy, tím
vyšší může býti budova; měřítkem slávy a cti je pokora, jak
dobře podotýká sv. Jan Zlatoústý: »Jako pýcha pramenem všeho
zla, tak je pokora počátkem všech ctností.. Amen.

Neděle jedenáctá po sv. Duchu.
-Napsal Alois St. Novák. kaplan v Poličce.

,I přivedla jemu hluchého a němého
a prosila ho, aby na něj ruku vložil.:
(Marek 7.)

Přátelé drazíl je mnoho evropských měst, která honositi se
mohou starými a slavnými školami. Tak Bologna byla světoznámá
pro své první vysoké učení, Paříž pro svou Sorbonu, za níž ne
zůstala pozadu ani naše královská Praha s Karlovou universitou.
Než daleko více než natěchto vysokých školách naučí se člověk
v jiné škole, kterou jest život sám. Poněvadž život lidský jest jen
strasti a utrpení, které jsou údělem tohoto údolí slz a pláče, po
něvadž vždy a všude život náš od kolébky až do rakve je pro
vázen křížky a kříži, nazýváme život lidský se sv. Otci školou
utrpení — školou kříže. Do této školy chodil též dlouho dnešní
evangelijní hluchoněmý, který tak dlouho snášel svůj těžký kříž,
až jej Kristus uzdravil. Než nejen hluchoněmý v dnešním evan
geliu byl ve škole kříže; v ní jsme i my, vždyt kříže a utrpení
_sypou se a zvláště dnes na naše bedra se všech stran a nám zdá
se život — škola kříže— již téměř nesnesitelným. A přece škola
kříže není takovou, jak se nám zdá dnes. Na první pohled zdá
se drsnou a tvrdou, když však přihlédneme blíže, poznáváme, že
škola kříže je dobrodiním lidstva největším. A abyste poznali, že
tomu tak je, krátce dnes o této škole kříže s pomocí boží pro-'
mluvíme. Škola kříže jest všeobecná, nejslavnější a nejužitečnější.
I.

jest škola kříže školou všeobecnou, nebot navštěvují ji lidé
všech zemí, říší a národů. Jest ještě mnohé místo na 'světě, které
nemá žádné budovy s nápisem aškolac, kde rostou lidé bez péra
i bez knihy. Jednu školu však nalezneš všude, kde sídlí člověk;
nalezneš ji na horách i v údolích, v městech i dědinách, u nás
i za mořem i tam, kam dosud vzdělaný člověk- nevkročil, v dál
ných pustinách i pralesích. A školou tou je škola utrpení.
Moudrý Sirach praví: >Trmácení veliké uloženo jest všem
lidem a jho těžké na syny Adamovy ode dne, v němž vycházejí
ze života matky své až ke dni pohřbení jejich do matky všech.:
Patrno jest z toho výroku, že všichni lidé chodí do školy
utrpení, nebot »Všem lidem uloženo jest trmácení veliké.c
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Kdekoli nalézá se obydlí lidské,.tam jest utrpení a kříž. Na
každém místě světa širého jsou strasti a svízele domovem, všude
roste trní a tekou slzy. Kdybys prošel celý svět, nenalezl bys"
člověka bez kříže, poněvadž pravdivý jest výrok ]obův: »Člověk
naplněn bývá mnohými bědamiíc, poněvadž pravdiva jsou slova
sv. Vavřince Justiniana: »Postaveni jsme do údolí: slzavého, kde
v potu tváři chléb svůj dobývati musíme, kde není leč—zármutek
a trápení.: Domníváš-li se však, že sídlí kříž pouze v chýších
a v komůrkách chudiny, zaklepej jen na dveře pyšných millio
nářů, hrdých knížat. vstup v nádherné paláce králů a císařů,
pátrej a zkoumej všude -—shledáš, že i ten, jenž oděn jest pur
purem, který sedí na trůně, jehož hlavu zdobí koruna, obklíčen
je mnohými strastmi, zármutkem a bolestí, přesvědčíš se o pravdi
vosti slov slavného učitele církevního ]ana Zlatoústého: >Ani král
není bez kříže,nýbrž naplněn jest mnohými strastmi a soužením.:
Přesvědčil jsem vás, že žáky školy kříže jsou lidé, všech míst,
všech zemí a ihned sám ukáží, že do školy utrpení 'chodili, chodí
a choditi budou lidé všech věků, všech časů.
.
' Prvními, kteří do školy kříže chodili, byli naši prarodiče Adam
a Eva, již slyšeli po hříchu hořký výrok Hospodinův, jímž se jim
za trest dostalo kříže a utrpení. Adam zakusil pravdivosti slov
božích: »Trní a hloží bude země tobě ploditic a Eva: »Rozmno
žím bídy tvélc A po nich bylo všem lidem. jejich potomkům
kráčeti cestou trnitou, cestou žalu a bídy, prolévati slzy bez počtu
po všechny věky a staletí. Strasti, bolesti a slzy jsou oním smut
ným dědictvím, kterého se dostalo celému pokolení lidskému _po
prvních rodičích, od prvních dítek Eviných do posledního dítěte,
jež s pláčem vstupuje na tento svět. Všude v lidských dějinách
shledáváme se s bolestí a zármutkem, potkáváme se s ní v pří
tomnosti, kdy každý z nás vleče svou cestou křížovou hodně
těžký kříž utrpení a bolesti a jistě se s ní setkáme iv budoucnu.
Bolest rozsévá se. jako mohutný veletok od zavřené brány rajské
\ po celém světě a valí se mocným příbojem všemi časy, až ko—
nečně poslední tvor lidský své pláčem zrosené oko zavře a klesne
v chladný hrob. Blahoslavený Tomáš Kempenský'napsal: -»Kříž
jest vždy připraven a očekává tě na každém místě; nemůžeš před
ním prchnouti, necht bys se obrátil na stranu kteroukoliv. Po.
hledni vzhůru, obrať se dolů, kamkoli, všude najdeš kříž.: Slova
tato nevztahují se jenom na jednotlivce, nýbrž platí pro všechno
lidstvo, pro celé dějiny lidstva pro všechny věky.
Přesvědčili jste se nyní, že škola kříže je nejvšeobecnější,
nebot do ní chodí lidé všech míst i časů, do ní chodím já i vy —
a chodí s námi milliony a milliony jiných, všichni, kteří žijí ve
světě.

I I.

Sláva některé školy bývá posuzována podle vynikajících učitelů
& výtečných žáků. Můžeme proto říci o škole kříže, že je nej
slavnější, nebot ona má nejslavnějšího učitele a nejvýtečnější žáky.
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Kdo jest' jejím učitelemř. Slyšte, jak vznešené má jméno a jaké
_vlastnosti. Prorok Isaiáš jmenuje ho: »Podivný, Rádce, Silný,
Otec budoucího věku.< Učitelem ve škole té je Ten, jejž nazývá
sv. Pavel v listě ke Korintským: >Pán Pánů a síla a moudrost
boží.
Učitelem školy té je jednorozený Syn nebeského Otce, náš
Spasitel a Vykupitel ]ežíš Kristus. Učí nás svým božským evan
geliem a vznešeným příkladem. Hlásal a hlásá nám evangelium
sebezapření a trpělivosti, evangelium poslušnosti a obětavosti,
evangelium bolesti a pokání -— jedním slovem evangelium kříže,
U sv. Matouše volá k nám: >Dosti má den na své strasti a vše
liké nesnázic, v témž evangeliu nás i těší: »Blahoslavení' jste,
když vám budou zlořečiti a protivenství činíti pro mne; radujte
se a veselte se, neb odplata hojná pro vás jest v nebesích.:
Sám nás vybízí: »Kdo chceš 'za mnou přijíti, zapři sebe sám,
vezmi kříž svůj a následuj mne.: Veškerá tato napomínání arady
jsou slovem jeho úst, jsou učením jeho evangelia. Než nejen slo
vem, nýbrž i příkladem a to příkladem nejvznešenějším učí nás
božský náš Spasitel, na němž nejlépe se osvědčilo pravidlo:
»Slova dojímají, skutky táhnou :
Blahoslavený spisovatel zlaté knížky Tomáš Kempenský píše:
»ježíš Kristus šel před tebou. On nesl kříž svůj a na kříži do
konal život svůj. Jest nám Spasitel náš nejdokonalejším vzorem
všech ctnos'tí, avšak nikde snad nezáří příklad jeho jasněji nežli
v jeho utrpení. »Pokud žil,c napsal týž světec, »nebylo, hodiny,
v níž by nebyl trpěl.:
Při narození, při útěku do Egypta, 'v Nazaretě, při hlásání
svého evangelia trpěl a nejvíce na konci svého života, kdy napl
nila se o něm slova prorocká »stal se mužem bolesti.<
Takový jest, nejmilejší, učitel školy kříže, jaké tedy měla
a má asi žáky? jména žáků zapsána jsou ve zlaté knize církve
svaté.
Na prvníéh stránkách jsou vyznamenání a těmi jsou svatí
mučedníci, kteří tady na světě ve škole kříže prošli přísnou
a těžkou zkouškou dospělosti a způsobilosti pro říši nebeskou,
aby mohli vsíoupiti do věčných služeb Kristových. Zvláště ozdob
ným a velikým písmem napsané to jsou jména sv. Petra a Pavla,
Sebestiána aVavřince, Anežky, Kateřiny, Barbory a Cecilie, kteří
kráčejíce v krvavých šlépějích svého mistra život svůj obětovali
Pánu. Mučedníci vyšlize školy kříže svelikou slávou a výtečným
prospěchem a za nimi potom ostatní blažení nebešťané, jejichž
jmény posety jsou nesčíslné stránky knihy církve a knihy života.
Za svou slávu a dobrý prospěch děkují těžkým zkouškám kříže,
které zde na světě podstupovali, kráčejíce Cestou utrpení, po které
lze jedině dojíti nebeské karriery. — A znamenití žáci vycházejí
dosud ze školy kříže, jichž jména zatřpytnou vknize života zvláště
v den posledního soudu, kdy rozdávány budou od největšího
učitele odměny a ceny, které záležeti budou vnáplni slov Daniele
proroka: »Stkvíti se budou jako blesky oblohy a jako hvězdy na
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věčné věky.: Hle, jak slavná, přátelé moji, je škola života, škola
kříže, když vychovává tak výtečné žáky, jichž sláva a čest ne
uhasne nikdy. Vychovává-li takové žáky, jistě je školou na světě
nejužitečnější, jak vás ihned přesvědčím.
III.

Je proto škola kříže nejužitečnější a nejpotřebnější, poněvadž
učí pravé moudrosti. Pravá moudrost spočívá v tom, co napo
věděl již moudrý Sokrates, aby každý poznal sebe sama.
Sebe musí poznat hříšník, aby poznal—smarnotratným synem
bídu svou a navrátil se k Bohu svému, sebe poznat musí ispra
vedlivý, aby činil na cestě ctnosti větší pokroky a neupadl zpět
'do hříchu. K sebepoznání dochází hříšník křížem, jenž je nej
účinnějším prostředkem, jímž lze zbloudilému oči otevříti a na
cestu pokání ho přivésti.
Sv. Tomáš z Villanovy napsal: »Blaho na tomto světě mívá
často v zápětí, že _člověk na svého Boha zapomene, na smrt ne
pomyslí a z hříchu do hříchu padá. Strasti naproti tomu způso
bují, že člověk opět na Boha vzpomíná, blíží se kněmu a hříchu
se vzdaluje.“
Kříž, ano kříž osvěcuje duši hříšníkovu, kříž otevírá jeho oči,
přivádí ho k poznání bídy, vzbuzuje v něm pokoru, a lítost a při
vádí jej na cestu milosti boží nazpět.
Dva cestující zarazili v hostinci, aby v něm přenocovali. Na
večer vyložili se oba s okna a při pohledu na hvězdnaté nebe
chválili a divili se boží všemohoucnosti.
ník a nevěrec, smál se jim, že věří v
hloupými. V noci vypukl ve vedlejším
probudil i hostinského, jenž vyběhl
k nebi volal: »Pomoz, dóbrotivý Bože,

Hostinský, jenž byl hříš—
Boha a nazýval je proto
stavení oheň. Stěkot psů
před dům a spínaje ruce
aby nechytil i můj dům.:
Probudili se i cestující a slyšíce nářek hostinského pravili mu:
»Včera j'ste říkal, že není Boha a dnes jej již vzývátex
.
Kříž a neštěstí přivádí člověka k Bohu blíže, což zakusil na
sobě král David, hříšný král Manasses i mnoho jiných.
I spravedlivému je škola kříže školou pravé moudrosti. Ve
strastech a utrpeních přichází stále více a více k přesvědčení, jak

marné a strastné jest vše pozemské a připoutáváse proto čím
dál tím více k Bohu svému, ve strastech a bolestech roste člověk
v životě ctnostném a pne se jako cedr, na Libánu k nebesůml
Svatý Jan Zlatoústý píše: »jako oheň zlato čistí, tak očistuje
a zušlechtuje utrpení naši duši.: — Dobře dí blah. Tomáš Kem
penský: >V kříži je spása, život, síla, kříž je soujem všech ctností,
v, něm vrchol svatosti.:
,
Z důvodů těch lehce si můžeme vysvětliti, proč svatí tak rádi
chodili do školy utrpení, proč volali se sv. Terezií: »Trpěti nebo
zemřític a se svatou Magdalenou z Pazzi: »Nikoli zemříti, nýbrž

trpěti.:

Ve škole kříže lze se naučiti snadno a rychle, jak možno
dojíti nebeské blaženosti, té nejkrásnější karriéry, nejšťastnějšího
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postavení na věčnosti. Ve sv. Písmě nalézáme mnoho dokladů,
jak odměněny jsou od Boha strasti a utrpení. Utrpením lze do
jíti koruny, bolestmi čistých radostí, strastmi a zármutkem. Pře
krásná hesla, která se k této pravdě vztahují, jsou .známé >Per'
aspere ad astrec a nper crucem ad lucemc.
Svatý Pavel napsal vll. listě ke Korintským: »Soužení naše,
jsouc nyní kratičké a lehké, působí v nás převelmi velikou váhu
slávy věčné.:
.
A _sv. Jakub píše: »Blahoslavený muž, který snáší pokušení,
nebo když bude zkušen, vezme korunu života, kterou slíbil Bůh
těm, kteří ho milují.: — Proto též napomín'á nás sv. Bernard:
»Važme si, bratří drazí, velice každého soužení; jest ono jenom
malým semenem, přinese však ovoce hojné, nebot v utrpení jest
naděje věčné blaženosti, ba věčná blaženost sama jest v něm ob
sažena, tak jako v semeni skrývá se plod.:
*!

*

t

Přátelé drazí! Přesvědčíl jsem vás, že škola kříže jest vše
obecná, nejslavnější a nejužitečnější. Snad budete od této chvíle
tak na ni pohlížeti a rádi a s odvahou podrobíte se nějakému
tomu utrpení. Jsme všichni- ve škole kříže a záleží na nás, aby
chom z ní vyšli co vynikající nebo aspoň dobří žáci, následovníci
kříže Kristova, aby i pro nás ta škola života, utrpení a kříže
byla užitečná, naučila nás pravé moudrosti a pomohla nám do
slávy věčné.

_

Znáte nyní lépe cenu strasti a utrpení a budete si jich vážiti
——budete pak i toho litovati, že jste byli ve strastech svých tak
netrpělivými, že jste tak často proti Prozřetelnosti reptali a proti
ní se vzpírali, když na vaše bedra naložili těžší kříž, o kterém
jste myslili, že je nesnesitelný.
Nebudte špatnými žáky školy kříže, nekažte a nemařte svou
netrpělivostí, nespokojeností svůj prospěch, jenž plyne z Kristova
evangelia, jež hlásá sebezápor, utrpení, kříž.
A ke konci volám k vám ústy moudrého Siracha: »Strp do
puštění boží! Cožkoli na tě vloženo bude, 'přijmi & snášej bolest
a v ponížení svém měj trpělivost.: Mějte na paměti kříž Kristův,
utrpení Krista, který šel nejbolestněji školou kříže, nebot trpěl
třicet tři léta, prolil za nás svou krev a duši svou v nesmírných
bolestech vypustil na dřevě kříže. A ještě jednou volám k vám
se sv. Pavlem: »Trpte s Kristem a s Kristem budete i oslavenic,
dojdete po trpkých a těžkých zkouškách karriery v království
nebeském. Amen.
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Na neděli dvanáctou po sv. Duchu.
(Homilie od ]er. Bonomelli, biskupa Kremonského. Dle vlašského originálu
Dr. Fra Josef Mergl.)

.

Podobenství dnešního sv. evangelia náleží k nejkrásnějším
a k nejvzácnějším, zůstane vždy nedostižným vzorem. i co do
jednoduchosti a účinnosti i co do hluboké nauky, jež se v něm
skrývá. Dříve než se pustíme do výkladu, nutno poukázati na
souvislost s tím, co předcházelo otázce onoho zákonníka: »Mistře,
co musím učinit, abych obdržel život věčnýřc Právě tato otázka
dala podnět k podobenství o Samaritánovi.
Ježíš rozeslal 72 učedníků, aby kázali, dva a dva, po městech
i po venkově, než sám přijde za nimi.“ Skončivše své poslání na
vrátili se učedníci k Mistru a vypravovali s nadšením o své čin
nosti. Ježiš přijal je vlídně, díky činil vroucí Otci svému a vybídl
je, aby se radovali, -že jména jejich jsou zapsána v nebesích,
totiž- že jistě obdrží život věčný. Po té obrácen ještě k nim,
pravil: »Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Neboť pravím
vám, že mnozí prorocí a králové přáli si viděti, co vy vidíte,
a neviděli, a slyšeti, co vy slyšíte, a neslyšeli.:
,
Celý Starý Zákon byl přípravou na Zákon Nový. Všecky
obřady, všecky oběti, všecky symboly, všecka proroctví Starého
Zákona soustředovaly se na jednom bodu, totiž na ležíši Kristu,
původci a naplniteli zákona Nového. »Vykupitel, Ježíš Kristus je
cílem zákona,c píše sv. Pavel; je poslem věčné rady, středem
veškerenstva, je předmětem touhy a očekávání všech věků. Nedá
se vypověděti, s jakou vroucí touhou očekávali Ho arciotcové,
proroci a svatí starozákonní. Abraham, Jakub, Mojžíš, David,
Isaiáš, ]eremiáš, Daniel, všichni svatí a proroci volali po Vyku—
piteli, toužili spatřiti ho, viděti ho v duchu na století před sebou
a »pozdravovali Ho z dalekac, jak dí sv. Pavel. »Abraham ra-.
doval se, aby viděl den můj; viděl a radoval se,: pravil Spasitel
sám k fariseům a zákonníkům. A apoštoly nyní ujišťuje, že právě
jim dostalo se toho štěstí, po kterém tolik toužili proroci a krá

lové starozákonní.
Milí křesťané! Dostaloli se apoštolům té veliké milosti, že
viděli a slyšeli Syna božího vtěleného, dostává se nám žijícím
o mnoho století později milosti nemenší. My právě tak jako apo
štolové slyšíme slova a učení Páně ve svatých evangeliích, pro
dléváme v jeho společnosti, ba co více, přijímáme ho v té ta
jemné Nejsvětější Svátosti, při těch hodech lásky. Není tedy v té
věci mezi námi a apoštoly rozdílu leč v zevnější podobě a proto
i nás týkají se Jeho slova: »Blahoslavené oči, které vidí, co vy

vidíte.<

"" "' ""

*"

Co takto mluvil Pán k apoštolům, slyšel zároveň i četný
zástup posluchačů a mezi nimi — jako vždy a všude — i zá
konníci a fariseové. Ti provázeli Pána nikoliv proto, aby slyšeli

_512—
z ]eho'úst slova pravdy a života, nýbrž aby mu strojili léčky.
Iaká to zaslepenost, jaká to zloba! Ti lidé byli v zákoně a pro
'rocíclh sběhlí, věděli tedy lépe než kdokoliv jiný o božském po
slání Spasitelově, ale přece nenásledovali Ho, ba dávali si vše
možnou práci, aby i ten prostý lid od Něho odvraceli. K takové
slepotě duševní, k takové převrácenosti vůle vede pýcha.
V zástupu byl také zákonník jakýs. Týž přál si vylákati na
Pánu nějaké nepředložené slovo vhodné za podklad žaloby. Slyšel
před chvílí, kterak Pán povzbuzuje učedníky své': >Radujte se,
že jména vaše napsána jsou v nebesích. ve knize života; proto
navazuje na tuto zmínku o životě věčném a táže se: »Mistře, co
musím učinit, abych obdržel život věčný, o kterém jsi právě
mluvich Jakožto zákona dobře znalý věděl to velmi dobře, že._
život věčný závisí na plnění přikázání božích, ale ve své době
očekával, že Ježíš se pcdřekne nějakým slovem proti zákonu. +—
Zde vidíme, co za muka vystál Spasitel od těch nepřátel, kteří
Ho nenáviděli a všemožně léčky Mu kladli, aby Ho zahubili. —
A přece mlčky dal si to líbit a snažil se pravdou osvítit mysl
jejich, proniknouti do jejich zkažených srdcí. Odp0věděl tedy
ihned: »Tys přece mistrem v zákoně, musíš tedy zákon znáti.
Řekni mně, co jest psáno v zákoně, kterak tam čteš?: Na to
zákonník: _>Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého
a z celé duše své a ze vší síly své i ze vší mysli své a bližního

svého jako sebe samého.:
Odpověď nemohla býti vhodnější a jasnější, ana obsahovala
jádro celé božské nauky. Proto pravil Spasitel: »DObře jsi od
pověděl; to čiň a živ budeš,< totiž: >I tvoje jméno bude napsáno
v životě věčném. Nemusím opakovati, co jsem již tolikrát řekl,
že totiž pravá láska k Bohu vede nevyhnutelně kplnění přiká
zání božích, že tedy, kdo 'celý zákon boží zachovává, zabezpečuje
si věčné spasení.:

:.



Na tuto odpověď S'pasitelovu byla arci každá další otázka
zákonníkova zbytečnou, nechtěl-li se vydati posměchu celého zá
s upu. Ale zákonník ještě se nepoddal, nýbrž, aby zakryl svoji
lest/a oslabil svoji'porážku, navázal na poslední svoje slova:
.Miíuj svého bližního, jako sebe samého.: Dělaje, jakoby chtěl
dát se poučiti od Mistra ve věci nejasné a velmi důležité, otázal
se: »A kdo jest můj bližnířc Mohl ovšem zákonník ten_ věděti,
jak Ježíš vykládá lásku k bližnímu, že totiž do přikázání lásky
k bližnímu zahrnuje všecky lidi. Ale jako učitel židovské školy,
která bližního svého viděla jen v Zidovi a opovrhovala každým,
kdo nebyl příslušníkem národa židovského, ba zřejmě učila:
»V nenávisti budeš míti nepřítele svéhoc; jako takový učitel měl
se za oprávněna 'k otázce: »Kdo jest můj 'bližní?c„— Na tuto
otázku odpovídá Pán podobenstvím. je to odpověď tak jasná
a pádná, že by ani zákonník áni zástup jiné dáti nemohl.
,
Podobenství Páně začíná slovy: »Člověk jeden šel z Jerusa
lema do ]ericha a upadl mezi lotry, kteří ho nejen oloupili, nýbrž
i zranili a odešli, polomrtvým ho nechavše.:
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. Jerusalem leží na pásmu horském, vypínajícím se 700 m. nad
hladinou mořskou. Odtud vede pohodlná silnice k údolí jordanu
městem ]erichem a na druhý břeh řeky. Krajina mezi_]erusa
lemem a Jerichem, asi 20 km. zdélí, byla rejdištěm loupežníků,
zvláště pak jedno místo bylo pověstné pro četné na něm páchané
loupeže a vraždy; slulo »adommimc, t. j. místo krve, jak vypra—
vuje sv. Jeroným. ]udsko vůbec je kraj hornatý, "samý holý,
příkrýpahrbek, samá strž a jeskyně, poskytující úkrytu loupež
níkům a vrahům.
Pán Iežíš tedy vypravuje: »Člověk jeden šel zJerusalema do
]ericha.< Všímněme si těch úvodních slovl Spasitel chce vyložiti,
že každý člověk je náš bližní, at je to žid nebo pohan, proto ne
praví: >Žid šel 'do Jerusalema . . .: nýbrž: >Člověk jeden ...< —
Na kterémsi místě vyřítila se tlupa lupičů z úkrytu, vrhla se
z nenadání na onoho pocestného a obrala ho o všecko. Na tom
však neměli dosti; ještě ho zranili do krve, nechali ho polo
mrtvěho, ranami posetého na cestě ležeti a utekli. Ubožák ztrátou
krve omdlelý a vysílený nemohl ani o pomoc volati a blížil se \
k poslední hodince. Tu po chvíli slyší někoho zvolna přicházeti.
Kdo je to? Kněz židovský zahalený v řasnaté roucho. Došed až
k zraněnému podíval se na něho, ani se nezastavil“ a kráčel
chladně, bezcitně dále. Ani jediného slova, ani jediného pohledu
soucitného neměl pro toho nešťastného.. Netrvalo dlouho a jiný
pocestný ubíral se tudy: levita (pomocník, přisluhovatel kněží
při obřadech posvátných, asi jako u nás jáhen a podjáhen). Iten
přiblížil se krokem volným, odměřeným k raněnému, pohlédl na
něho, ale nesklonil se k němu, nepozvedl ho, nýbrž docela lho
stejně, beze slova bral se dále. Krev bouří se v těle, v duši vře
to nevolí, hněvem nad takovou lhostejnosti, ba ukrutností onoho
kněze a levity židovského. Spasitel předvádí nám v těchto dvou
mužích podařený obrázek bezcitnosti a zatvrzelosti srdce, jak
přímo do očí bilo a to ve dvojím směru: Za prvé ukládal právě
kněžím a levitům jejich posvátný úřad za přední povinnost lásku
k bližnímu, je tedy jejich lhostejnost, ba bezcitnost tím ohavnější.
Za druhé chtěl Pán odhaliti celé to falešné pobožnůstkářství teh
dejších kněží a levitů. Ti kladli celou váhu jen na zevnější vý
kony náboženské, na obřady, umývání oběti, dlouhé modlitby
a při tom zapomínali na kořen pravé nábožnosti, na lásku. Tak
potvrzuje tím podobenstvím Pán učení své stále a stále opako
vané, že totiž nitro, že srdce je hlavní věcí a nikoliv zevnější
úkony. Počínání kněze a levity v dnešním podobenství budí
ošklivost. Nikdy nedostalo se jim pokárání tak důkladného a ná
ležitého. Pochopíme tudíž snadno, že židovští kněží a fariseově,
kteří skoro všichni k tomu cechu náleželi, se cítili nejvíce dotčeni
a plni zlosti strašnou pomstu Pánu přísahali. A rovněž pocho
píme, proč Spasiteli vmetli do tváře urážku: >Zdaliž nepravíme
dobře. že Samaritán jsi,: totiž jinověrec, odpadlík, nepřítel zákona
Mojžíšova.

Raněný, oloupený ubožák ležel dosud v krvi na cestě-a na
Růdce duchovní.
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darmo očekával pomoci. Tu přichází třetí pocestný, nikoliv kněz
ani levíta. je to“ jakýsi Samaritán, jedouci na oslu. jak známo
z rozmluvy Pána Ježíše se Samaritánkou u studnice Jakubovy
(jan 4, 4—26), byli Samaritáni bludaři a lišili se od židů půvo
dem i řečí i náboženstvím. Proto byli u nich ve větší nenávisti
než sami pohané a nebylo horší urážky nad tu, řekl-li žid ně—
komu: »Ty jsi Samaritánlc Co Samaritán, to kacíř u“židů, od
štěpenec, vůbec člověk, nad kterého nelze horšího si představiti.
A takový Samaritán, pokračuje Spasitel ve svém podobenství,
spatřil u-božáka na cestě a uslyšel jeho sténánf. Hned zastav;l,
vhodil uzdu na šijí osla a přistoupil k raněnému. Pozvedl ho ze
země, prohlédl rány krví zalité, umyl je vínem a natřel olejem,
který brávali tehdá ssebou na cestu jako potravu _ijako lék. Pak
raněného obvázal, naložil-na osla a! provázel ho pěšky k nejbližší
hospodě. Tam ho ošetřil a uložil na lůžko. Druhého dne vyňal
dva denáry, dal je hospodskému se slovy: »Měj o něj péči a co
nad to vynaložíš, já ti nahradím, až se budu vraceti.:
Toto vypravování sv. evangelia podává mnoho látky k uva
žování.

'

Spasitel náš chtěl jednáním Samaritánovým vylíčíti pravou
lásku k bližnímu a tak zahanbiti židovské kněze i levity tím, že
jim postavil na oči příklad laika, jinověrce a _tak pokořil jejich
pýchu. Samaritán onen nevyšetřuje dlouho, zdali raněný pocestný
je žid nebo pohan nebo Samaritán, zdali je hodný nebo nehodný,
bohatý nebo chudý, bude-li mu vděčen nebo ne: vidí vněm jen
člověka trpícího, umírajícího. Po ničem takovém se nesháni, nýbrž
pomáhá, jak může, ba ani penězi neskrblí.
Z toho následuje pro nás naučení : I když dbáme pořádku
přirozeného, pokrevenství nebo přátelství, nesmíme z lásky své
nikoho vylučovati, musíme každého milovati, nebot všichni jsme
stvořeni k obrazu božímu.
Samaritán neměl pravé víry. Chtěl snad Spasitel, postaviv ho
za vzor lásky blíženské, tím prohlásiti blud za pravdu? Nebo
snad dáti za pravdu těm, kteří i dnes bezbožně chtějí lidu na
mluviti, že každá víra je stejně dobrá, že není třeba držeti se
jedné více než druhé, jen když žijeme počestně a milujeme se
vzájemně? Něco takového mysliti bylo by děsným rouháním se
Bohu. Jsou-li všecka náboženství stejně dobrá, proč medle přišel
Ježiš Kristus na svět, aby nás vyučil ve svém náboženství? Proč
poslal apoštoly kázat Jeho evangelium? Proč neponechal každého
v jeho víře: židy. v židovství a pohany v pohanství ? Proč hlásal
výslovně, že .kdo neuvěří v Něho, bude zatracenř Nemohl tudíž
Pán podobenstvím o Samaritánovi učiti a také neučil, že každé
náboženství je „pravé a že považuje za své následníky všecky, kdož
dbají lásky k bližnímu, ať již se hlásí kukterémukoliv náboženství.
Dal za příklad lásky blíženské Samaritán-a a chválil ho v témž
smyslu, jako pochválil podvodného správce v evangeliu a vyzýval
k následování opatrnost »synů temnostic. Samaritána máme ná.
sledovati nikoli vjeho víře, nýbrž vjeho látce kbližnímu; o jeho
'
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víře mlčel, protože posluchači ji měli. za bludnou a nebylo třeba
je o tom poučovati, ale jeho lásku vynášel chválou, protože
posluchači té lásky bud neznali nebo ji špatně plniří.
Tímto podobenstvím tedy učí Spasitel, že pravá láska je ta,
která se jeví ve sk'utcích a zároveň ukazuje, že táž láska, i když
se řídí pořádkem přirozeným & zákony víry, uznává za bratry
a sestry všecky lidi, necht jsou té či oné národnosti nebo víry.
Člověk, at Turek nebo Tatar, vzdělaný nebo nevzdělaný, věřící
nebo nevěřící, je vždy člověkem, tvorem božím, naším bratrem,
za kterého také zemřel Syn hož-í. Musíme tedy každého člověka
milovati a pomáhati mu, seč jen jsme.
Přišel kjistému _biskupovi žebrák a prosil o'almu-žnu. Biskup
dal- mu pětikorunu. Zebrák upřel oči na'dárce a peníz doSud na
dlani, pravil: »Monsti, já jsem žid : — »Proč _mně to povídášřc
odvětil biskup. »Zde vezmi ještě jednu pětikorunuh — Tento
hodnostář církevní řídil se přesně evangeliem Kristovým.
'Namítne snad někdo: Z tohoto podobenství vychází na jevo
nepopíratelně, že lidé, kteří měli pravé náboženství a měli ho
spíše než kdo jiný zachovávati, tak nečinili. kdežto_Samaritán,
bludař, odštěpenec, plnil to základní přikázání, totiž lásku
k bližnímu.
' Jak si vysvětlíme tuto nesrovnalost? Nač tedy ostatně je třeba
náboženství vůbec, at pravého, at blud-ného? Na tuto námitku lze
odpověděti asi takto:
Je ovšem pravda, že mnozí lidé slovy vyznávají svoji pravou
víru. ale skutky ji zapírají, jak už sv. Pavel podotýká. Ale co na
tom? Stavitel zná zákony stavitelství dopodrobna, postaví-li však
přes tuto znalost špatně dům, je proto stavitelství samo zbytečnoř
Nebo: Advokát zná důkladně všecky paragrafy, užije-li jich však
na škodu jiného „nebo svou, kdo může ztoho dovozovati, že
znalost zákona je věcí zbytečnou, ba škodlivou? Zajisté nikdol
Nuže! Znáti pravdu, znáti povinnosti k Bohu. k bťižnímu, k sa
mému sobě je věc potřebná; "nemohu plniti zákon, který neznám.
Náboženství učí mne těmto všem'povinnostem, je tudíž nutné,
dobré, potřebné. Nedbají-li mnozí náboženství, pak dokazují tím
pouze tolik, že člověk může svobody své zneužívati a po povin
nostech nohama šlapati, místo aby je plnil, ,že vůle se může
vzepříti rozumu, že člověk může znáti pravou cestu a přece krá
četi po té, která vede k záhubě. Říkají také: Co je věřících,
kteří pášou zlé skutky jako nevěřící! Tím je tedy vinno nábo
ženství. To je právě tak, jako bych řekl: "Rozum učí každého,
jak má své povinnosti plnit, ale mnozí toho nedělají. Přese vše
cku učenost žijí jedni sami životem zk-aženým a kazí i jiné, druzí
však jsou neučení a žijí ctnostně, bohabojně. K čemu tedy má '
být rozum, k čemu učenost? Pryč s tím obojím! To by byl
ovšem závěr správný, logický, ale v důsledcích hrozný.
'Proto musíme správně soudit takto: Náboženství pravé jest
a zůstane vždy samo o sobě dobré a svaté, kdo se k němu sice
hlásí, ale nezachovává ho, jedná špatně ze své vlastní zkaženosti.
.
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Slunce prokazuje dobrodiní všemu tvorstvu, i když někdo 2 ne
opatrnosti nebo svévolně se v jeho světle do propasti vrhá.
Na druhé straně zase nepopíratelnou pravdou, že i hereti
kové, schismatikové anebo i nevěrci žijí ctnostné, ba ctnostněji
než katolíci. Sám ježíš Kristus to dotvrzuje dnešním podobenstvím.
Z toho všeho následuje však, čemu církev svatá vždy učila a učí,
že totiž katolický křesťan sám ze sebe může konati dobro pro
odměnu časnou. Ale i nekatolík i nekřestan může mnohé pravdy
katolického učení poznati a pak je prakticky prováděti, jak se
také často stává. Tací lidé žijí tedy po katolicku do jisté míry
chtě nechtě a nevědomky. Dejž Bůh, aby tací s ovocem, rostou
cím na stromu katolické církve, i sám strom si oblíbili a ctnosti,
které konají,-konali v církvi samé, matce všech ctností.
*
*

l *

*

]ežíš Kristus, dopověděv podobenství, obrátil se k zákon-„
níkovi a otázal se ho: -oKdo z těch tří, totiž kněz, levita a Sa
maritán, zdá se tobě, že byl bližním tomu, jenž upadl mezi lotry ?
Odpověď byla samozřejmá, leč Spasitel chtěl jí slyšeti z úst sa
mého smělého tazatele. Ten tedy. ač nerad, odpověděl: »Ten,
jenž mu prokázal milosrdenství.: Vyhnul se slovu »Samaritánc,
protože by ho bylo uvedlo v rozpaky a pokoření, bylo by ho
pálilo na jazyku. >Nuže tedy,: pravil Pán, :jdi a čiň i ty po
dobně.< to jest:' »Ty, žid a mistrv zákoně, jednej jako onen Sa
maritán, který neznalý zákona Mojžíšova poznal a plnil zákon,
jejž sám Bůh napsal do srdce lidského.< Amen.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
Spasitel, dokončiv dílo—vykoupení lidstva a ubíraje se na
nebe, zůstavil svou přemilou matku ještě nějaký čas na zemi, aby
byla útěchou apoštolů, příkladem 'věřících, podporou mladistvé
církve jeho.

_

Maria Panna žila po nanebevstoupení božského Syna stále
ve vzpomínkách na něho, rozjímale o radostech, jichž byla
v, něm okusilai o žalostech, jež při bolestném umučení jeho
s ním spolu snášela. Súčastňujíc se s apoštoly a věřícími ]erusa
lemskými slavení posvátné večeře Páně, okoušela z přiiímání ve
lebné svátosti nevýslovné sladkosti, přece však planula touhou,
aby milého Syna svého viděla opět tváří v tvář &žár této tbuže
bnosti rozmáhal se v ní každým dnem víc a více. Srdce její bylo
u'Ježíše a proto dychtila po té chvíli kýžené, kdy bude jíz vůle
boží popřáno odebrati se za ním.

Kolik ještě roků po nanebevzetí Páně Rodička boží na zemi
žila a kde přebývala, o tom ani v knihách N. 2. ani ve spisech
nejstarších Otců církevních není zpráv. Dle obecného podání žila
v ]erusalemě u apoštola Jana, jemuž Spasitel na kříži byl ji od
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poručil: »Hle matka tvá,c od kteréžto chvile miláček Páně přijal
'ji za svou.

'

Posléze nadešla- Marii Panně hodina smrti. Umříti musela
ovšem i ona, »nebot uloženo jest všem lidem zemřític a sám
Kristus Pán jako člověk zemřel. Avšak jak drahá před očima
Páně byla smrt její. Nezemřela, jako umírají smrtelníci, těle
snou nemocí a starobou, nýbrž horoucl láska ku Kristu a pře
veliká touha po něm rozpoutala svazek duše a těla jejího a při
vodila jí konec pozemského života.
Beze vší tělesné bolesti a bez všeliké bázně zesnula Maria
blaženě v Pánu. Čeho byla by se bála ta vyvolená dcera Boha

the, přesvatá matka vtěleného Syna božího a požehnaná chot
Ducha sv., jež nikdy ani nejmenšího hříchu neměla. Nelekala se
smrtí, neboť byla ozářena nejkrásnějšími ctnostmi a naplněna
milostí boží a věděla, že na věčnosti bude jí spravedlivým soud
cem ježíš, největší radost, největší láska srdce jejího. Země ský—
tala ji jen chudobu a soužení, proč tedy byla by se rmoutila,
majíc ji o-pustitiř Nad to dočekala se Maria již té doby, kdy
prolitá ne'-světějšíkrev ježíše Krista horlivým působením apoštolů
přinášela lidstvu přehojné požehnání. již šířila se církev sv. utěšeně
po světě a tudíž mohla Rodička boží, záštita a útěcha její, klidně
a radostně odebrati se do církve vítězné, za oslaveným Synem
svým do nebe.

V

Zbožné podání, jež zaznamenali sv. Rehoř Tourský a sv.
Jan Damascenský, vypravuje, že když Maria Panna na smrt se
chystala, apoštolové zvláštním řízením Prozřetelnosti božské,
z různých zemí, kde byli evangelium hlásali, sešli se v Ierusa
lemě. Isnažili se Rodičce Spasitelově poslední chvíle její osladiti,
trvajíce u lůžka jejího a posluhujíce jí s nábožnými ženami Jeru
salemskými. A když umírající matka s nimi se rozloučila, jim po
žehnala, zaskvěla se tvář její nebeskou oslavou, neboť již přišel
se zástupem andělů ježíš, aby duši její z tohoto slzavého údolí
vyvedla do blaženosti nebeské doprovodil.
Dle podání z apoštolů jediný Tomáš nebyl smrti Panny
Marie přítomen a zavítal do ]erusalema až" třetího dne po jejím
zesnutí. Přál si, aby mohl spatřiti aspoň bezduché tělo její.
Když apoštolové odvalili kámen od hrobu, jati jsou úžasem, nebot
svatého těla nenalezli, shledali ve hrobě toliko roucha, v něž bylo
zavinuto. [ uhádli, že všemohoucí křísitel mrtvých Kristus Pán
tělo své milované matky vzkřísil a onou slávou zvelebil, již sám
zaskvěl se, když z mrtvých vstal.
Tak byla Maria Panna oslavena a na nebe vzata i dle těla.
Tělo její bylo živým stánkem vtěleného Syna božího a nástrojem
duše čisté a svaté a nesmělo tedy jako ,těla hříšných smrtelníků
_ve hrobě setlíti. Z'ábuba těla ve hrobě jest pokutou za hřích
“Adamův, ale v přečisté matce boží nebylo ani stínu hříchu a tudíž
"neměl hrob žádné moci nad jejím tělem. Tomu nasvědčují sv.
Otcové, sv. Augustin, sv. Athanasius, sv. Tomáš Aq. Sv. Atha
nasius praví, že Maria jest netoliko povýšena na pravici Kristově,
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nýbrž i přioděna oslaveným leskem nesmrtelnosti, jakož příslu
šelo té Panně, z nížto vtělením věčného Slova nový Adam vy
tvořen jest. Sv. Tomáš Aq. mluvě o kletbě, jíž lidé obracejí se
v prach, z něhož vzati jsou, dí, že, Maria _,kletby té„_sproštěna
byla a s tělem i s duší na nebe vzata jest. (Ekert: Církev vítězná).
Nejmilejší! Kdo z nás nepřál by si tak klidně, pokojně s ži
votem vezdejším se rozloučiti jako Maria? Kdo by netoužil po
věčné blaženosti, do níž Maria is tělem vzata byla? Kdo by
nechtěl s Matkou boží ve společnosti Syna jejího a všech
svatých neskonalých radostí požívati? Toho dosáhnouti můžeme,
když sobě nejlepší stránku vyvolíme, jako Panna Maria; i vaše
loučení s tímto světem nebude bolestné, plné strachu a hořkosti,
když se od Panny Marie umírati naučíme. Šťastně umříti jest to
nejtěžší umění a přece nejhlavnější cíl života vezdejšího, nebot
štastná smrt jest drahá před očima Hospodina a tomuto umění
přiučiti se můžeme od blahoslavené Rodičky boží.
Maria Panna od mladosti své život svůj tak řídila, že byla
vždypřipravena postaviti se před soudce svého. Nevinnost a či
stotu svou zachovala neposkvrněnou, přikázání boží věrně plnila,
do vůle boží ochotně se odevzdávala, veškery tíže a protivenství
života trpělivě snášela, slovem, vše činila, jen aby lásky boží si
získala. V životě zbožném setrvala až do skonání svého, a proto
na konci života mohla zvolati: »Dobrý boj jsem bojovala, běh
dokonala,'víru jsem zachovalá. Naposledy složena jest mi koruna
spravedlnosti, kterou mi dá'v onen den Pán, ten spravedlivý
soudce: a netoliko mně, .ale i všem těm, kteří milují příští jeho..
(Tim 4. 7.)

'

Pohlížejíce na život Marie Panny, máme před sebou obraz,
který následovati máme. Chceš li tak utěšené smrti se dočkati,
jako ona, h_led tak živu býti, abys nemusel se smrti báti. Měj
Boha při všem jednání syém na paměti, abys mohl každé oka
mžení z činů svých soudci svému se zodpovídati. Plň zákon Páně vždy
rád, ochotně a z lásky k Bohu, konej skutky dobré, abys mohl za
opatřiti si zásluh o život věčný, které smrt tobě odejmouti nemůže.
Rádo dítě myslí na dům otcovský, na milého otce, na drahou
matku svou. Jsme dítkami božími, nebe je pravý domov náš, tam
máme věčného Otce a milou Matku Marii. Jak bychom si tedy
s radostí a často nevzpomínali na ně, když se každodenně modlí
váme: »Otče náš, jenž'jsi na nebesích — přijď království Tvé..
Nuže, tam vzhůru spějme myšlenkami a žádostmi, kde nás čeká
odměna, jaké ani oko nevidělo, ani ucho neslyšela, ani na mysl
lidskou nevstoupilo. Tam vzhůru spějme, kde Bůh sám bude naší
hojnou odplatou. Vzhůru, kde smrti nebude více, ani bolesti, ani
utrpení, nebo všechny ty věci tam pominou. »O vlasti naše,: touží

svaL'gustin

:z daleka tě vidíme, ztoho

údolí po tobě vzdy

cháme a se slzami pracujeme, abychom do tebe přišli. 0 dni ra
dostný a, slavný, který nemáš večera, nemáš západu, v němž
uslyším: pojd do radosti Páně.:
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V den dnešní církev sv. vkládá v ústa Rodičce boží slova
Písma svatého: »Na Sionu utvrzena jsem, v městě posvěceném
odpočinula jsem a v jerusalemě ještě moc má. V lidu ctěném
vkořenlla jsem se a v částce Boha svého, ježto jest dědictví jeho
a ve shromáždění svatých jest zdržování mé.: (Sir. 24. 15.) Kde
církev sv. svoje syny a dcery má, tam povždy a zvláště dnes
zpívají chvalozpěvy a modlitby na počest Rodičky boží a hlásá
se, kterak mateřská láska její pečuje o všechny, kdož v tomto
slzavém údolí ji vzývají. Kněz u oltáře, matka u kolébky svého
nemluvňátka, vojín v krvavém boji, lodnlk na moři, nemocný
v bolestech, umírající v poslední hodince volají k ní o pomoc,
útěchu a milost, zkrze Ježíše Krista, milého Syna jejího._ K té
dobrotivé a mocné královně nebeské utíkejme se ve všech po
třebách svých. Vždyť ona nepřestala na nebesích býti milovanou
máteří ]ežlše Krista, a když tam zdvihá k němu prosebné čisté
ruce svoje, které na tomto světě k srdci ho vinuly a ošetřovaly,
čeho mohl by ji odcpříti?
,
Český šlechtic Kr. hrabě Vratislav T. ]. vypravuje krásnou
legendu, listý mladík marnostem oddaný měl vidění: Zdálo se
mu, jako by byl na poli rozsáhlém a jako by nad hlavou jeho
se strhla veliká bouře. Prchal, seč byl rychle. Přikvapil _k uza
vřenému domku a žádal za přístřeší, ale marně. Na opětné prosby
dostal od obyvatele odpověd : »já jsem Spravedlnost, ježto však
nejsi spravedliv, nesmíš býti se mnou pod jednou střechou.:
Mladík odešel pln žalu. La krátko spatřil opět domek. Jal se
k němu spěchati a dospěv dveří jeho, úpěnlivě žádal za přijetí,
ale opět marně. _Obyvatel pravil: »Já jsem Pravda, která chýši
tuto obývám; .ježto však ty nezůstáváš v Pravdě, Pravda ti ne
může býti útulkem.: Mladík odcházel zarmoucen. Za nedlouho
spatřil opět domek a spěchal dychtivě k němu, té jsa naděje,
že mu přístřeší bude dopřáno. Zaklepal tedy a žádal snažně, ale
opět bez výsledku. Uvnitř měl být Mír. A jak asi vyjádřil mír
žádost mladíkovu? On pravil: »já Pokoj bytuji zde, ale bezbožným
není pokoje, nýbrž lidem dobré vůle. ]sa však Mír 3 Pokoj,
žádám tobě pokoje a míru a proto ti radím vřele: Uchyl se ku
sestře mé, která zde na blízku má dům svůj < Mladík uposlechl
rady této a bral se k domu naznačenému. Bytovalo tam Milosr
denství a to řeklo k němu: »Chceš-li míti ochranu před bouří, jdi
k matce mé Panně Mariu Uposlechl mladík a ochrana Rodičky
boží ho neminula.
“
jak mnoho jest těch, kteří jako mladík tento v bouři. života
vezdejšího nalezli a posud nalézají bezpečného přístřeší v domě
zlatém, jakým jest předobrotivá nebes královna. Ona jest
domem zlatým, odevšad viditelným a všemu lidu přístupným. Jí
vkládá církev sv. do úst slova Sirachova: >Pojďte ke mně všichni,
kteří mne žádostivi jste a ovocem mým se nasytte. Blahoslavený
člověk, který bdí u dveří mých na každý den; nebot kdo mne
nalezne, nalezne život a dosáhne spasení od Hospodina.c Amen.
'

Frant. Čech.
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Na svátek Nanebevzetí Panny Marie
vOrodovnice naše, obrať k nám své
milosrdné oči.< >Z modlitby »Zdrávas
královnoc.

Přátelé drazíl Těžký proces, zoufalou při prodělalo a prodě
lává pokolení lidské dnešní dobu před nejvyšším soudem, od
něhož není odvolání — před soudnou stolicí hněvu božího.
Z těžkých vin obžalované lidstvo sedí na lavici obžalovaných;
. před věrným a nejspravedlivějsím soudcem leží hromada protokolů,
andělé stále přinášejí listiny vyšetřovací, které usvědčulí lidstvo
ze zločinů, přečinů a hříchu, — uraženě vůle boží, přestoupená
přikázání žalují znovu a znovu. Smutně ohlíží se lidstvo po ochránci,
po obhájci, po advokátovi, jenž by je sobě své viny vědomé ze
soudu rozsudku a' trestu vysvobodil. Než nadarmo. Zločiny, viny
a hříchy jsou příliž těžké, na něž paragrafy božské spravedlnosti
předpisuií věčnou smrt v mukách pekelných a z časných trestů
— zemětřesení, hlad, mor a válku.
*
již čtyři roky trvá soud hněvu božího. Zástupy svatých
a světic božích snášejí po'ehčující okolnosti, útočí na nesmírné
milosrdenství věčného Boba. Mezi těmito přímluvčími vyniká
zvláště jedna postava, která je královnou svatých. Záře kolem
celé postavy, věnec z hvězd kolem čela a svůdce lidstva — ďábla
— pod svou patou. Neúnavně obhajuje lidstvo, ukazuje na lásku
syna Božího, na oběť předrahé krve, nazásluhy, omlouvá křeh
kost a slabost lidskou, oroduje, prosí, zapřlsahá.
Kdo je ten krásný zjev, jenž tolik pro to hříšné lidstvo koná
před soudnou stolicí věčného soudce. Kdo by to jiný mohl býti
než náš nebeský advokát, naše obhájkyně a orodovnice u Boha,
Panna Maria, jejíž svátek dnes slavíme a k níž denně voláme
v modlitbě: :Protož orodovnice naše, obraťk nám své milosrdné
oči.: Těmito slovy modlitby dán je rozvrh dnešní mé 'úvahy.
I

Řekl jsem, že rodička boží je u Boha naší oródovnicl, obháj
kyní, naším nebeským advokátem, jemuž co do vědomosti, spra
vedlnosti a výmluvnosti nikdo ani 'na světě ani na nebesích se
nevyrovná. Podle vlastnosti, podle množství obhájených pří po
znává se Věhlasný obhájce. Všimněme si, v jakém množství a míře
má do sebe rodička boží vlastnosti, jakými se honosit má slavný
obhájce a advokát. Věhlasný advokát musí být duchaplný a moudrý,
spravedlivý, výmluvný a soucitný. Advokát musí mnoho znát,
potřebuje-dlouhých studií; je nutno, aby ovládal zákony a- jejich
judikatury či výklady.
Co máme říci o Panně Marii, _kterou anděl nazval milostí
plnou? V Písmě sv. shledáváme se často se slovem »Paraclitusc,
jímž jmenován bývá Duch sv. Jméno paraclitus přeloženo do če
štiny znamená obhájce, zástupce. advokát. Pannu Marii pojal
Duch sv. za nevěstu; není tedy divu, že vyzbrojil ji vší moudrostí,
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jaké i on sám požívá. Nejprve osvobodil ji od prvotního hříchu
a trestu smrti, vychoval ji Písmem svatým, v němž veškerá mou
drost uložena jest, do srdce vtiskl ji lásku k božskému zákonu,
jenž prýští z věčné pravdy a jehož Marie ve všem vždy byla po-,
slušna, nebot vůle její byla i vůlí boží, která .tvořívěčný-zákon,
o němž žalmista praví: »Zákon Hospodinův jest neposkvrněný,
jenž obrací duše.c Panna Maria byla duchaplnou, neboť byla
sídlem Ducha svatého, znala zákon boží dokonale, poněvadž rozum
její byl veden milostí boží, moudrost a osvícenost její byla jejím
údělem, nebot Maria nejlepši stránku si vyvolila. Maria byla ze
všech lidí nejspravedlivějšíl Uzkostlivě plnila zákon boží, od něhož
ani itím nejmenším se nikdy neodchýlila, nebot ona žíznila
a hladověla po spravedlnosti. Od dětství svého plnila vůli boží,
byla nejvěrnější a nejposlušnější služebnicí Pána svého. V zákonu
božím spatřovala dokonalý soulad, pořádek a účel všeho. Dobře
poznávala, jaký zločin je hřích, jaká převrácenost v pořádku
Bohem ustanoveném, jaká trestuhodná vzpoura proti Bohu —
znamenala jasně, jaké spousty a zlo natropil hřích na této zemi
a proto dychtila po obnovení pořádku a míru na světě i v srdci,
proto tolik toužila při čtení nadšených proroctví po Messiáši, jenž
by hřích smazal a lidstvo zas k plnění zákona božího přivedl.
Žalmista Páně často opěvuje patriarchy a proroky jako muže
spravedlivé, již ve víře žili na příštího Vykupitele; však čím byla
jejich svatost a spravedlnost proti ctnostem Panny Marie, která je
nazývána zrcadlem spravedlnosti, v němž všechna svatost patri
archů a svatých božích se obráží.
\ Hle, taková orodovnice milosti plná—zastává se nás u Boha,
jehož byla na tomto světě věrnou a oddanou služebníci, v nebi
však královnou všech tvorů a pokolení lidského, jehož vykoupení
uskutečnila pokorným svým slovem: »Aj, já divka Páně. staniž
se mi podle slova tvého!
Byli a jsou na světě slavní advokátové, již ohnivou svou vý
mluvností a úchvatným svým slovem zachránili obžalované od
dlouholetého vězení nebo potupné smrti, kteří ujali se pře několi
kráte prohrané, až ji přivedli k vítězství.
Než nad všechny tyto vyniká Panna Maria. Uiala se jedno
tlivců i celého pokolení lidského tím, že pokorně stala se matkou
Spasitelovou, jenž osvobodit měl lidstvo z otroctví a područí nej—
horšího svůdce & škůdce satana.
Za života svého prosila za lid u ježíše ,slovy stručnými sice,
avšak výmluvnými »Pane, nemají vína-; pod křížemodkázán byl
jí jen s celým lidským pokolením, aby mocným přímluvným
svým slovem ujímala se stáda vykoupeného. A to činila vždycky
Panna Maria, jak o tom svědčí četné zázraky, poutní místa a“vůbec
celé dějiny úcty mariánské od prvních počátků církve svaté.
Můžeme míti většího přímluvčího u Boha nad Pannu Marii,
která tolik cítí s ubohými a trpícími, nebot ona sama ta největší
utrpení na sobě zakúsilař — Maria nechce, aby mezi člověkem
a Bohem vládl nesvár, boj — ona chce mír člověka s Bohem.
il
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Marie byla matkou boží a nám se stala matkou milosrdenství.
Jeji soucitu plné srdce pudí ji, aby nám pomáhala, aby nás brala
pod svou ochranu, aby za nás prosila a orodovala. Sv. Bernard
krásně praví: »Všem otvírá Panna Maria svůj klín milosrdenství,
z jehož plnosti máme býti všichni podělenim A v krásné mod
litbě, která je písní zároveň, volá: »Vzpomeň, ó královno milá,
'že nebylo slýcháno, abys koho opustila, když k tobě jest voláno.
Velebíme a žehnáme ti pro všechny tvé cnosti, pro milosr
denství tvé blahopřejeme sobě samým, nebot jen tvému soucitu
a milosrdenství máme co děkovati za Mesiáše, za spasení celého
světa.

II.

Hle, moji drazí, nakreslil jsem vám stručně obraz nebeského
našeho advokáta, ukázal jsem vám jeho ctnosti, vynikající vlast
nosti, aby každý z vás s důvěrou se k němu mohl utéci o pomoc.
jako pozemský advokát nebere k obhájení každé pře, tak
činí i rodička boží. Na vás záleží, aby mocná ta orodovnice obrá
tila k nám své milosrdné oči a aby_ se ujala vší silou své přín luvy
"hrozného procesu, žalostné pře, kterou lidstvo dnes prodělává
před soudnou stolicí hněvu božího. jak to nastrojíme, tážete se
mne, aby' orodovnice, mocná Panna Maria obrátila svůj zřetel
na nás, na těžce zkoušený svět a jeho se ujala i jeho procesu.
Stane se tak, když se uchýlíme k Panně Marii se svrcho
vanou úctou, neobmezenou důvěrou a planoucí láskou., již jméno
matka vyžaduje úctu; což teprve jméno »Matka božíc. Ucta matky
boží je tak stará jako naše církev, jako dějiny katolicismu. Matka
boží je též matkou naší a tu musí naše úcta k ní vzrůsti, musí
stoupati do výšin tak závratných, jak závratná je.důstojnost matky
boží. Nejmilejší, dějiny církve jsou _dějinami úcty mariánské.
Ježíš ji nejvýše ctil i apoštolé a—učedníci. Již v katakombách

římských nalézáme několik jejích obrazů; nejkrásnější a nejstarší
v katakombách svaté Priscilly.
' Když církev dosáhla svobody. stavěny chrámy a budovány
_nádherné basiliky a zasvěceny Panně Marii, z nichž nejstarší a
nejkrásnější je chrám Panny Marie Sněžné na římském chlumu
E quilinu. Zázraky po všechny věky stupňovaly její úctu. V Italii
a i ve Španělsku těší se zvláštní úctě rodička boží; jméno Maria
má tam zvláštní zvuk, z něhož vyvěrá svrchovaná úcta k Boho
rodičce.
Než nemusíme chodit na jih hledat úctu mariánskou. Na
každém kroku drahounaší vlastí českou zříme, jak hluboce vnikla
úcta ke královně nebes do srdcí našeho lidu. Lid český je a zů
stane mariánským, úcta k Marii provází ho od kolébky'až ke
hrobu, svatý obraz matky Páně kynevmu odevšad; nalézá jej na
křižovatkách silnic, na rozích ulic, na průčelích domů i na vetchém
kmeni věkovitého stromu.
Takové úctě učili nás předkové. ó kéž bychom i my takovou
úctu si zachovali k Bohorodičce, která je hodna důvěry právě
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tak jako úcty, nebot z úcty plyne důvěra i- láska. ]ako je matka
pozemská prostřednicí mezi otcem a dětmi, tak je i matka' ne
beská prostfednicí mezi lidem a Bohem.

Uzi-keme se k trůnu nebeské mateře s důvěrou a naději, od
ložme všechen pocit pochyb a strachu u:nohou matky tak dobro
tivé Její pří-mluvě neodolá božský její syn, při vzpomínce na svou
dobrou matičku vypadnou z jeho rukou blesky trestů, kterými
nás zdrtiti chce a my budeme zachráněni. Utíkejte se k ní chudí
i bohatí,- nízcí i vznešení a zvláště vy, duše trpící a zarmoucené.
jejichž životní cesta je tak drsná a každý krok na ní tolik bolí
a mučí, jděte všichni s důvěrou k Mariij'srdce její je veliké dost,
aby objati mohlo celý svět.
]rnéno'matka znamená lásku. Láska je nejsladší povinnost,
jíž jsme Marii zavázáni. Srdce mateřské je bezedná propast něhy
a hloubku její dovedou změřiti jen ty ženy, jimž Bůh popřál
bolestí. a radostí, růží itrnů—mateřství. Láska mateřská jen samou
lásku br dí. Sladký cit lásky k matce zrodil se u každého z nás
již v kolébce a provází nás celým životem až ke hrobu, _ cit
hluboké vděčnosti za všechnu její práci, za všechny starosti její
a bolesti. Nuže, drazí, Maria je naše matka, kteránáas zrodila
'v nesmírných bolestech u paty kříže a zrození to zaplatila smrtí
jediného svého syna. Chceme milovati Mariil Oči naše s láskou
upírati budeme na její obraz. rty naše radostně budou pěti nad-_
šenou její chválu a srdce naše vší svou horoucností bude patřiti
po Bohu jí, dobrotivé naší matiěce. Chceme ji milovati, poněvadž
i ona nás milovala. Nad kolébkou našeho dětství se skláněla,
bíěla nad tichým, nevinným spánkem naším, při nás stála při
každém protivenství.
Kdu vypoví, zač děkujeme ochraně její; co vykvetlo nám
milos-tí z iejí lásky, co svatých vnuknutí nám vyprosila, co po
žehnání snesla na naše hlavy, aby se rozptýlin úzkosti naše a my
mohli nésti statečněji břímě života.
Hle, přátelé moji —,to jsou tři city, to jsou tři vaše povin
nosti k Bohorodičce. Ucta, důvěra a láska jsou klíče k srdci
matky milosrdenství, jsou honorářem, který platíme orodovnici
za pomoc a obhajobu jí nám poskytnutou.
Budeme li dbáti těchto tří citů a povinností k matce Páně,
jistě můžeme doufati, že obrátí k nám své milosrdné oči, v jejichž
zári je tOllk štěstí, klidu a míru. Budou-li na nás spočtvati její
oči, čeho ještě potřebu,eme více?
Slavný ůlosoí athénský Diviš z Areopagu poslouchal kázání
sv., Pavla a stal se křesťanem; Když vypravoval Pavel 0 Boho
rodičce, pocítil Diviš takovou velikou touhu popatřiti matce Páně
v tvář, že ihned vydal se na cestu do Malé Asie. Nalezl matku
Páně v Efesu a spatřiv její tvář byl nevýslovně šťastným.
Kéž bychom imy nalezli božskou její tvář, kéž bychom
i my mohli do ní aspoň prchavým pohledem popatřit, abychom
došli míru a štěstí, jaké se zračí v očích Bohorodičky.
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Asi před 10 lety zastřelil Se v Neapoli mladý kníže Pígna
—telli,večer“ před svatbou: Nalezli jej mrtvého u psacího stolku,
na němž byla otevřena kniha filosofa surbvosti Nietzscheho, jenž
asi takové moudrosti učil. jež knížete dohnala k sebevraždě; Nad

stolkem visel obrázek matky boží a byl obrácen — malbou ke
zdi. Nemohl kníže provésti větší pošetilosti. Nemohl zoufati, dokud
na něm spočívalo oko Panny nejmoudřejší.

Jak mnoho zoufalých je ve světě. A proč? Protože i oni
odvrací tvář svou od zraku rodičky boží, jež sama též na konec
odvrátí svou tvář a dopustí smutný konec, jakého doznal onen
nešťastný kníže.
\ .
Nejmilejší! Víme dobře, jak nám je potřebí pomoci a ochrany
Marie a proto denně se modlíme: »Orodovnice naše, obrat k nám
své milosrdné oči:. Ach, modlete se slova ta co nejvroucněji
a nebudete nikdy míti příčiny k zoufalství, reptání a rouhání,
které tolik dětí matce Páně odcizuje. Bud-'e přesvědčeni, že se
vás mocná orodovnice Maria v těchto hrozných dobách zastane,
utečeme-li se k ní s úctou, důvěrou aláskou & že vyhrajeme za
jejího přispění i ten nejdůležitější proces při smrti a při posled
ním soudu. Amen.

Alois Nová/e.

Neděíe třináctá po sv. Duchu.
(O vděčnosti k Pánu Bohu.)
>]eden pak z nich, když uviděl, že jest

očistěn,
navrátil se a (Luk.
hlasem17,
velikým
velebil Boha.<
15.

Drazí přátelé! Právě jsme dočetli dnešní svaté evangelium
a v duchu viděli jsme před sebou obraz největší bídy — deset
malomocných. Nebudu vám líčiti, jak malumocenství hrozně člo
věka zohyzduje, nezmíním se ani o tom, jak nemocnému úd za
údem odumírá a opadává. _Na tuto bolest by si nemocný ještě
zvykl; ale viděti, jak každý se mu z daleka vyhýbá a před ním
utíká, to bolelo malomocného nejvíce. A vidíte, tehdejší zákony
kázaly, aby tito nemocní bydleli o samotě v horách a po lesích
a vlastní otec a vlastní matka jich nesměli navštíviti.
A takových malomocných potkal Pán ježíš deset. Nesměli se
k němu ani přiblížiti, protostáli a volali z daleka: n]ežíši, Pane
náš, smiluj se nad námi!: A dobrý Pán ]ežíš jich neoslyšel.']e
diným slovem je uzdravil a vrátil jim všecko, co nemocí ztratili.
Opět směli navštíviti svého dobrého otce, opět směli obejmouti
svou zlatou matičku, opět směli viděti své bratry a sestry. Bylo
to veliké dobrodfní, které jim božský Spasitel prokázal a my
.právem čekáme, že tito šťastní mužové přijdou, padnou před svým .
dobrodincem na kolena a upřímně mu za vše poděkují.
Ale čekali bychom marně! jenom jedenz těchto desíti se
, vrátil, aby Pánu Ježíši poděkoval a to byl cizinec — Samaritán.
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Také Pána ]ežíše zabolela tato nevděčnost“ a božský Spasitel si
postěžoval: nZdali jich nebylo očistěno deset?.A- kde jest oněch
devět? Nenalezl se nikdo, jenž by se vrátil a vzdal chválu Bohu,
leč tento cizinecřc
Drazí přátelé! Proč asi vypravuje církev svatá tuto událost
právě na dnešní neděli? Nezdá se vám. jakoby nám chtěla říci:
»Je po žních Sklidili jste svou úrodu. Nezapomeňte za ni podě—
kovat Pánu Bobule Ano, nezapomeňme poděkovati Pánu Bohu,
aby také do nás nemusel si Pán Bůh stěžovati, jako to učinil
kdysi židům, když pravil: »Slyšte nebesa a ušima pozoruj to
země! Syny jsem vychoval a povýšil je,—ale oni mnou pohrdlil
Vůl zná hospodáře svého a ose-l jesle pána svého, ale Israel mne
nepoznali: (Is. 1, 2—3.) A víte, přátelé, proč máme býti Pánu
Bohu vděčni? Proč mu máme za jeho dobrodiní děkovatiř
Důvodů dalo by se vypočítati mnoho, ale na prvním místě
uvádím naše národní přísloví: Po ovoci pozná se strom. -oKaždý
strom dobrý ovoce nese dobré; zlý pak strom zlé ovoce nese.
(Mat. 7, 17.) A chcete věděti, jaké ovoce přináší nevděk! Vzpo
meňte si na Absolonal jak se odplatil svému otci Davidovi za
to, že mu odpustil jeho veliký hřích! . Vzbouřil se proti němu
a jeho vlastní otec musel před ním utíkati! Vzpomeňte na jidáše!
lak oplatil velikou lásku svého Spasitele? Kristus Pán umý,val
jeho nohy a Jidáš ho za to — zrádně políbil a vydal ne
přátelům. Ale nač bych vám vypočítával tyto příklady, které
všichni znáte? Nač bych vám připomínal věci dávno minulé? Vás
volám za svědky, drazí otcové a matky! Vy nám povězte, jak
bolestné ovoce přináší nevděkl ó kdybyste chtěli mluviti, kdy
byste směli mluvit, o kolika slzách byste nám vypravovali. jak
často jste asi plakali se žalmistou Páně a volali: Kdyby mi zlo
řečil můj .nepřítel, snad bych to ještě od něho snesll A kdyby
se proti mně pozdvth ten, který mne nenávidí, snad bych se
před“ ním ukryl lv Ale ty, synu můj, ty, dcero má! (5 to bolí,
to bolí velicel (Zalm 54, 13.)
Ano, přátelé, takové ovoce přináší strom, kterému ,říkáme
nevděk. Po ovoci pozná se strom a nevděk muaí býti velice zlý,
když přináší tak smutné ovoce.

Ale také naše vlastní dobro žádá, abychom byli Pánu Bohu
vděčni a děkovali mu za všechno, co dobrého nám prokázal.
Rolník neseje obilí na skálu, protože by mu nevzešlo a Bůh ne
prokazuje dobrodiní duši, která mu za ně neděkuje. Nevděčný
marně čeká od Boha pomoci, nadarmo doufá. že Bůh se ho ujme,
poněvadž samo neomylně Písmo sv. Praví: »Naděje nevděčného
roztaje jako led v zimě-a rozplyne se.“: (Maudr. 16, 29) Snad;
se bude nevděčník namáhati, ale bez božího požehnání marné
lidské namáhání. Snad bude dnem i nocí přem'ýšleti, jak by si
pomohl, ale bez božího požehnání marné lidské namáhání a Bůh
nevděčníku požehnání nedá. Jeho naděje, kterými se těšil, roztají
jako led v zimě a rozplynou sel Je ovšem pravda, že Bůh ani'na
nevděčného člověka úplně nezapomíná, jako matka pamatuje i na
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svoje nezdárné dítě. A proto dává svému slunci vycházet-i na
dobré i na zlé a posílá déšť spravedlivým i nespravedlivým; (Mat.
5, 45.) Ale povězte mi, přáíeíé, sami, jak je asi jeho otcovskému
srdci, když má prokazovati dobrodiní duši, která mu za ně ne
děkuje? A ke komu bude Bůh štědřejší? Jistě že k tomu, kdo
jeho dobrodiní vděčně uznává a Bohu za ně děkuje. A proto jsem
pravil, že naše vlastní dobro žádá, abychom Pánu Bohu za jeho
dobrodiní

děkovali.

-

V

A konečně žádají to_ho od nás dobrodiní boží a žádá toho
Bůh sám. Všechno, co máme, dostali jsme od Boha, takže svatý
Pavel mohl se tázati každého: »Co máš, čeho bys nebyl dostal?
(1. Kor. 4, 7.) A těchto dobrodiní je tolik, že jich nemůžeme ani
sečísti. Tolik dobra prokázal nám Bůh, že v Písmě svatém mohl
se tázati: »Co jsem vám měl ještě učiniti a neučinil jsem ?c
(Is 5, 4.) _A co myslíte, přátelé? jsou lidé Pánu Bohu za tato
dobrodiní vděčni? Nejsou l' Aragonský král Alfons tázal se kdysi
svých dvořanů, čím lze nejjistěji dojíti lásky a dvořané odpově
dělí, že láskou. Ale král se zamyslil a pravil: »ó ne! Znám
jednoho, který nás nesmírně miluje a přece za to není od nás
milován.: Myslil Boha a měl pravdul Bůh nás miluje nesmírně
a svou lásku nám dokazuje skutky — ale my lidé mu za to
přece neděkujemel Bůh si stěžuje v Písmě svatém; »Syn ctí otce
svého a služebník pána svého. Protož, jsem-li já Otec váš, kde
jest má čest? a jsem-li váš Pán, kde jest má bázeňh (Mal. 1, 6)
— a člověk mu přece neděkujel Bůh nám ,poroučí: »Za všecko
děkujtel To je vůle boží.- (1. Sol. 5, 18) — a člověk mu přece
neděkujel Řekněte mi, přátelé, sami! Co zbývalo Bohu jiného,
než stěžovati si u proroka Isaiáše: »Syny jsem vychoval a povýšil
jsem je, ale oni mnou pohrdlilc (Is. 1, 2.
Drazí přátelé! jestli také nám vytýká svědomí, že jsme někdy
jednali jako _dnešní malomocní, jestli také o nás musil si Pán Bůh
stěžovati: »Zádný se nenavrátil, aby poděkoval Bohuc, co uči
níme? Pokořme se před Bohem ,padněme v duchu před ním na
kolena .af'zvolejme se synem marnotratným:
»Otče, zhřešil jsem
proti nebi a _před'tebou. již nejsem hoden slouti synem tvým.
Ale nevcházej, Bože, vsoud se služebníkem svým, poněvadž před
tebou nikdo neobstojí &pro moji dosavadní nevděčnost neodvracuj
ode mne svého milosrdenstvílc A chcete věděti, jak můžeme Pánu
Bohu svou vděčnost prokazovati? Povím vám to v díle druhém.
První stupeň vděčnosti je, když dobrodiní božích neužíváme
'ke hříchu. Jsou lidé, o kterých pravil žalmista Páně: »Dobré
opláceli mi zlým a moji lásku spláceli nevděkem.: (Žalm 108, 5.)
\Drazí přátelé! Ve Starém Zákoně četl jsem místo, které mne po
každé .dojnlo, Pán Bůh připomíná tam židům svoje četná dobro
d'mí, která jim dosud prokázal. Ale místo lásky, místo vděčnosti
dočkal se jenom enovýchhříchů a proto praví: Lide můj, co jsem
ti !přece udělal! anebo čím jsem ti ublížil? Odpověz mil (Mich.
6, 3.) — Nezdá se vám, křesťané, jakoby dnes volal k nám Ježíš
tato slova ze svatostánku? Co mu na ně odpovíme? Řekneme
V
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mu snad s nevděčnými'a neuznalými židy: »V čem pak jsi nás
milovach (Mat. 1, 2) 0 ne! My dobře víme, jaká dobrodiní nám
Bůh prokázal a budeme mu za ně vděčni.
'
Ale nejlepší způsob vděčnosti napovídá nám Písmo sv. samo,
když praví: »Čím se tedy odplatím Hospodinn za všecko, co mi
učinil? . .. Sliby své splním Hospodina přede vším lidem jeho.<
(Žalm 115, 12—14.) Ano, žijme zbožně a tak dokážeme Pánu
Bohu nejlépe, že si jeho dobrodiní vážíme! Plňme sliby, které
jsme mu učinili na křtu svatém, kde jsme se odříkali ďábla a jeho
skutků a jeho pýchy. A plňťne tyto sliby veřejně, buďme vždy
rozhodnými katolíky. Tak nám to radí prorok v Písmě svatém:
»Oznámím tobě, člověče, co je dobré a co Hospodin od tebe
očekává: abys činil spravedlnost a miloval milosrdenství a poctivě
chodil s Bohem svýmlc (Mich. 6, 7—8)
'
Drazí přátelé! Slyšeli _jsme, proč máme Pánu Bohu za jeho
dobrodiní děkovati: protože nevděk je ošklivý a prozrazuje špatné
srdce ; máme Bohu děkovati, protože toho žádá naše vlastní dobro
a přeje si toho Bůh sám. Připomenuli jsme si, jak můžeme svou
vděčnost Pánu Bohu dokázati: když jeho dobrodiní uznáváme,
když jich neužíváme ke hříchu a zvláště, když zbožně žijeme.
Nuže, drazí přátelé, co učiníme? Odejdeme dnes od svato- .
stánku jako malomocní v evangeliu? Č) nikoli! Pojďme ke svému
Spasíteli, poděkujme mu za 'všecka dobrodiní, která nám již pro
kázal, 'a prosme ho, aby ani po druhé na nás nezapom nal. Amen.
Dr. P. 705. Miklík,- C. SS. R.

Exhorta na neděli čtrnáctou po sv. Duchu.
Prozřetelnost boží řídí nás.
>Víť zajisté, že toho máte potřebix

Trnem v oku jest dnešní evangelium mnohému zatemnělému
srdci. A proto mnoho slyšíme hlasů, kteří praví: olide, proklínej
celou společnost lidskou, proklínej zákony, proklínei ty, ,kteří
vládnou, nebo jsou vinni tvou bídou. Kdyby bylo spravedlnosti,
nebylo by bídy, měl bys chléb, abys se nasyíil, měl bys dříví,
abys se ohřál, měl bys i šat, abys se oděl, tvé _ruce by nemu
sely umdlévat u práce a prsa tvá, by nemusela kašlat, tvé čelo
nemuselo by se mračit pro samou starost, která tě trápím Když
takové hlasy přicházejí k sluchu, mnohému zdají se býti zcela
pravdivé a dá jim zcela víry a zapomene, že třeba by lidé na
světě nedělali všecko dobré, co by jiným dělati měli, že nemohou
_ často učiniti to, co by samichtěli. Není to vn-ašich rukou, učiniti
ze země ráj, naše síly nestačí zažehnati bídu od našeho domova,
ale jest to u Boha vládce, jenž nás řídí. Proto nedbej hlasů tak
svůdných, "které všemu pořádku se chtějí stavěti na odpor, ale
pomni, co praví Pán, hledej království božího a spravedlnosti jeho
a ostatní bude ti přidá—no!
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Pojednání.
1. Není možno více klamati lidi, jako slibovati jim, že mohou
na zemi najíti pravého poko,e a štěstí. Tato klamná domněnka
byla by s to, aby učinila z naší země— Babylon zmatku— sídlo
všeho nepokoje. Bylo by to právě tak nebezpečné jako nesmy
slné, kdyby někdo vydal se na cestu po zemi a řekl: Jdu, abych
našel ráj, místo sv. blaženosti, kdež stály nohy prarodičů našich.
Nesmyslné by to bylo, neboť ráj, to sídlo šťastné, důkaz dobroty
boží, není více na zemi, nebo vzat jest ze země, zmizel, proměnil
se, není ho více na žádné ze čtyř stran světových, ale od vý
chodu až na západ — od půl noc až na poledne jest povrch naší
země stejný, t.j. jest stižen hříchem a jeho následky.
'
»Proklata budiž zem v díle tvém a trnl a bodláčí roditi bude
a budeš jisti bylinu země, v potu tváři budeš jísti chléb, dokavadž
se nenavrátlš do země, ze které vzat jsi, nebot prach jsi av prach
se navrátíš.: — To jest ten důvod nejpádnější, jak nemoudré jest
hledati rozkoš rajskou zde — vždyt vzata jest nám, a podílem
našim jest dlíti ve vyhnanství. Proto hledati pokoj zde bylo by
jako hledati slunce o půl noci a jako hledati chládek na úpalu
slunečním. Ráj není zde pro nás již, ráj blahé rozkoše a svaté
lásky, ten uchován jest pro ty, kteří jsou dobré vůle na zemi —
těm má jedenkráte býti dovolen návrat do sídla blaženosti.
2. Aby mnohý byl spíše oklamán, staví se mu před oči rozdil
mezi blahobytem vezdejšlm, který přebývá v domech boháčů
a klade se mu naproti bída, která kouká zkaždého oka chudého
a tím má býti povzbuzena zášť a hněv. Ach ano, podle toho by
bylo štěstí rozličné, kdyby podle kabátu a jídla se měřilo. Ne
podle takového měřítka se měří štěstí. Ale měřítko štěstí jest
pokoj duše, jest svatý mír, který se tehdá umísťuje, když srdce
.a duše naše jsou dobré vůle, a když vyplňují povinnosti své.
\
Co na světě dobrého a krásného, vše jen povstalo tím, že
člověk se zapíral, že snášel nepříjemnosti s tichou klidnou myslí,
a tak i štěstí lidské jest v sebezapírání a ne v požívání. Kdo by
požíval anebo požívati chtěl všechno, co by oči jeho viděli, ten
bude neštasten, ale ten, jenž se učí sebe zapírat, ten bude šťasten
a spokojen. 
_3.Jsou lidé, kteří vzármutku a neštěstích svých volají: Není
Bůh — kteréž slovo dle Písma_sv. jen blázen vsrdci svém praví.
Těchto bláznů zeptej se, zdali ten svět sám se udělal — anebo
zdali samo sebou bez příčiny něco povstává. Zeptej se takového
člověka, zdali již v životě někdy za tiché noci, když také jeho
srdce bylo pokojno a klidno beze vší vážně k hříchu —_zdali
v takové pokojné hodince pozvedl oči k nebesům a viděl oblohu
modrou jako krásný broušený drahokam a na ni tisíce hvězd

na svých drahách kolovat -- zdali tehda srdce jeho vlastního
neučilo o dobrotě a kráse boží — zdali ho neučily hnězdy ne
beské, že ředitel jejich cest také řídí cesty všech nebeských světů
— protože řekl jen všemohoucí slovo své 4. dne a .stalo se —
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slunce, měsíc ihvěz'dy, ale člověka než učinil, sám sobě Bůhvra'du
šel a řekl: učiňmež člověka k obrazu a podobenství svému,., Ří
dí'li Bůh tělesa nebeská zákony a silami svými '— zdaliž nebude
říditi _inás — obrazy své? Ptal bych se člověka „onoho nemou
drého, zdali již pozoroval tu zemi kolem sebe, jak se odívá zjara
v krásný šat, jak kvete a přináší ovoce a klade se na 'zimu'-lEu
spánku 1—-jakobý prožila s námi jeden den života svého — a jistě
musil by říci, ten kterýž stvořil ji, moudrý byl 'i dobrý.
'Země a stvoření boží je krásné, ale. člověk zvrácený tím
zvráceně hospodaří a jich zneužívá. Bůh dal nám chléb, ale lidé
lichváři jej zdražují-a jím lichvaří. On dává klasu 'zrát', ale ruka
lichváře jím obchoduje. Bůh dává nám, čeho potřebujeme," ale
hřích lidský nám to béře od úst, anebo zdražuje bez svědomí.
Bůh ví, _že toho potřebujeme, ale hřích kazí dar boží.
Ach ano,'moudrěho a svatého ředitele všeho stvoření učí nás

znáti celá země kolem nás se vším stvořením naní T učí ho
nás znát červ na cestě a pták v povětří— dub na horách a mech
na skále — rovina pokrytá drahým osením a údolí zavlažované
potokem — celý svět hlásá nám o Bohu. Nebesa zvěstují chválu
boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha. Pojď, člověče, k mravenci
& naučí tebe...
Vítr a bouře, úpal slunce i Chládek, noc i den
o Bohu dobrém a moudrém učí nás.
_
.
Kdys světoznámý Newton pronesl přípitek všem, kdož věř
v Boha. Tim přípitkem připíjel zároveň na blaho lidstva, ježto
nevěrec ničí blaho vezdejší, že převrací pořádek království božího:

spravedlnost a lásku.
';
4. Ale jsou přece, kteří praví v zármutku svém:.:Je-li Bůh,
musí býti hluchý ku prospě mě a slepý k chudobě- mé. nevidí
slzy, které p'rolévám, a neslyší vzdechy, které vysílám. Spí snad
mezi tím, co svírá se moje srdce zármutkem tisícerým.<
Ach, to by bylo veliké rouhání Bohu, který nás z dobroty
své postavil na svět, abychom zde bojovali, a pak korunováni
byli. Jistě to by bylo jako viniti Pána Boha, že pro nás méně
činí než včela aneb méně než bylina. Dávát nám včela med
a růže nás baví vůní svou, a Bůh by byl méně milosrdný knám
než samo stvoření? Ne, tak tomu není, nebo dí"Písmo svaté:
nespí ten, kterýž řídí lid vyvolený.
Ale celé lidstvo ví, že nad ním dobré oko bdí, a proto na
všech místech a v každém čase s důvěrou vzývá Boha“, světlo
naše, které vše osvěcuje, mocnost jeho, již není nic nemožného,
dobro nejvyšší, které jen dobré chce — proto děl žalmista:
Chvalte Hospodina všichni národové, poněvadž utvrzeno jest mi
losrdenství jeho nad námi a pravda Páně zůstává na věky. Kříž
trvá chvíli, odměna za kříž trvá věčně.

*

5. Tak nezapomíná ani na nás Hospodin, nebo jestliže žal
mista mluvil o milosrdenství, mluví sám Spasitel dn'esro prozře
telnosti a praví: Když Bůh vám dal, což více jest, dá vám i což
méně jest. —“'Vít zajisté, že toho máte potřebí —' a proto dá
Rádce duchovní.

34
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i toho, což máte potřebí a neopustí nás, jestliže se sami'ne
opustíme..

_

.

Bůh stvořil vše dobré a člověku prospěšné, ale hříchem po-.
zbyl člověk toho štěstí, neposlušnosti k Bohu pochoval ráj _abla
ženost SVOU. Tak neposlušnost k Bohu byla původem neštěstí;
ne Bůh — ale člověk a jeho neposlušnost k Boha jest příčinou
zla. A právě svou neposlušnosti a hověním žádosti své člověk
znova a znova ztrácí pokoj — ráj svůj. Proto praví Pán radu
v dnešním evangeliu: Hledejte království boží a spravedlnosti jeho
a ostatní bude vám přidáno. Nezanedbávati povinnosti své, ale
plniti je, t. j. hledati království boží — býti spravedlivým.
Slyšíme () velikých neštěstích, které mnohou rodinu potkají,
a soustrast jímá srdce lidské, ale přečasto hřích jen jest příčinou
všeho a bez hříchu nikdy by nebyl stav tak smutným. Nemoudré
počínání, kteréž se nemohlo snésti s křesťanskou spravedlností
a moudrosti — zbytečné ohledy na lidské řeči a domněnky 'byly
příčinou pádu. Tisíce druhů nemocí tíží milliony lidí a hřích a ten
jediný bývá na počátku každé téměř nemoci.
Iověk jest otrokem a sluhou hříchů a marných ohledů
a potom klesá bezohledně v zkázu. Kdyby byl hledal jen a jen
království boží, byl by se nutně uvaroval příčin své zhouby a to
vše, po čem bažil — po sv. spokojenosti — to by mu bylo
přidáno.

“

jestliže pláče mnphá manželka, příčina toho bývá, že ruší
přísahu její manžel. Ze dítky pláčí, hřích rodičů bývá příčinou
a zase naopak. Bohužel celý širý svět nebude míti nikdy všechna
svá práva, protože nikdy nebudou všichni lidé plniti věrně povin
nosti své. Sice již před mnohými věky vydalo se heslo pro
všechny lidi: »Žádné bolesti více, žádnou bídu více: — hezké to
heslo a dobré by bylo každému, ale napřed -by se muselo pro
vésti hesloz' »ani jednoho hříchu už více:. Poněvadž ale nelze
nikdy očekávati, že by všichni lidé oddali se ctnosti a že by
všichni odřein se hříchu, nemůžeme nikdy očekávati, že zmizí
zármutek a bída se světa.
Bůh nás učinil svobodné, aby koruna všeho tvorstva nebyla
jen otrokem cizí vůle. Bůh chtěl, aby člověk jej miloval, a ktomu
musí člověk voliti, aby mohl voliti, musí býti svobodný, nebo
daleko čestnější jest království _sidobýti než pouze zděditi. Proto
nám poroučí hledati spravedlnost království božího a ostatní jest
již přídavkem. Spravedlnost království božího jest: zapříti se, nésti
kříž, činiti dobře.

_ Chceme-li však, aby nám vzešel červánek radosti a pokoje
pro duši naši, musíme sami u sebe začíti stavěti město boží, hle
dati. v nás samých království boží a spravedlnost jeho tím, že bu.
deme spravedlivými k jinému, přemáhati sebe, 'nezneužívati vůle
svobodné. Tak dojdeme ksvatosti, která působí ve všem pořádek,
pořádek jest-štěstí a štěstí jest spokojenost.
.
.
To poselství- ďáblovo o rozervanosti a nespokojenosti člověka
nepouštěj _do srdce svého. Ta malomyslnost otravuje jen život
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a není k ničemu dobrá. Už 'Sirach to dí (30, 25)': »Smiluj se nad
duší _svou líbě se Bohu a zdržuj se (od- zármutku a hříchu) a zá

rmutek zapud daleko od sebe, nebo mnohé už zahubil a —' není
užitku vněm.: Tak ivpřítomném kromobyčejném souženísmiluj
se nad duší svou a neoddávej se zármutku, ale dej svítiti světlu
Páně a důvěrou p'řemáhej kříž a připravuj'si korunu. Amen.
Fr.

Vaněček.

Boží prozřetelnost & světová válka.
Napsal M.'Gatterer

S. ]. Přeložil Václav Bartoš, kaplan. — (Pokračování.)

II.

5. »A řekli jste: Není pravá cesta“Páně. Protož slyšte, dome
israelský, zdali má cesta není pravá -a zdali nejsou cesty. vaše
křivé . . . Odvrzte od sebe všecka-přestoupení svá, jichž jste se
dopustili a učiňte sobě srdce nové a ducha nového . . . obraťte se
a živí budete.: (Esecb. IS.) Tato slova Ducha svatého obsahují
myšlenky, které jsem vám právě obšírněji vyložil. Bůh není pří
činou velikého neštěstí světového, nýbrž »dům israelskýc, my lidé,
poněvadž hřích na hřích kupíme, následujíce zlých žádostí svého
srdce. Srdce musí však býti obnovena ; špatné zásady musí z našich
hlav býti odstraněny. Jinými slovy: Náš duch a naše srdce musejí
býti přetvořeny dle ducha a Srdce Kristova — potom sám sebou

vstoupí mír v zemkrví prosáklou.
6. S tímto rozřešením námitek proti prozřetelnosti boží ne
jsou však přemnozí spokojeni. »Bůh může všecko,: praví, >bylo
by mu tedy lehké, zabrániti neštěstí, které zavinila zloba lidská,
ku př. mohl by dopustit, aby umřeli váleční štváči a vůdcové
nepřátelských vojsk, na Italiany by_mohl dopustit zemětřesení, na
Francouze a Angličany zhoubné nemoce a v Rusku aby povstala
revoluce. Hned bychom pak zvítězili a bylo by po válce. Proč
pak toho Bůh neučiní? Člověka, který velikému neštěstí může za
brániti, a přece tak neučiní, nazýváme ukrutníkern, a Boha máme
přes-to nazývati Láskou?
'
Podobné a ještě horší řečise vedou. Pane Bože, odpust jim,
nebot nevědí, co mluví! jak divné mají přece náhledy o Pánu
Bohul Má býti jednoduše služebným duchem, který následky
lidské zloby odstraňuje. N-ečiní-litoho, tupí jej, že je nespravedlivý
a ukrutný., Na hříchy, které jsou příčinou všeho neštěstí, to_svésti
nechtějí. Když však následek hříchů —- neštěstí — se dostaví, tu
Pán Bůh jako nějaký poslušný sluha na krátké zavolání ihned by
měl pomáhati svou všemohoucností. O prvé a druhé, o šesté
a sedmé přikázání se nestarají, klidně dopouštějí, aby vášnivé je
jich srdce páchalo všechny hlavní hříchy; když však potom vášně
způsobí spor a nenávist a bezpráví, když vášněmi ovládáni lidé
sáhnou po zbrani, aby se navzájem vraždili; pak by'měl náhle
Pán Bůh zasáhouti, ten Pán a Bůh, na kterého před tím nedbali,
*
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kterého snad docela i zapíralil jak nedůstojnóu úlohu žádají na
našem nekonečně vznešeném Pánu „a Bohul

f
_
V pravdě, Bůh by byl opovržení hodný, kdyby tuto úlohu
hrál, a lidé by teprve na něj zapomínali a jemu se posmívali,
kdyby se z tak ubohé a slabošské »láskyc propůjčil za služebníka
lidské

vášně.

_

_

_

Nikoliv, jednou musí Bůh dáti neštěstí volný průchod. Toho
. vyžaduje jeho nekonečná vznešenost. Bůh jest nejen láska, Bůh
jest také velikost a vznešenost, nekonečně vznešený nad všechny
velikány pozemské. Již pozemský pán byl by za posměch, kdyby
lehkomyslnému služebníkovi, kterého pětkrát, šestkrát, desetkrát
vytrhl z neštěstí, které sám zavinil, kdyby takovému služebníku
opět pomáhal.' Toho žádá jeho vlastní čest, aby konečně roz
hodné »nikoliv: vyřkl přes všechny prosby.“ A našemu nekoneč
nému Pánu odvažují se výčitky činiti proto, že konečně dopustil,
aby světová válka povstala, kdyžtě celá desítiletí to neštěstí od
vracel, aniž by za to dík obdržel, který zachránil lidi přes to, že
na Boha zapomínali, požitkářství a nemravnosti se oddávali.. 0 ne
konečný Králi a Pane světa, Ty jsi byl 'shovívavý, tak shovívavý,
že mnohý člověk skoro na Tebese'horšil a zvolal: Copak" není
na nebi Bůh, že všecku tu do nebe volající nespravedlnostazlobu
nechává bez trestu?
.
7. Ale kde zůstává při tomto vystoupení boží velebnosti jeho
hlavní vlastnost, láska? Písmo svaté Nového Zákona — a v tom
přece žijeme — přece vychvaluje zvláště lásku boží; ujišťuje nás:
»Bůh jest láskac (1. ]an 4, 8); nikde však nepraví: »Bůh jest
spravedlnost a velebnostc, ačkoliv jest to také pravda. Od utrpení
a smrti Kristovy jest právě tento svět jevištěm božské lásky
a božského milosrdenství; pro spravedlnost boží jest budoucí svět
polem působnosti. Jak může se tedy s tímto zajisté správným,
názorem shodovati hrozná válkař'
Abychom to poznali a porozuměli lásce boží v této světové
válce, musíme se postaviti na stanovisko boží a jeho očima svět
pozorovati. 'Toho vyžaduje pravda, nebot jedině stanovisko boží
jest správné. _Nebot každý z nás považuje to za nespravedlivé..
jestliže někdo odsuzuje jeho jednání, aniž by z'nal jeho důvody
a úmysly, jinými slovy, aniž by se postavil na jeho stanovisko.
8. Které jest stanovisko boží? Věčnost a štěstí lidí na věč—
nosti. Bůh jest Pánem a Otcem rodiny, čítající na miliardy členů.
Pro své dítky připravil na věčnosti nádherný domov, nebe, kte
rého si také musíme poněkud zasloužiti a sice krátkou prací v cí—
zině, totiž na zemi. Nevykonávají-li boží dítky této práce, lekají-li
se námahy a žijí-li v cizině jakoby tam byla jejich pravá vlast,
pak jejich noha nikdy nevstoupí v nebeský domov, nýbrž budou
z něho na věky vyloučeny, a to je největší neštěstí, peklo;
Otec nebeský stará .se konečně zcela o vlast, ne o cizinu,
ne o časné štěstí, nýbrž o věčné štěstí svých dítek, aby nepřišly
do pekla, ale do nebe, aby proto po .této zemi nekráčely širokou
a pohodlnou cestou požívavosti,-—poněvadž tato- cesta vede do
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pekla, nýbrž aby kráčely příkrou cestou práce a námab, abyižily
dle přikázání božích, aby šly cestou kříže, poněvadž pouze tato
cesta vede do nebeské otčiny.

o jest stanovisko boží a_to také musí býti stanoviskem na
ším. Proto nám je Bůh sdělil skrze svatou víru. Toto „Stanovisko
jedině správné, na jehož zachovávání naše štěstí závisí, slovem
a skutkem nakázal.

.



Slovem, když ku př. pravil: »Co prospěje ti, moje dítě, kdybys
celý svět získalo, kdybys v cizině všechny požitky mělo, ale na
své duši škodu utrpělo, to jest nebeskou vlast ztratilořc Nebo:
»Pohoršuje-li tě oko, to jest, dává—lipodnět, abys-právo na nebe
ztratilo, vytrhni je; pohoršuje-li tě ruka nebo noha, to jest vede-li
tě k těžkým hříchům a k věčnému zahynutí, usekni ji. Nebo lepší
jest tobě, abys na tomto světě strádalo jako jednooké, kulhavé
nebo jednoruké, do vlasti nebeské však přišlo, než abys zde obě
oči mělo otevřeny

pro krásu světa, oběma nohama

za—jeho po—

žitky běhalo, oběma rukama po statcích jeho sahalo, ale potom
se dostalo do věčných muk < Nejsou to mocně vážná—slova?
Ještě důrazněji zostřuje Bůh své stanovisko skutkem, vtělením,
utrpením a smrtí svého božského Syna. "CO káže Pán ]ežíš svým
celým tři atřicetiletým životem a dalším životem v církvi avnej—
světější Svátosti Oltářní? Ubohé dítko v. chladných a tvrdých
jeslích, pracující jinoch v Nazaretě, z místa na místo putující a po- ,
stící se učitel a divotvorce Ježíš-, veliký mučedník na kazatelně
kříže, božský poustevník ve svatostánku — nevolá všudy a všude
úžasným způsobem do duše: »Dítky, nemilujte světa, ani těch
věcí, kteréž jsou na světě. Nebot kdo miluje svět, kdo chce zde
míti krásný život, ten ztratí život věčný. Svět pomíjí i žádost jeho,
ale kdo činí vůli boží, zůstává šťasten na věky. Zapřete tedy sebe

why, vezměte na sebe kříž a následujte mne, chudého, opovrže
ného, ukřižovaného Syna božíholc (Srv. 1. Jan 2, 15, 17.) '
9. To jest tedy boží stanovisko. Na toto vznešené stanovisko
musíme se postaviti a 3 tohoto stanoviska 'očima samého Boha
světovou válku pozorovati. V docela jiném světle objeví se nám
potom ty nesmírně bolestné události! Pohledme nyní blíže a po—
zorujme jen některé výstřižky hrůzného obrazul
'
Na milliony mladých vojínů předčasně zemřelo a na statisíce

jejich příbuzných zhladu a žalu, v nemoci abídě je následovalo.
»To je hrozně !; řekneme my lidé. Co však praví Bůh? CQ jest
smrt dítek božích, to jest lidí žijících v posvěcujícímilosti boží,
se stanoviska božího? Smrt jest brána ze života časného do života
věčného, z ciziny do vlasti. V mládí zemříti znamená u Boha po
krátkém pobytu v tvrdé cizině přijíti do blažené-vlasti. Když tedy
ted za války mnohem více dítek božích od nebeského Otce po
krátké námaze a práci je povoláno domů — do nebeské vlasti —
než v době míru, je to nějaké neštěstí? Neměli bychom je vlastně
nazvat štastnými, ty na bojišti nebo v zázemí padlé vojíny? Ne
snad proto štastnými, že se jim staví pomníky a že se jménaje
jich zapisují do knih dějin světových, nýbrž proto, že přijati jsou
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mezi nebeštany. »Máme jim vlastně záviděti,c píše zbožný vojín
Tyrolák o padlých soudruzích, »dotrpěli a získali nebe.
Mezi těmito milliony je na tisíce těch, kteří v době míru
nikdy by nepřišli do vlasti nebeské, nýbrž do pekla. Odkud to
vím. Z jejich dřívějšího života. Nežili mnozítak, jakoby nebylo
Boha a ďábla, jakoby nebylo nebe a pekla? Nevolali mnozí "do-'
cela drze: »Není Bohalcř
'
Kdo však nevěří, bude odsouzen. Tak praví věčná Pravda.
„Kdyby tedy nebeský Otec nechal tyto tisíce v sytém míru dále
žíti, vskutku byli by jako světák, oněmž Spasitel mluví usvatého
Lukáše (kap. 16), pohřbeni v pekle.
J
Pojednou však vzal Pán Bůh tyto děti, zapomínající na své
povinnosti, do těžké školy válečné. Ve svých námabácb a utrpeních
hledali útěchu a nenalezli ji nikde, až v hloubi srdce svého nalezli,
kterého dříve nedbali a zapírali, Boha útěchy, který je k sobě zval
hlasem milosti. K němu se navrátili v modlitbě, v lítosti a pokoře
a nalezli u Boha pravé štěstí a po hrdinné smrti věčnou blaženost.
Nebyla tedy válka pro tisíce vojínů pravým štěstím? 0, ve
lebiti budou jednou na věčnosti tuto světovou válku ti mladí mu
žové, ty statečné ženy, starci'a dítky, že jim cestu do nebe uká
zala a rychle je tam vedla!
Mezi milliony padlých jsou jiné tisíce padlých vojínů, kteří
byli ve velikém nebezpečenství, že na věky zahynou, ale válkou
jistě jsou zachráněni. Jak mnoho lehkomyslných a vášnivých lidí
viděli jsme za mírul Nebyli sice zlomyslní, snad docela i dobro
myslní, 'ale nebrali vážně nejdůležitější otázky životní, nestarali
se o svou duši a o věčnost. Přestupovali přikázání o svěcení ne-_
déle a jiná přikázání jako nějaký nízký polní plot. »Víš,c píše
jeden z nejhodnějších z této třídy lidí, "»ve dnech štěstí nedbáme
cesty, kterou nám Pán Bůh skrze“ přikázání naznačil; proto vede.

nás Bůh utrpením a strastí zase na pravou cestu, abychom hor
livěji myslili na věčnou vlast.c Nyní ji dosáhli, věčné vlasti, kterou

by snad ztratili, kdyby déle žili na světě. Byla pro tyto tisíce
smrt na bojišti, v nemocnici nebo v opustěné chýši neštěstím?
Také ostatní útrapy válečné jeví se 5 tohoto vznešeného sta
noviska božího v jiném světje, t. j. v pravém světle, nejeví se tak
jakonzlo, nýbrž spíše jako, prostředky polepšovací v ruce nebe
ského Otce; ku př. nedostatek a drahota, těžká práce a jiné
obtíže, které celí národové musí snášeti, mají nás vyléčiti od pře
hnan'ého přepychu, od požívavosti a honby po zábavách, pro něž
na tisíce lidí zapomnělo za míru na svou pravou vlast a jí ztra
tilo. A jestliže mnozí zlí lidé neztratí život a na tisíce dobrých
lidí padáve válce, také vtom třeba viděti lásku boží, který těmto
hříšníkům dává čas, aby se polepšili, a Spravedlivým přlležitost, aby
trpěli a osvědčili se jako pravé dítky boží. AEnim jednou dopřeje Bůh
v nebi, abychom oslavenýma očima s jeho stanoviska popatlili na
tuto světovou válku, pak padneme před ním a s díky budeme
volati: Opravdu, milosrdenství cesty tvé řídilol (Srv. Ž. 24, 10.)
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Řeči příležitostné.

Svátek sv.Jakuba.st-, apoštola'Páně, anebo
na svátek kteréhokoli sv. apoštola.
»Co jest u světa mdlé, vyvolil Bůh.
aby zahanbil silné.“ (I. Kor. 1, 27.)

Pán ]ežíš, zakladatel'našeho sv. náboženství, chtěl jenkrátký
čas - 33 léta -— na světě zůstati. I nebylo nic přirozenějšího,
než že- si pomocníky vyvolil, kteří po__jeho nanebevstoupení měli
v díle jím započatém pokračovati, náboženství jím hlásané dále
rozšiřovati, církev jím“založenou dále udržovati. Zvláštním však
se jeví, a zpočátku asi ještě zvláštnějším se jevilo, že si k svému
tak velikému a tak důležitému dílu vyvolil pomocníky takové, od
nichž se dle obyčejného běhu věcí nedalo a nemohlo mnoho oče
kávati, totiž samé nízké, prosté, neučené, chudé muže, jako ry
báře a pod. [ svatý apoštol jakub, jehož svátek dnes světíme,
byl zcela prostý muž. Zajisté měl Kristus Pán zvláštní úmysl při
tom, když si tyto prosté muže za apoštoly vyvolil, i nemůže býti
křestanu lhostejno poznati tento úmysl. Proč to Ježíš učinil? Proč
si vyvolil samé prosté muže za apoštoly a pomocníky k upevnění
a rozšíření křesťanství? Tuto otázku chci dnes krátce zodpově
děti, udati nejhlavnější příčiny toho. To bude jak ke cti ]ežíše
Krista a jeho sv. apoštolů, tak i ke chvále našeho sv. náboženství
a k upevnění naší víry. Poslechněte mne tedy pozorně, když k vám
promluvím ve jménu Páně.
'
'
1.

Všemohoucí Bůh může všechno, co chce a jak chce. U Boha
není nic nemožného. Učinil celý svět zničeho a nepotřeboval tedy
nikdy něčeho, ani člověka, ani jiné živé nebo neživé bytosti, aby
provedl božské úmysly své; a když přece něčeho k něčemu po
užíti chce, slouží mu nejnižší, nejprostši věc právě tak jako nej
výbornější, neboť nepoužívá jí, jakoby toho potřeboval pro sebe,
nýbrž k vůli lidem, a to právě proto, aby dokázal, že před ním
stejnou cenu má skrovné jako vysoké, že vlastně ničeho nepotře
buje, aby provedl díla svá. A právě tím se něco ukazuje, že je
to dílo boží, když veliké věci prostými, o sobě nedostatečnými
prostředky se provedou. Totéž tvrdí i Písmo svaté, když praví:
»Bůh je mocný ve slabých: — mocný zvláště v slabých lidech,
t. j. ukazuje svou božskou velebnost, moc a sílu, když slabými,
prostými lidmi veliké věci provádí, nebot tu patrno jest, že tyto
veliké věci prostí, slabí lidé neprovedli, „že vlastně Bůh vše' vykonal.
Právě to je také příčina, proč sobě Ježíš Kristus, Syn boží,
za apoštoly a pomocníky k rozšiřování svého náboženství a své
církve nevyvolil vysoké, vzácné, mocné, učené muže, nýbrž nízké,
slabé, neučené, prosté. Svět měl právě z toho poznati, že kře—
sťanství není dílo lidské, nýbrž dílo boží; že, kdyby Bůh nebyl
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býval chtěl, že by tak slabj, neučení, prostí mužové nikdy nebyli
s to, aby byli k upevnění a rozšíření -křesťanství tolik učinili,
kolik skutečně učinili. Kde ruka boží tak patrná jest a tak patrně
působí, *_tunení také pochybnosti, že se provádí boží úmysl, boží
vůle, boží dílo. Dejme tomu, že by byli apoštolé bývali samí

učení, bohatí, vzácní, mocní mužové, bylo by pak také 'tak pa
trné. že“Bůh jimi _vševykonal? Neměli by pak "nepřátelé kře
sťanství záminku říkati, že se křesťanství rozšiřovalo lidskou lstí,
dovedností, učeností, bohatstvím, mocí? Ano, zajisté, když vidíme,

jak-apoštolé rozličnými jazyky'mluví a učení přednášejí jak to
marně u nejučenějšícb, nad to pak u neučených lidí shledáváme,
že nemocné uzdravují' pouhým slovem a jiné podobné nadoby
čejné skutky konají, tedy dila provádějí, kterých'u nejvznešeněj
šícb, nejdovednějšlch a nejmocnějších lidí nesbledáváme, tu ne
může j'iž žádný rozumný člověk pochybovati, že jest to skutek,
dílo boží. Okolnost, že Kristus Pán za apoštoly si vyvolil nízké,
prosté lidi, otvrzuje pevně, že náboženství naše jest v pravdě
božského pů odu. Křesťanství jest božské dílo, poněvadž tak pro
stými lidmi r_ozšiřováno a upevňováno bylo. Bůh použil lidské
slabosti, aby jeho božská moc tím patrněji se poznala. Kdo zde
ruky boží nevidí, jí se neobdivuje, jí se neklanl, ten schválně za—
vírá oči a srdce, aby božské dílo nepoznal.
II.

Než Ježíš Kristus měl i jiné příčiny, proč si za 'apoštoly vy

volil prosté lidí;.drubá příčina jest, abychom poznali, že ku po
znání křesťanských pravd není třeba učenosti, nýbrž osv cení božího
a pokorné víry; tedy že také každý sebe'nepatrnější člověk řádným
křesťanem býti může, ano že ivysokého stupně křesťanské doko
nalosti dosíci může. jak daleko apoštolé „v poznání křesťanských
pravd dospěli, tak daleko může s milostí boží i jiný člověk do
spěti, _neboťapoštolé byli také jen prostí lidé. Hledejme jen osví
cení božího, jak ho_apoštolé hledali; _prosme jen pilně Boba za
osvícení Ducha sv., mějme jen tak pokornou a pevnou víru jako
apoštolé,_ pak pronikneme také lépe pravdy křesťanské, nabudeme
pevného přesvědčení a vt-éto víře'nalezneme útěchu a posilu jako
apoštolé. Proto také nemůže se žádný křesťan vymlouvati, že nezná
pravd křesťanských. Má poslouchati a věřiti, a poslouchá-li a věří-li,
pozná také pravdy svého sv. náboženství. Neboť svatý apoštol dí:
»Víra pochází z posloucháníc, z poslouchání totiž slova božího.
IlI.

ještě více však nám musí na tom'záležeti věděti, čím jakožto
křesťané před Bohem a ]ežíšem Kristem platíme. . A i tomu nás
učil ]ežíš tím, že si prosté lidi za apoštoly vyvolil. Nebyli učení,
bohatí, vznešení, mocní, měli jen jednu přednost, a ta byla jejich
dobré srdce, jejich zbožný život. Byli sice také lidé chybující, měli
však přece vůli, býti zbožnými abyli jimi také v pravdě tak, že
milostí boží stali se vzory křesťanské ctnosti. Tak i u žádného
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křesťana neplatí před Bohem jeho pozemské přednosti. Kdyby
byl někdo sebe učenější, sebe bohatější a vznešenější, když při
tom není zbožný a řádný, zůstává před Bohem zavrženým. Kéž
by si tuto pravdu dnes každý křesťan v srdce vepsall jakožto
křesťané máme tedy jeden cíl, jednu věc, na kterou se spoléhati
můžeme, totiž: křesťansky žíti, neboť království naše není z tohoto
světa.
IV.

A to jest čtvrtá pravda, které nás ježíš učíti chtěl tím, že
prosté lidí si za apoštoly vyvolil: »Království mě není z tohoto
světa.< jak vážně tato slova mínil, ukážal zvláště tím, že jen prosté
lidí za apoštoly si vyvolil. Kdyby byl totiž Kristus Pán chtěl za
ložiti pozemské království, jak židé mysleli, byl by si byl jinak
počínal, byl by si zvláště jiné pomocníky vyvolil. Kristus chtěl
ve svých apoštolích' míti jen muže, kteří by jeho učení dobře
rozuměli, jemu učili. je rozšiřovali a ochotni byli, pro to učení
trpěti a umříti, a k tomu právě byli prostí lidé nejzpůsóbilejší.
Svatý jakub, patron vašeho chrámu, zemřel jako ostatní apoštolé
pro křesťanství, když již vše pro ně učinili avytrpěli. Není-li však
království Kristovo z tohoto „světa, není i naše království 2 tohoto
světa; neboť království naše jako křesťanů je tam, kde jest krá
lovství ]ežíše Krista. Jakožto křesťané nehledejme tedy království
Své, t; j. své štěstí, svou odměnu. svou blaženost na světě, nýbrž
tam, kam nás ježíš' předešel, aby místa připravil pro všechny,
kdOž ho milují, kde i všichni sv. apoštolové svou odměnu a bla
ženost hledali a nalezli.
'
Záv čr; Blaze křesťanu, který těmto pravdám srdce své ne
zavírál Neboť rozjímání 'o těchto pravdách vede k pevné víře
v Ježíše Krista jakožto Syna božího, v církev sv. obecnou jako
dílo boží, vede ke křesťanskému životu, vede do nebe. Amen.
_7an Nap. Far. Holý, O. Praem.
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ČÁST PASTQRACNL
Bible 'na kazatelně.
Dr. P. Josef Mlklik, C. S. S. R. — (Pokračování)

31. »Et ut scivi, quoniam aliter nou possem esse
continens, nisi DCUSdet, adii Dominum et deprecatus
sum illum.< (Moudr. 8,21.) O:! nejstarších dob církve vyskytují
se spisovatelé, kteří latinskému slovu >continens< podkládali
význam zdrženlivý a vykládali místo o ctnosti čistoty. Již sv.
.Augustin píše: »Ten, který pronesl slova: A jakž jsem po
znal . . ., dobře věděl, jakým pokladem je čistota . . . Zároveň
však věděl, že jí nemůže míti„ leč dá-li Bůh. Tomu ho naučila
sama moudrost-1) Totéž tvrdí jeho věrný žák Prosper Aqu.2)
a mnozí jiní. Kazatelé viděli ve slovech důkaz, že bez modlitby
nelze odolati nečistým pokušením, na př. Lierheimer.3)
Všem omylům by se bylo předešlo, kdyby překladatel řecké
slovo ěyzgazřg nahradil jasným latinským »compos fieric, do
sáhnouti

něčeho. Šalomoun přál si nabýti moudrosti —.—
pouze
o ní mluví ve své dlouhé modlitbě. A poněvadž poznal, že pouze
lidskými prostředky jí nedosáhne, obrátil se o pomoc k Bohu.
Tuto konklusi nám dle Cornely-Zorella přímo vnucuje celá sou
vislosti) O'moudrosti vykládá místo Rabanus Maurus: »Pěvec
prosí Boha Otce, aby mu seslal moudrost, která. stojí u jeho
trůnu, moudrost, která je stále u něho a s ním kraluje, která od
něho neodchází, poněvadž jest jeho Slovemfcó) Ostatně kazatelé
byli si často vědomi, že jejich výklad neodpovídá souvislosti
a snažili se obtíž vyložiti. Tak praví P. Vinc. Houdry: »Je to
nápadné, že Šalomoun prosí za moudrost, když chtěl dosáhnouti
čistoty . Což není známkou a účinkem veliké moudrosti vésti
život čistý a bezúhonný a pro něj se rozbodneutiPcG)
.1)Mig. 33, 851: >Nam utique noverat ille, quam magnum bonum esset,

continentia, qui dicebat: Et ut scivi.:

2) Mig. 51, 680. —- 3) *Die zehn Gebote,

III. 200.
4) In Sapient. str. 333.
[5)Mig. 109, 712: »Invocat ergo iste cantus orator Deum Patrem, ut
det sibi sedium suarum assistricem sapientiam.<
A
6) Bibl. conc. I. 475: »Caste integreque vitam ducere et hanc sibi vi

vendi rationem eligere, nonne magnae sapientiae indicium est et effectusřc
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»_ 32. »Cum consummaverit homo, tunc incipiet.:
(Sir. 18, 6.) Kazatelé a spisovatelé asket. viděli“ve slovech napo
menutí, abychom ve snaze po dokonalosti nikdy neustávali. .Tak
na př. Rabanus Maurus: »Když člověk přikázání boží vykonal,
ukázal, žezná tajemství skrytých věcí. Když se zbaví všech svět
ských. starostí, aby se docela věnoval rozjímání o' Bohu a jeho
svaté vůli, počíná konati dílo boží, to jest, žije dle zásad svaté
víry.-1) Podobně Rodriguez; »Svatý Antonín se nespokojuje,
abychom ve své původní horlivosti neochabovali, „nýbrž žádá
abychom se vždy více a více zdokonalovaíiaa) A dovolává se
uvedených slov — ovšem neprávem. Na zmíněném místě líčí
svatopisec nepochopitelnou velebnost boží. Krásně vystihuje obsah
hluboký Kalmet: >Když se všemožně přičiníš, abys pochopil ne
konečnou velebnost boží a když v hymnech na Boha vyčerpáš
svoje síly, poznáš, že _jsidosud nepoznal a neřekl nic, co by se
přibližovalo skutečnosti. A když se ti bude zdáti, že jsi Boha
vystihl a že nemáš, co bys o něm již řekl, tehdy teprve 5 podi
vem p_oznáš, že bys měl o něm ještě mnohem více řeči, než jsi
řekl. Nikdy nepoznáme Boha méně, nežli když jsme se dlouho
namábali, abychom ho poznali.c3)
Lze tedy slov užíti v kázání 0 kráse boží Také jimi možno
naznačiti věčně novou blaženost svatých v nebi. Podobně Kna

benbauerf)

33. »Cognovit bos possessorem suum, et asinus
praesepe domini sui; Israel autem me non cognovit <“
(Is. 1, B.) Někteří kazatelé viděli tu dotvrzenu zbožnou legendu,
že Pána u jesliček zahříval vůl a osel. Pro svůj výklad dovolá
vali se spisu »Contra ]udaeosc, kap. 13., přičítaného dříve sv. Augu
stinovi. Avšak veliký biskup Hipponský díla nepsal.5) Ze starších
spi50vatelů zmiňuje se o legendě sv. Ambrož 0) a před ním Ori—
genesT) a dovolávají se Isaiáše. Smysl je ovšem úplně jiný. Místo
mnohých dokladů odkazuji na Kalmeta a _Knabenbaueraf) Dle
něho má národ židovský méně uznalosti k Bohu, než němá tvář.9)
Krásně rozvádí myšlenku sv. Jeroným: »já jsem je přijal za Syny,
1)—
Mig. 109, 882: >Quando enim homo mandata Dei pia consummaverit

operatione, tunc jam ostendit se rerum latentium mysteria scire, et cum s_e
ab omnibus"mundanis curis quietum reddiderit, ad contemplandam veritatem
Dei et justitiam voluntatis eius, tuncincipiet opus Dei operari, hoc est
sanae fidei regulam servare.:
2) Ubung I. 1, 14: »Der hl. Antonius ist nicht damit zufrieden, dass
wir in dem ursprůnglichen Eifer nichterkalten, sondern er will ůbetdies.
dass wir uns unaufhórlich mehr und mehr vervolíkommen.<
3) ad loc: »Cum cmnes nervos intenderis, ut Dei amplitudinem asse
quaris, omnesque conatus in Dei laudibus exhauseris. nihil te dixisse, aut
cognovisse invenies, quod proximum vero est. Cumque te absolvusse credi—
deris, nihilque dicendum te reliquisse, tunc demum senties, ac miraberis,
muito plura superesse, quam dixeris. Numquam minus noscitur Deus, quam
ubi diu laboraveris, ut noscas.:
4) In Ecclum. str: 206.
[>)Mig. 42, 1121. 6; Mig. 15, 1649. 7) Mig. 13, 1832.
3) In Is. 1. str. 31. — 9) ad loc.

'
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vyvolil jsem jeza svůj vlastní národ, za svůj podíl a svoje dě
dictví, nazval jsem je prvorozenýmijoni však stojí ještě za němou
tváří,.vkterou lze dobrodiními přilákati, a která uznává vděčně
svéhopastýře a svého živitele.: 1) Podobně Haymo 2) a biskup An
tonín Slomšek: »Tak se děje až dosud na světě. Právě ti, kteří
přijímají dobrodiní největší a kteří nejblíže dobrodinců svých se
nalézají, bývají největší nevděčníci.: 3)

34. >Quis poterit

'

habitar-e

cum igne devo—

rante? quis 'ha'bitabit ex vobis cum ardoribus
s em piternisřc-(Is..

33, 14.) Našli se kazatelé, kteří vykládali

slova o účincích velebné Svátosti. Je prý nemožné jíti častěji
k sv. přijímání a nezahořeti něžnou láskou k Bohu svátostnému.
Applikace je tak nemístná, že netřeba déle u ní se zdržovati.
ísaiáš mluví tu o trestech, kterými hrozil Bůh národu vyvolenému.
A poněvadž nejhroznějším trestem božím je peklo, byla slova
správně vykládána o hrůzách věčného ohně. Tak Haymof) Her
veus 5) a mnozí jiní. Z kazatelů zvláště biskup Ant. Slomšek:
»Ani slunce, ani měsíc, ani hvězdy není tam viděti. Jenom strašný
oheň naplňuje celý žalář pekelný, oheň, jenž nevydává světla,
nemá tepla, ale jenom takovou moc-nevýslovných bolestí, že oheň
pozemský proti němu jest jako oheň namalovaný proti ohni
živému. ó kdo.z vás, táže se prorok Isaiáš, bude moci bydleti '
s ohněm sžírajícímřc) Podobně Rychlovskýfi)
Zvláštní zmínky zasluhujeHoudry a Venedien. Oba vypočí
távají různé druhy hříšníků a každému připomínají hrozný výrok
Isa-ášův. Pro jejich působivost uvádím obě místa celá. Houdry
praví: >Vy hříšníci, kterým se zdá jho Páně těžké a zásady
Evangelia příliš strohé, jak si zvyknete v pekle na věčné pla
meny? . . . Kníže, blahoslavený od světa, bude v pekle ve spo
lečnosti ďáblů, obklopen, spoután a proniknut strašnými plameny.
Kněz, kterého si sami andělé vážili pro jeho důstojnost, který
byl tak dlouho živen svatým Tělem Spasitelovým a rozdával onu
předrahou krev, která smývá hříchy světa: tento kněz zavržen
bude se v pekle na věky rouhati Ježíšovi.: 7) A zvláště krásně
Venedien: »Kdo z vás bude moci bydliti s plameny věčnými?
Budete to moci vy. změkčilé a neotužilé ženy, které tolik naří
kátejkdyž jste se bodly jehlou, aneb nějak něco jste ši udělaly?
Budete to moci vy, rozhýčkané dívky a mladíci, kteří se nyní
s' tělem mazlíte a odíváte je nejjemnějším plátnem? Budete to
moci vy, bujní světáci, kteří se nyní věnčíte růžemiř . . ._Budete
to moci vy, nemravní'milovníci a cizoložníciř jedním slovem: vy
-6) Mig. 24, 26. — 7) Mig. 116, 718.
5) Kazatelé slov. II. 662. —- 1) Mig. 116, 887.
2) Mig. 181, 315. — 3) Kazat. slov. I. 763.

4) Káz. nedělní III. 27.
'
1) Bibi. conc. Ii. 431. >Fl_ad_itiosihomines,

quibus Domini jugum nimis

grave atque leges Evangelii nimis austerae, quomodo assuescere in inferno
poterunt ardonbus sempitemis Pc
.
.

\

%
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hříšníci-a hříšnice, vydržíte to v pekle, až vaše rožmařilá těla
budou trápena neuhasitelným plamenemřc 1)
'
Uvedené příklady ukazují, jak možno správně a s prospěchem“
užíti slov prorokovýcb.

35..gRedite praevaricatores

ad cor.c (Is.46,_8.)'

Slova bývají někdy kladena do úst božskému Spasiteli, který
volá hříšníky na svoie svaté Srdce. Akkomodace ie nešprávná,
ač-li nemá sklesnouti na pouhou hříčku slovní. Redire ad cor
je hebraismus a znamená: rozmysliti se,. litovati čebo. — Prorok
vytýká židům jejich zločiny,.zvláště ustavičnou náklonnost k modlo
službě, a 'napomíná jich k pokání. Tak Knabenbauer2) a dávno
před ním sv. jeroným: »Čiňte pokání a oplakávejte blud, do
kterého jste upadli.. 3) Podobně Glos,sa.*) Haymo dí krátce: »Pán
mluví k lidu a volá iej k pokání, protože nechce smrti hříšníka,
nýbrž abyse obrátil a živ byl.c5) Tutéž myšlenku nacházíme
u Herveaf) — K celému podotýká krásně sv. Řehoř Vel.: »Co
je nám blíže než naše srdce? A přece bloudí toto srdce daleko

/

od nás, honí-li se za bříšnými myšlénkami.„A prorok "posílá hříš—
níka velice daleko, volá li, aby se obrátil. Cim více přilnulo naše
srdce ke světu, tím nesnadněji se vrací.: 7)

36. >Puer centum

annorum.:

(Is.65, ZO.)Slov užívá

se často o lidech dospělých, kteří dosud DCOleŽlll dětinskýth
názorů a malicherných zásad ——jindy značí muže, který i v po
zdějších letech zachoval si srdce prosté a upřímné. Obyčejně však
mívá nádech příhany. Dle Rodrigueza »nazývá Písmo sv. hříšníka
stoletým dítětem, protože nežil jako muž, nýbrž iako nerozumné
dítěus) Podobně sv. Eucherius v jedné své řeči k mnichům:
»Cííáváme léta a dny, které jsme na světě . . . Nedej se oklamati
sebe větším počtem dní, které jsi v klášteře prožil. Jenom takový
den započítej do svého živóta, který byl prozářen světlem zbož
nosti a svatého rozjímánía 9) Glossa ordinaria dodává: »Stoletým
1) Himmelstau, I. 3. 230. .Wer wohnt aus euch bei eWEgenGluten?

Werdet ihr es kónnen, zarte' und weibliche Damen, die ihr em furcbtbar
Geheul erhebet, wenn ihr mit einer Nadel euch gestochen, oder irgend wie
weh getan habt? . . . Mit einem Worte: ihr Sůnder und Sůnderinen! \verdet
ihr in der Hólle es aushalten kónnen, dass euere wolliistige Leiber in einem
unauslóschlichen Feuer ewig gemartert werdenřc
2) In Is. II., str. 197.

'

5) Mig. 24, 469: >Agite poenitentiam, ingemiscite pro errore vestro,
qui vos tenuit; et redite at cor, id est, ad mentem vestram, qui simulacra
venerantes velut furiosi in ligna impingebatis.:
4) Mig. 113, 1289. — 5) Mig. 1165 951.—0;

Mig. 181, 1343.

") Moral. XXVI., kap. 23. >Quid viciniu's nobis est corde nostro? Et
tamen, cum per pravas cogitationes spergitur, a nobis cor nostrum longe
vagatur. Longe ergo Propheta praevancatorcm mittit, cum eum ad cor
suum redire-compelíit; quia quo se exterius fudit, eo ad se unde redire
possit, v_ix invenit.: .
'
Ubung, [. 3, 10.

'

'
_

9) Mig. 50, 855: »Solemus annos nostros et temporis spatia, quibus
nunc vivimus, supputare: non te fallat, quicumque ille est, numerus dierurn,
quos hic consumpsisti: illum tantum diem vixisse te computa, qui pietatis
et sanctae meditationis habet lucem.:
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dítětem sluje ten, kdo sice žil dlouho, ale žil dětinsky, protože
'hověl hříchům.c 1) Od nich přešel ponenáhlu výklad do četných
spisů jiných.
'
Stalo se tak neprávem. Abychom poznali správný význam
uvedenýchj slov, Všimněme si opět souvislosti. Prorok líčí blaho,
doby MeSSianské, kterou předvádí v obraze nového ]erusaléma.
Zmíniv se o tom, že ve městě nebude pláče a bolesti, pokračuje:
>Nebude tam více dítě dnů, a stařec, který by nevyplnil dnů
svých: nebo pachole' stoleté umře a hříšn-k stoletý zlořečený
bude : (v. 20) Naše Bible vykládá uvedené místo: »Nikdo n'e
umře před časem; neboť, byt i někteří proti obyčeji smrtí dříve
sešli, přece tak budou, jakoby sto let živi byli, protože bohabojně
věk svůj dokonali; an hříšník, byt i dlouho živ byl, přece zlo
řečený jest, umíraje po životě nešlechetném smrtí věčnou..
_
Velmi případně vykládá sv. jeroným o tělech po zmrtvých
vstání: »V oné době, kdy všichni budou stejně staří, i svatý
i hříšník, vstanou zmrtvých s tělem "stejně dokonalým, a nebude
mezi nimi rozdílu stáří. Jedni však dostanou odměnu, druzí trest.
Hříšník nazývá se zlořečený, poněvadž bude míti neporušitelné
tělo, a proto bude trpěti tresty na věky.r2) Prorok udává sto let,
poněvadž tento počet značí dle Hervea plnost a dokonalostf')

37. »Ingrediamu'r civitatem munitam et sileamus
ibi.: (jer. 8, 14) Mlčeti znamená v Písmě sv. často zemříti, za
hynouti. Podobný smysl má slovo na našem místě. Prorok líčí
zoufalou situaci židů před vyrácením království. Město za městem
padalo do rukou nepřátel a odevšad hrozila smrt. Zbýval jim
ještě Jerusalem, avšak ani ten nemohl dlouho odolati. Odtud
mrazivá resignace: Vejděme do města a zemřeme (: sileamus)
taml Podobně Rabauus: »již nemáme naděje, že bychom koho
uprosili,-4) Knabenbauer 5), Schneedorfer 6) a jiní. — Proto nelze
z_uvedených slov dokazovati užitek mlčení pro duchovní život.
Ze v mlčení je naše síla, vyslovuje B ble na jiných místech. Právě
tak nemístná je applikace na důvěru v Boha & blaženou bezsta
rostnost, když víme, že o nás pečuje Bůh.
1) Mig. 113, 1311: »Ille scilicet, Qui etsi diu, tameo pueriliter vixit,
serviens vitiis.<
2) Mig. 24, 670: >In illo igitur tempore, quando aetas una tuerit cun
ctorum (dle sv. Jeronýma budou všichni míti léta Kristova), et sanctus et

.peccator erunt simili resurrectione perfecti, nec inter se variabunt tempore;
sed alius ad praemia, allius ad supplicia pertrahetur; et in eo peccaíor
maledictus erit, quod incorrupto corpore poenas patietur aeternas.:

3) Mig. 181, 575: »Centenarius perfectus est numerus, _ct ideo centum
annorum nomine. vel omne spatiurn vitae praesentis, vel mora 'longi tem
poris exprimitur..
4) Mig. 111, 793.: >Non enim habemus fidu'ciam deprecandix
5) In jercm. str. 134. — “; ]erarnias, 2. vyd. str. 75.
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Uřední rozhodnutí.
Sděluje prot. Dr.,losof Čihák.
1. Sbor a Vigilantla trvá i přisaha proti modernismu.
Na dotaz, zdali nyní po vydání nového církevního zákoníku trvá Con
silium a vigilantia a juramentum antimodernisticu'm, když se o nich zákon
ník nezmiňuje, odpověděl posv. sbor Ofticii dne 22.-března 1918 takto:
»Praescriptiones praedictas, ob serpentes in praesentí modernisticas errores
latas, natura quidem sua temporaneas esse de transitorias, ideoque in

Codicem juris canonici referri non potuisse; aliunde tamen, cum virus

Modernismi diffundi minime cessaverit,'eas in pleno suo

robore manere debere

usquedum hac super re ApostolicaSedes aliter

statueritx (Acta Ap. 5. X., 136)

2. Bibliografická společnost ve Francii.

_

Ve Francii slavila letos 50 let svého trvání společnost bibliografická,
jejímž předsedou jest nyní de Grandmaison. Sv. Otec napsal mu 18. ledna
t. r. vřelý list, jímž oceňuje význam a zásluhy společnosti o katolicism ve
Francii.
3. Odpuslek 100 dní kněžím, recitujicim modlitbu ad Sanctum.

Podle výnosu apoštolské Penitenciarie ze dne 16. listopadu 1917uděluje
sv. Stolice odpustek 100'dní kněžím, kteří se pomodlí po mši sv. modlitbu
ke světci, k jehož poctě byla mše sv. obětována. Odpustek .lze získati jednou
denně a může se přivlasmiti dušíčkám v očistci. Modlitba zní takto: »Sancte
N., in cuius honorem incruentum Corporis et Sanguinis Christi sacrifícium
obtuli, fac, tua potenti apud Deum intercessione, ut usu huius mysterii,
passionis et mortis eiusdem Christi Salvatoris nostri merita consequar, ac,—
cum illius frequentatione, continuo 'crescat meae salutis effectus. Amen.<
\

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti Dra. Čiháka.
A) Hamz'letz'cká literatura.

.

Naše homiletické listy jeví opravdovou snahu po zdokonalení. V'tk a—

zatelněc

vedle praktických řečise zamlouvají )příklady z doby vá

lečnéc, z nichž některé (na př. Aspoň na-okamžik když se blíží vzducho
lodě, Srdce lidské) jsou trvalé a působivé ceny. Z této rubriky, bude-li
pilně a vytrvale pěstována, může vzejití pěkná sbírka příkladů. jiráskův

»Kazatelc pěstujeletoshojněthemata hagiograíická,

címžplnídávné

naše přání a zpestřuje naši Ceskou homiletiku. Tak čís. 3. mezi 29 kázáními
má 7 řečí mariánských a 10 hagiografických (sv. Prokop, sv. Cyril a Me
toděj, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Maří Magdalena, sv. jakub, sv. Vavřinec).
Poutavé jsou tu rovněž astronomické epištoly. Doporučujeme. — Homiletika
musí spočívati na Písmu sv. a proto rádi vítáme řeči duchovní, které jsou
praktickým výkladem perikOp. Upozorňujeme zde na dvě nové sbírky ně
mecké tohoto druhu. Prolesor dr. Fritz Tillmann počal vydávati letos u L.
Schvanna v Důsseldorfu homiletické výklady nedělních evangelií, a farář
Engel ve Vratislavi u Aderholze vydává řeči o nedělních epistolách. Dílo

Tillmannovojest »Die sonntáglichen

Predigt.:

Evangelien in Dienste der

I. svazek obsahuje výklady od 1. ned adventní až do květné

neděle, a jest k němu připojen nástin dějin a teorie homilie. Stran 390,
cena 7 M. Výklady jsou kritické, přesné, spojují slovo Boží se skutečným
životem a jeho potřebami. Díl Il. vyjde v nejbližších dnech. Práce Engelova

jest nadepsána »Von K raft zu Kraftc. Epistelpredígten túr die Sonntage
des Kirchenjahres. Cást I. od adventu do svátků svatodušních. Stran 256,
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cena 5 M; — Práci tuto upřímně jest mimo výklady Hirscherův, Dieringerův
a Sauterův nemáme homileticky zpracovaných epištol. Autor vykládá tu
epištoly ve formě homilie, volí zpravidla za obsah 2—4 základní myšlenky
epištoly, které řádně vysvětlí a obrátí-na potřeby dnešního duchovního
života. — Horlivý kníže biskup vratislavský a spisovateldr. Adolf Bertram

vydal: »Meín Firmu'ngstagc.

Den G'etirmtenzum Geleit durchs Leben

gewidmet. Ve Frýburku u Herdera, 1918, malá 80, str. VlI..+ 133, cena
1'70 M. — Knížka obsahuje 21 kratších článků, v nichž jest návod k bohu
milému životu; jest pěkně vypravena nakladatelstvím, poměrně laciná a hodí
se za dárek pro biřmovance, znalého němčiny.
' '
_B)Partara'žnz literatura.

Dr. Karel Kašpar: Pontifikát

Pia X. V Praze 1918.Tiskem k. a.

knihtiskárny, nákladem vlastním Stran 270 v 40, cena 3 K. Každý zbožný
kněz — duchovní správce, cítil hlubokou úctu a lásku k papeži z lidu. bý
valému dlouholetému kaplanu a faráři, Piu X. Málokterý však měl příleži
tost osobně seznati tohoto laskavého otce křesťanstva, málo kdo mohl pro
mknouti jeho vznešené svaté snahy o obnovu ducha Kristova v církvi. —
A hle, „český kněz, tak blízký apoštolskému srdci Piovu, kanovník dr. K.

Kašpar podává ctitelům Piovým věrný obraz jeho apoštolské práce.v knize
2703tranové, nadepsané >Pontifíkát Pia X.c Nepochybujeme ani dost málo,
že se autor touto prací velice zavděčil českému kněžstvu, které „jistěs píetou
_sáhne ke knize tak milé a důkladné zároveň a pro duchovní správu uži
tečné. Autor popisuje 'nejprve činnost Pia X jako římského biskupa—v ímě
(str. 4—20), jako metropolity církevní římské provincie (str. 21—25), jako
primasa Italie (str. 25—56) v království italském; Pctom teprve líčí reformy
tha X. jako papeže a společného otce všech katolíků světa a popisuje snahy
jeho 0 biskupy, světské i řeholní duchovenstvo (str. 57—128), líčí reformy
Piovy v-liturgii (str. 129—148), snahy jeho 0 zbožnost a organisaci věřících
(148—191), reformy'kurie římské (192—206), představuje nám? v Piovi ne
ohroženého obhajce_víry a práv katolické církve'(str. 207—239). Na to líčí
autor ducha Piova, jak se projevil při oslavě různých jubileí a v jeho do—
pisech (str. 240—257) i při šíření víry na venek. V zakončení (str. 260—266)
věnuje autor vřelou pietní vzpomínku .české kolleji v Římě a Piovi jako
velikému příznivci jejímu. Dílo obsáhlé jest pracováno na základě pramenů
i zkušenosti vlastních, zasvěcuje čtenáře do nejnovější církevní organisace
a duchovních směrů církve, věcný ukazovatel pak usnadňuje okamžitou
orientaci v jednotlivých otázkách. Kniha je pěkně vypravena a na dnešní
poměry velice laciná. Přejeme jí hojného rozšíření a autoru isme vděčni za
námahu a vytrvalost. 
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Kázání na neděli patnáctou po sv. Duchu.
Napsal Alois Novák, kaplan v Poličce.

:Když pak se přibližoval ke bráně
města. hle, vynášeli mrtvého, jediného
to syna matky jeho.:
Luk 7, 12.

,

V Kristu —shromažděni„.l...V
městě Naim žila chudobná vdova

a _taměla hodného, jediného syna, který byl jedinou její radostí,
jedinou útěchou a naději v opuštěném vdovství. Těšila se, až syn
dospčc, že se bude o ni starat, ji živit ve stáří a opuštěnosti.
Těšila se ubohá nadarmo, nebot"najednou jedináček její onemocněl
a v náručí své .milované matky skonal. Zdrcena nevýslovným
bolem vynášela mrtvého syna z města ke hrobu a cestou uvažo—
vala, proč na ni Bůh zármutek za zármutkem dopouští. Nedávno
pochovala muže a nyní vynáší i svého jediného syna.— Nevyzpy
tatelné jsou cesty boží prozřetelnosti, Vzal vdově Bůh-proto syna,
aby Kristus zemřelého vzkřísil, matce navrátil a tím veliký zármutek
její v radost obrátil.
' . I dnes a to velice často opakuje se pohřební událost Naimská
zde na světě. Co drahých a milých synů sklátila _liticeválečné
v předčasný hrob, co matek vyneslo .své miláčky a jedináčký na
hřbitov„také často jedinou radost“ a naději svou pro leta vdovství
i šedin.

\

Mnohá matka žebra proto na'Boha, jenž přece dobře ví,
proč sesílá na rodiče takový zármutek, jenž to ve své nevyzpy
tatelné prozřetelnosti činí jednou ve prospěch rodičů, jindy ve
prospěch dítek, K poučení a útěše rodičů chci v dnešní úvaze
krátce ukázati, proč Bůh smrtí odnímá rodičům dítky pokud
slabý a krátkozraký rozum lidský je s to proniknouti tajemnou
roušku moudrosti a- prozřetelnosti boží.
I.

1. Když rodičům umírají dítky, děje se tak často ku pro
spěchu rodičů, nebot Bůh chce umenšit jejich starosti.
Pravil Bůh Evě v "ráji, že v bolestech bude roditi dítky
a Adamovi, že v potu tváři bude musit vydělávati chléb pro sebe,
Rádce duchOvní.
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Evu i děti. Vychování dítek spojeno je s innohými a velikými
starostmi, o čemž nikdo. nepochybuje. Jak mnohý otec, jak mnohá
matka od rána do večera se'lopotí a shání pro své děti to nej
nutnější. častokráte nestačí den, musí se'nastavit nocí, aby se
potřebně sehnalo. Dá mnoho práce a starosti dítě zdravé, ale což
teprv dítě nemocné, choré,“ neduživé, zmrzačené.
Mnohá matka mohla by vypravovat, co hrozných nocí pro
bděla u lůžka svého dítěte, co. namodlila a naprosila se Boha za
jeho uzdráš'ění; Mnozí rodičové neříkají na četbou rodinu, která
se častokráte nemůže směstnati za rodinný stůl, "reptaií na svou
chudobu, ukazujíce s rozhořčením na bohaté, kteří mají máío
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fš'řů-Bn-itehdy .béře Bůh '.děti rodičům,: když chce tyto. trestem
přívěsů "kf'pravěm'u po'znďlíí povinností a zvláště. manželských,
když hříchy svýtrú zavinili smrt třeba —ijediného dítěte;

-

.—
'
'-""Nioh_e“,.
man'želka'kráfe'Amfiona
měla podíe pověstí-7 krás
ných synů 'a '7 sli'čn'ých dcer. Vycbloubaia se jimi, zakládala s'i

psa?-ns nichf takže až pýchou svou .bohy urážela, zač ji brzy
stim-' hrozný- 'tresr. Apollo a Diana v jednom dni zahubil ji' všechny
'syňíy i dcer—y- až na dvě.

'

'

= -'

.

.

_

- V mém rodišti měl jeden obuvnik hezkou a pracovitou dceru

Marii-.-Příliš byl na- ni hrd, říkaje, že Marie musí dostat nejméně
ženicha ze „statku. Přiměl ji skutečně k tomu, že si—vzala nemoc—

ného sedláka. Brzy však umřela 'i její muž k "velikému zármutku
svých rodičů, kteří pozdě litovali své umíněnosti, jsou_ce příčinou

brzké smrti své dcery, která" se na statku udřela'. .Casto trestá
Bůh rodiče'lsmrtí dítek, když si na nich příliš zakládají, když se
jimi pyšní

bůh—úkor“druhých

.. .

'

.

ještě častěji-všákbéře Bůh děti těm rod'čům, kteří neužívají
správně stavu manželského podle přikázání božího. Chtějí míti
jedno nebo dvě děti a proto často se stává-, že Bůh jim je vezme,
aby neměli nic, trestaje je tak, aby poznali a napravili vinusvou,
není-li, jak se stává již pozdě. Myslili „si mnozí rodiče: »Máme
dost, když máme jednoho syna, hledíme si ho, opatrujeme si ho,
nic se mu nemůže stát.: Než, přišla válka, a prvním, kdo "padl,
byl jediný

syn rodičů, kteří si od nich pomáhali.

— ' =—

Přátelé drazí! V těchto jmenovaných třech případech odnímá
Bůh děti rodičům k vůli rodičům samým, číně tak pro. jejich

dobro tělesné i prospěchduchovní.
II.

1. Často však, když rodičům umírají dítky, děje „se toku
prospěchu dítek, neboť chce je Bůh zbaviti pozemských útrap
a zajistit jim věčnou spásu. Taková smrt není pro dítky neštěstím,
nýbrž štěstím a není třeba, aby rodiče ztrátu dítkasvého příliš
želeli.
Sv. Eucherius, biskup lyonský praví : »Smrt jest všeliké pozemské
bídy konec.- Podobné výroky nalézáme již i u-pohanských spisova
tt lů a ňlosoíů. Velký trpitel starozákonní job dívá setéž na pozemský
život náš jako na náplň bídy, protivenství a utrpení když praví:
»Člověk narozený z ženy, krátký jen čas živ jest a naplněn bývá
mnohými bědami.<
Svatý Alfons praví o smrti nevinných dítek: .Všem těmto
bídám uchází dítko, když je Bůh 5 tohoto světa povolává; a ježto
pokřtěny jsouce v nevinnosti umírají dítky takové, máme plnou
jistotu, že vcházejí přímo do'života věčného a nepotřebují našich
modliteb a přímluv.:
'
Než i když umírají děti dospělé, bývá to často'k jejich pro
spěchu. Vždyť kdo ví, jaké trápení by jim zastřená a nejistá
budoucnost přinesla, kdo ví. zda-li by je světa ďábel nechytil do
svých fosidel a nástrah a nestížil nebo znemožnil jim spásu věčnou..
*
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Proto dobře říkají lidé při smrtia pohřbnčlqvěka hodného
nebo dobře na smrt připraveného: »Má to aspoň odbytép .chtě
jíce tím říci,—žeprchl-.trápením,- kter-6- s sebou- život přináší.

._

Můžeme pevně doufat, že i předčasná smrt synů vojínů je
k jejich prospěchu, nebot připraveností na smrt a trpělivým sná—
šením-všcchútrap válečnýchzískávají si mnohé zásluhy pro živótvěčný.
2.1 tehdy předčasná smrt prospívá dítkám, když mají rodiče
nedbalé a nesvědomité, nebot vezdejší i budoucí blaho člověka
závisí na jeho vychování v letech dětství a mladosti. Když rodiče
dávají dětem špatně vychování, často je vezme Bůh k sobě ve
svém milosrdenství, aby vinou rodičů nepřišly o spásu své duše.
Rodičům a zvláště matce připadá přední a hlavní úkol a po
vinnost vychovávati dítky. Blaze dětem, jež—mají rodiče dobré
a svědomité. Vychovávají-li všichni rodiče dítky své svědomitě?
jest mnoho takových rodičů, kteří se o své dítky nestarají, duše
ieiichvzanedbávají, do školy jich pořádně neposílají, učebných
pomůcek jim nekoupí, hříchy jejich netrestají, ba i ke ziému navádějí.
jsou i rodiče, kteří d'le slov sv. jana Zlatoústého »větší péči
mají o koně a dobytče; nežli o" své dítě.: Když se dobytče za
toulá, co tu starosti a _shonu, však když se syn nebo dcera v noci
toulá a s lidmi nebezpečnými víře i mravům tovaryší, toho si ani
nevšimnou.
Není li tedy přátelé moji pro děti takových frodičů veliké
dobrodiní, když je Bůh včas k sobě povolá a zachrání je před
časnou smrtí od smrti věčné?
_
3. I tehdy ještě odnímá Bůh dítky rodičům, když chce na

nich ukázat divy své všemohoucnosti. Zřídka setak děje, než
přece. Tak vidíme v dnešním evangeliu, že dopustí Bůh na vdovu
zármutek, které umřel syn proto, aby jej Kristus mohl vzkřísit,
matce zármutek proměnit v radost a apoštolům ukázat svou bož
skou moc a milosrdné srdce; 1 dceruška ]airova proto umřela,
aby Kristus ukázal vzkříšením jejím Židům svou božskou moc,
své poslání. I prostřednictvím svatých vzkřísil Bůh mnoho dětí
zemřelých, chtěje oslavit sebe i své vyvolené a ctitele.
Tak čteme v životopise sv. Filipa Nerejského, jak vzkřísil
synáčka knížete Massimi, schválně nespěchaje, když kníže pro
světce poslal, že syn umírá, se vzkazem. Někdy povolal Bůh
k sobě děti předčasně, poněvadž si je vyhlédl za předmět své
lásky, svých milostí. Tak víme, že i útlé dítky byly v prvních
dobách mučeny, snášejíce muka svá často hrdinněji než dospělí.
Chtěl Bůh míti mučedníky i ve věku dětském a prato je sílil,
proto dopustil, aby byly i-děti vydány v ruce mučednické smrti.

i

*

.

Přátelé drazí! Nastínil jsem vám stručně, proč asi Bůh dítky
rodičům předčasnou smrtí odnímá.
Stává se tak někdy ve prospěch rodičů, aby jim Bůh břímě
starosti ulehčil, aby je ušetřil zármutku v budoucnu nad nezdár
ností děti, aby je poučil aneb i potrestal. ]indy děje se tak ku
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prospěchu dětí, aby je Bůh zbavil běd a trampot tohoto života
a vytrhl je z časné- i věčné zkázy a postavil je nevinně blízko
svého-' trůnu a .ro'zmnožil jimi _řady "andělů.

'

Budete-li se takto dívati na smrt milovaných svých vdítek,
poznáte, vzal-li vám Bůh dítě k vůli vám nebo k vůli němu samému,
zda—lijste vy smrt dítěte zavinili svým reptánlm, svým životem.
Víte-li však, že vina není na vás, že sám Bůh tak to zařídil ve
své moudré prozřetelnosti, trpělivě a oddaně snášejte ztrátu svých
dítek, přejíce jim slávu věčnou tam na nebesích.
. '
A vy, matky, které doprovázíte syny svě na hřbitov, kam
jim ustlala litice válečná, ó vy matky," které slzavou vzpomínkou
zalétáte do cizích končin, kde odpočívá vaše naděje 'a útěcha
sklána nepřátelskou koulí, neklesejte na mysli, neboť i k vám
volá Kristus jako řekl ke vdově v dnešním evangeliu: »Neplačh
'Bud útěchou vaší ta myšlenka, že syna na věčnost povolala
svrchovaná-mondrost- boží—,
která nejlépe se o-nás stará i když
si myslíme. že by to mohló býti podle našeho „slabého rozumu
a úsudku jinak.
V bídě i všelikém zármutku podrobte se vůli boží a prozře
telnosti Boha nejmoudřejšího, v němž všechny věci počínají asko
návají, jemuž sláva a čest budiž od věku-do věku. Amen.

Narození Panny Marie.
Pod ochranu tvou.

.

Řa'da jmen známých a méně známých činí rodokmen Páně,
předky jeho dle těla od Abrahama počínaje.- Tot kmen nejslav
nější, jaký kdy byl a bude. Písmo sv. nám vypráví sen krále
Nabuchodonosora: viděl strom veliký až k nebi a hojnost ovoce
všeho na něm a ptactvo nebeské přilétalo a nalézalo na něm
potravu a ochranu. Tak jest rodokmenu Páně strom do nebe,
kterýž nemůže podťat býti, a přilétají ptáci a nalézají na něm
ochranu i potravu. Tak jest s Marií Pannou. Ta nejvyšší špička
stromu jest v nebi nejhořeji, kdo chce na nejvyšší špičku do
stoupit, musí vstoupiti napřed na nižšívětve. Tak my vstupujíce
k Pánu Bohu vstupujeme napřed „pod ochranu Marie Panny.
Dnes je svátek Narození Panny 'Marie a přiští neděli jest opět
svátek mariánský, proto vynasnažím se vyložiti modlitbu v někte—
rých krajinách velmi známou, kterouž už ve IV.-století sv. Efreim
syrský znal z části, totiž: »Pod ochranu tvou utíkáme se. svatá
boží rodičkoc. _V nynější formě pochází tato modlitba od blah.
Heřmana, řečeného Zlámaněho, ježto zcela od mládí zmrzačeu
byl. jako ctitel Marie Panny její slávu šířil. Když mu v odměnu
za zbožnost jeho Maria Panna dala voliti: buď úplně uzdravení
neb něco jiného, volil jako druhdy Šalomoun král moudrost. Tou
také vynikal jako učitel na školách. On je skladatelem nynější
formy »Pod ochranu tvouc.
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Pujednání. '
. Ptactvo nebeské při .bouři na stromech hledá útulek, na nich
si staví hnizda, aby ukryto bylo před nepřáteli jak pozemskými
tak vzdušnými, Nám takým stromem mezi nebem a zemí jest
Maria Panna z níž se narodil ' Ježíš, jenž slove Kristus, k nížse.
utíkáme. za prostřednictví.
.
-Celá modlitba »Pod ochrana-tvou: má ráz vojenský. Ochranou

vojáku bylštít ameč, a poslední ochranoubyla útočištnápemá
věž.-Marii Pannu srovnáváme s věži Davidovou. Pod jejiž ochranu
se utíkáme v rozličném bojovánl vezdejším a ona nás b_éře.pod
svou milosrdnou ochranu, aby nás uvedla k Ježíši, synu svému
našemu soudci, a proto voláme k ní: »Pod ochranu tvou utíkáme
se svatá boží rodičkOc.

Blah. Maria Raggi měla druhdy viděnl a viděla Pannu Marii
v plášti šarlatovém, v němž vyrozumlvala spravedlnost boží.
Ulekla se zbožná služebnice boží, nehet myslila si, kdyby i Maria
Panna jen spravedlnosti oděna byla a ne milosrdenstvim, jak
špatně by "to' bylo s námi hříšn mi. Však nabyla potěchy. Maria
Panna rozhrnula plášt šarlatový, pod nímž ukrytí byli všichni
ctitelé její a dí služebníci věrné: »Sem utíkej, dcero má, všechny,
jež zde vidíš a kteří se ke mně utíkají, přikryji a ochraňují na
soudu božím.c Tot slova 'potěšná pro všechny, kdož se pod
ochranu Marie Panny utíkají, ji jako rodičku boží ctí a v její
ochraně si oblibují.
Ji zvolily říše a království za svou ochranu: Uhři hrdě nazý
vají své království mariánským. Francie se druhdy nazývala krá
lovství Marie Panny, Angiie věnem Marie Panny.
*
Naše úcta bude zárukou ochrany. A čím nezištnější, úcta tím
jistější ochrana. Tenkráte nevoláme marně.
]ošue, když bojoval proti městu Haj, učinil jak mu pravil
Hospodin: >Vyzvedni štítu, kterýž v ruce tvé jest proti městu,
nebo dám je tobě.. Když vyzdvihl štlt, vstaly hned zálohy,
kteréž ukryty byly. Neskryl pak štítu dokud nepřemohl město.
Stítem — ochranou — jest 'Maria Panna, jen dobře užívejme
ochrany a nebudeme vydáni v šanc.
Když uctíváme Marii Pannu jen v soužení a jindy na ni zapo
mínáme, jest naše úcta chlebařská a nízká. Musíme ji uctívati
z lásky k Synu božímu, jehož matkou tělesnou jest. Všechna pří
čina chvály a slávy vyjádřena závěrečnými slovy rodokmenu Páně:
zfniž se narodil ]ežíš, jenž slove Kristus. Proto ji ctíme a vzý
váme. Chválíme-li obraz, chválíme tím samým i malíře jeho. Kdo
stále a věrně ji uctívá, jest ve věrné stálé její ochraně. Slyšte
povzbuzení i výstrahu.

_

Kdys na řece Pádu dva zbožní mládenci vznešeného'rodu
"na !( ďce plovali. Oba byli“ zapsáni v bratrstvo mariánské, v němž
se byli dobrovolně zavázali jakousi modlitbou denně královnu
nebes uctíti. Plavili se a žertovali. Jeden z nich vzpomene si“na
své předsevzetí uctítibratrskou modlitbou Marii Pannu a di:

_55j__
\.

»Bqatře. _dnes jsme ještě nevyplnili p_ovg'nnostvevqukMagÍinanně,
pojď“ p_dbúdem'e

_ši__ji.c_N_ení._to zajisté___žádným'_hříčhěni_.gaňed

a_tj

podobné módlitbyÍ;věrně je'plriití svědčl_dvermi "lásce-lg
Paňně.-Soudi'í1_h_jeho'ne'měl 'chu't'i "právě 'vyquati

modlitbua _dí'—__

(svoluf_bjatísk Zu

toho'nechám být.c_'Druhýsevšak.

modlitbě. Vítr kterýž nenadále povstal pohnul nebezpečně lodí
a padli oba do řeky. Divné řízení. Věrný ctitel z hluboké řeky
vyvázl, druhý se utopil. Ne ze zisku, ne pro ppuhé uvarování
škody uctívati- máme Matku boží, ale že Matkou jest Kristovou
že miláček boží první; pro její ctnost a lásku ji uctívati marne,
že věrou převyšovala Abrahama. nadějí lžáka, láskou Davida,
stala se požehnanou meziženami. její vznešená ctnost, její panenské
mateřství jest příčina naší chvály a (rty. Protože milosti plnou
jest, máme'ji ctítifPak jest naše úcta nezištná a její ochrana. jistá.
„_"_ jak mnohý

_človělš ví _o Panně

Marii jen kdyžlf'za něco-se

modlí. _Taková úcta nění úctou v pravém smyslu. “Kde jest však
úcta „trvalá, tam jest'i"očh1:ana ustavičná. mnohdy nápadná a_né
zřídka zázračná-,' . , '
'
„ .
Bo_hatý_'zbó'žnýkupec v Alexandrii ubír_a'l..se_nadaleké cesty.
v záležitostech svých."j Zanechával doma ženu' _svou zbožnou
a dobrou _a6_ti!eté děvčátko, jež bylo jeho pozčchopý Když se
loučili, dí žena“ muži: »K'omu nás zanecháš zde pod ochranufcl
Zbožný kupec dí_:':_Matce „_P'áně.kterouž ctíme.r0dejel.
Z doma

c"ch jeho služebníkúČjedenffm'el *pokiišeníífžmocnitj 'Se majetku
pana svého třeba'i krveprolitím" jeho ženya _dítěte. _Když uzrál
zlý jeho úmysl, vzaL nůž a vj'podvečerfse plížil' za "dveře své paní.
v __s'am'ých'dveřích___"slepota naň přišla, takže 'ne
'mohl ani dveře najíti ani zpět Cestu; 'Volá'jňa paní. _Pa'ní vyjde,
Ale divná věc:

ale on ji nevidí.

Paní

se jej

táže, _\co chce,

aby' vešel dá_l_,_„_ale

slepota mu brání.“ l_astyděl“ se za svůj úmysl a vrazil si nůž _do

prsou. Byl(však ještě'tak' d'ouho 'živ', že mohl vyznat svújšeredný
úmysl. Poznala paní-_zbožná; pod jakmocnou ochranu ji dal" její
d'obtý_manž_el_.__

A'no, takji

_

*

'

Kgistus\'_1__>án nam

__

_ _.

'

dal_.ochřan_t_4__„,v
osobě

.

Matky

své: hle, matka tvál pod'jejíž ochranu'nás odevzdal. To jest onen
nebeský strom; v jehož s_tTnuštastně odpočíváme, _z jehož ovoce
žijeme na pouti nebeské. Qvocem Marie“Panny jest ježíš; kteťý
se nám podává—ve-véletřné 's'vá'tosti, to_ovoce křížeýmaúna rajská,
nebes chléb. Tedy vždy se poroučejme pod ochranu Panny Marie,
nebo pak jsme nejbližší Ochrané boží.- Kdo stojízna předposlední
větvi stromu, stojí _špřčce_Stromu nejblíže. Když j'si blízek v úctě
Marii Panně, “jsi'- také blízek _Iežísi'-Kristu. ]i uctívej nejen ve

svých potřebách a nouzi, ale ji chval a vzývej, i_kdyžjsi šťasten.
Leckterý ze ctitelů Panny'Marje _podóbá se prosebníku, jenž pc)-'

zdraví, jen kdyžÝprosí,fjindyzapomíňá.
i my a_'_nejsme jí' uspókojeni

,

„.

Takou úctou pohrdáme
_

_, _

Pro'sme ji a u_Ctív'ejmeqkdyž jen nebezpeč- se blíží, aby nás do
všeho "nebezpečía' hlavně nebezpečí duše vysvobodila, vždycky. tělo
by dali vš'chni pod ochranu její, ale pro duši svou chtějí m'tl volnost.

'.-. sáze—..

Paní jifnazýváme a proto“ musíme býti jejími sluhy ochot
nými, ucti'vými, pak bude ona -naší“ prostřednicí a orodovnicí.
O potřeby naše ;není nouze, spíše jest neuze o pravou úctu, aby
Maria Panna 'lnezbrdla potřebami našimi, ale ode všeho zlého
ostříhalanás vždycky slavná Panna Maria. Amen. Fr. Vaněček.

Narození Panny Marie.
Královn'o míru, oroduj za nás!
Slova, která přidal sv. Otec Bene
dikt k litaniim loretánskýrn.

_

1. Drazí ctitelé mariánštíí jsou tomu čtyři léta, co navštívil jsem
v Umbrii památnou svatyni rodičky boží Panny Marie della Stella,
jež vystavěna byla ctite'li'a dobrodinci Mariánskými po jejím zá
zračném se zjevení v úrodném údolí řeky Klitumnu nedaleko ro
diště sv. Frant. Serafinského, městečka Assisi, ve stínu hory Monte
Falco, na“ níž spatřila světlo světa“ sv. Klára, duchovní sestra sv.
Františka.

_

'

'

Kdybych se býval ubíral svou cestou, co různých myšlenek
by se bývalo rojilo mou myslí == dávná minulost roviny Umbrij—
ské; jak mnohé

slavné“ osoby

bý_va_lých__
_dnů byly by vyvstaly

pře d mým zrakem—„ Hannibal, Caesar, Karel veliký s německými
císaři, náš opat, Božetěch s ,biskupem Vojtěchem, již odpočinuli
'si u pramenů řeky Klitumnu na cestě k Rímu, Karel IV. náš
milovaný otec vlasti a řada jiných, kteří zanechali tam své šlépěje,
'a pro nás vzpomínky. '— Než í tenkrát ustoupi'ťi musily“ všechny
představy větší myšlence nové. přítomné, představám, které vy
plňovaly veškeré moje smýšlení. _ A myšlenkou tou byla dnešní
hrozná světová válka ve svých počátcích. již přes měsíc zuřila
zhoubná válečná litice po vlasti naší na severu a mě zdálo se, že
slyším temné hřmění děl a praskot pušek v nekonečné dálce, že
slyším pláč a nářek matek, žen a sirotků, jimž zrádnou střelou
vyrvány byly tisíce a tisíce otců, synů, bratří, přátel a známých.
Tušil jsem, že přítcmná válka, kttrcu zkažený svět již po léta
připravoval, nabude hrozivé síly a neslýchaných rozměrůp že její
stopy dlouho cítít budou říše a národy, že zanechá jak ve městech

takivdědinách,'jak v palácích tak iv chatrčícb mnoho slz a zá
rmutku a bolesti. Proto vydala se celá naše kollej na pout. aby
prosila u oltáře mocné královny míru Panny Marie ochranu
a milost pro naše drahé, pro naši vlast tak těžce zkoušenou a aby
_od ní'odvrátila veškerou pohromu a.strádáqíýlvstoupil jsem do
renaissančního chrámu a postranpí'lodí chtěl jsem dojíti hlavního
oltáře. Než pozornost mou upoutal najednou neobyčejný předmět,
který visel na zdi blízko hlavních dveří. Visela tam protrhaná
vojenská čepice a pod ní na malém lístku napsána byla neumělou
rukou následující útěchyplná slova: »Maria byla mou těšitelkou,
Maria pomohla mi v bojích v Libiia Tripolsku, že jsem sevrátil
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—.

zdráv -— —" Maria sprbstředkovala mír. Budiž jí za to věčný dík

a chvála.: Dojemně [úsobila prostá slova vójínova a pomyslí!
jsemsi: nó jak'štastný., to vojín, jenž taková _slova mohl 'napsat
-a jak šťastni byli by naši vojíni a s nimi i my všichni, kdyby
chom přesvědčení o pravdivosti slov .onoho vojína a jeho odkazu
si řekli s odevzdaností dítěte Božího: »Maria těší, Maria pomáhá,
Maria sprostředkuje mír.-' —-Poslyšte mne s laskavou pozorností,
až jménem Páně otěchto slovech.-promluvím.'— Ty.-pak, ópauno,
potěšení zarmoucených a pomocnice křestauů, provázej nás svou
mřlostí a přímluvou u trůnu svého .jednorozeného syna božího,
.ježíše Krista.
Moji drazí l Ceský básník a kritik Šalda nazývá ve své knize
»Boj o zítřek-= život a' dějiny pohřebištěm a kostnicí. A správně
dí, vždyt doopravdy je tělesný i duševní náš život hřbitovem,
do něhož denně, ba každou hodinu pohřbíváme svoje radosti, do
něhož ukládáme se slzou“ v očích a šeptem míesti na rtech
všechny svoje touhy 'a naděje. Je málo radostných a šťastných
chvilek v našem životě -— zasvitnou jako kmitavé bludičky nad
loukami mezi lesy a zmizejí, ztratí se a zanechají nás v temno
tách a nejistotě. ——A ohlédneme-li se nazpět, co zříme? Upla

kaný včerejšek, jenž v duši naší nezanechal nic jiného než dech
zklamání a stopy bezútěšné skleslosti. A jsou snad radostnější
hodiny [řítomnéř —“Ach'__nikoli. Plni nejistoty a obav hledíme
vstříc zítřku a trneme, zda'Lnepři'nes'e nám ještě větší bolesti, větší
zklamání. Ano takový je náš život. A co máme teprv říci o dnešní
době, době válečné vřavy rozkolu a sváru? — Smrt nelítostně
řádí v řadách našich milých, četnější než jindy nemoce ztenčují
řady našich ustaralých rod;čů, naděje "naše, jež patřily šťastnému
budoucnu rozplývají se jako kouř, všude čerstvý rov, zármutek
a pláč; Každý by si myslil, že ze všeho toho není žádný jiný
východ, než zoufat si. Však zoufalost je jeden z nejnebezpečněj—
ších hříchů a popřejeme-li jeho lstivému hlasu sluchu, jsme ztra
ceni. Než ptáte se, co máme dělat? Odpověd krátká: »Hledejte
těšitele,c nebot máme li ty, nelekneme se ani těch největších ztrát,
neštěstí a bolestí a s _novou silou odevzdání do vůle boží praco
vati budeme pro zítřek.

_

Každý z nás má někoho, kdo nás umí potěšit. jsou to při
buznt, přátelé. naši dobří známí. Než někdy ani ti nejsou s to,
aby nám zoufalým vlili do srdce trochu útěchy a proto hledáme
jiného těšitele, těšitele mocného, upřímného, věčného a tím je
matka boží Panna Maria se svým jednorozeným synem, ježíšem
Kristem. Ano, nejmilejší. Zkuste to a utecte se ve svých bolestech
k oltáři mocné těšitelky, která nezvratně potěší jednoho každého
— avlije vám do kalichu hořké žluči'krůpěje balsámu, setře slzy
ve vašich očích, u—tišísrdce rozdrása'ué čerstvými istarými ranami
a odvrátí od "vás zármutek a pláč, jehož se člověku dostalo
údělem po prvním hříchu našich prarodičů. je těžký strastiplný
náš život, než přece není třeba klesat na mysli. — Syn boží ježíš
Kristus sestoupil na svět. aby sám zkusil, aby sám vytrpěl všechny

_ 55-4__
následky

.

dědišného _hříchu. Dovolil, ha _spíše,_chtěl,„aby i jeho

matka byla podrobena všem bolestem a' to bólesterň'daleko větším;
mi někdo z nás-_ a aby nám" ji' vyzkoušenou trpítelku mohl "_dát
zaftěšitelku, neboť jen ten může .těšit, kdo trpěl sám;_"-—-,Viděla
matka boží, že její „božSkýSyn jen nevděk sklízelnatóm'to světě.
který jejyna _konec skliěoval, „trním korunoval a 'pověSilina'Žjio.
tupny' kříž.__Hle, jaký to_pro nás příkladný a ú'ěchyplný obraz -„—
matka boží stojící pod kříže-mec srdcem pro'raženy'm' sedmerým
mečem _.bolesti. -—_--A_
kdyby naše oko bylo sto proniknout až
,před trůn Nejvyššího,-viděli bychom Ježíše Krista kterak, p_oslfá
matku svou k útěše matkám, ženám a dětem, kteří na bojíš—Ši

ztratily své.syny,„muže & živitele. Vypravovala mi jedna maík'a
zblízkého okolí,_že nemohla zapomenout na svého padlého s „na,
z'e nic a_nikdo ji nemohl potěšit. .V noci ve svých snech t, tak;
se s pláčem často svého syna: »Ach hcchu, kde najdu jen tvůj
h_robc. A jednou zjevil se jí syn a pravil: :]di matinko na horu
Mariánskou a tam u _dveřípod kruchtou najdeš můj hrobíe'Ano
hrob Kristův jest hrobem i vzkříšením nás, všech; v něm po
hřbeny jsou všechny bolesti a nedostatky lidstva, v němž zapo
menuty jsou všechny viny lidského pokolení. jen u hrobu Kri
stova najdeme útěchy, jen matka bolestná nás v těchto hrozných
dobách může potěšit. Nemeškejte utrápená .matky, neváhejte
bolem zdrcené ženy-a přineste, všechny bolesti do svatyně k nóhám
rodičky boží, položte své mrtvé syny, své padlé muže _na klín
_matky bolestné-a proste ji, aby za vás snášela všechny úzkosti,
aby s beder vašich sejmulrajak s_tópybolestí minulých taki všechna
trápení

dnů

příštích.

.

. "

_

_.

__

“- / _

- 2. Mojí drazí! Než _Panna Maria není jenom naší 'těšitelkcu,
ona jest i_našl pomocnicí v životním_ boji Rodička boží' nejen
potěšuje zarmoucené trpící _astrádající —-'7
ona i pomáhá, klésr
jící pozvédá, umdlévající posi'uje,_'bojuje 's námi, pracuje s námi
nebo často i za nás je život náš bojem o 'zítřek, jenž s'f'r'a'vije
často veškeré naše síly +- v něm vítězí naše snahy, plány anebo
se hroutí v_etrosky; v něm podléháme často sami, troskotáme
() úskalí „překážeka dodáváme tak mrtvoly hřbitovům a "naplňu
jeme hroby ztracených plánů a'cllů. A vítězství v lopocení a 'n_á
_mahách je příliš drahé, je téměř nemožné, nezískám'e-li _sinějakých
pomocníkůf a spojenců, Tíží-li srdce naše,.nějaký zármutek, _stačí
k útěše naší _často jediné slovo, pohled. [úsmčv .—\k_lesáme-livšak
pod tíží nějakého “neštěstí, _máme-li' vybřednout _zbídy a strádání,
nestačí slova těšitelova_— tu třeba je nám pomocné ruky. _Co
plátna by byla slova člověku klesajícímu pod břemenem, kdyby
ochotná pravice mu nepomohla,. nadlehčit" a_nadzvednout břímě,
c_oplatná by byla pobídka, člověku bojujícímu s rozzuřenou šelmou
pralesa. co znamenal útrapný pohled židovského kněze a levity
zraněnému“ a oloupenému Zidu cestujícímu z jeruSalem—a'do [e_
richa oproti _skutkům milosrdného Samaritána, jenž mu“rány__vymy_l_,
obvázal, na mezka vysadil a staral se o něho, až z nebezpečenství
smrti vyvázl. — „A my všichni potřebujeme ponoci. Ať se obrži'
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tíme kamkbli,--zvšude tio-znás. čokábojn námaha,- všude _vpgesté,
plno, překážek a nepřátel. =—=Ařmy-„musíme prorazit, chcemefli,
uskutečnit naše plány; Na_.=ce3tč křtili klesáme, umdlévámeg

a-úzkostně ohlížíme se popom'ocnéf-ruce. Atu nám- podává _matka
boží; než my často jí pohrdáme, odmítáme ji a proto tolik, ne,-.
úspěchů, tolik katastrof; a přece jen za její pomoci můžeme do
sáhnouti cíle jak přirozeného tak i nadpřirozeného. Jakúůinnáaíe.
její fpomoc kálidskému počínání. toho krásným ie dokladem „toto
poutní místo a-:jeho zakladatel Leopold.Fiala-. Ghndičký poutník„
jenž živil se'prací svých rukou, pojal p'án postaviti na tomto..
místě mariánskou svatyni a útulek pro poutníky. A-jeho. práce!
byla 'požehnána a my dosud=divíme se jeho neumdlévající snaze..
Třikrát stavěl, než :postavil tento krásný mariánský kostel. pade
sátkráte doprovodil ctitele mariánské k rodičce boží Panně Marii
Celenské v- Maria Cell — padesátkrá—tesnesl námahy-obtížné

tří

nedčlní poutě již i jako vetchý stařec. Ptáme se,-bv! bymth
vykonat všechno to bez-pomoci Panny Marie. — „- nikoli. _—.;
A*ne méně nežonen v pověsti svatého zemřelý poutník a zakla
datel tohoto poutního místa potřebujeme i my. pomoci rodičky
boží Panny Marie a zvláště v dnešní době, kdy obklíčeni jsme.
rykem válečného hluku, kdy doléhá na nás rána“ za ranou.
Kde je náš spojenec nejlepší, jenž 'neklame, jenž nezradíř Je
to Panna Maria, jež ve válkách vždycky a všude pomáhala. již
písmo svaté přirovnává Pannu Marii k věži Davidové, k věži dobře .
—opevněné a kJšiku dobře vycvičenému a'k boji přichystanému
její boj s hadem předpovědén již v ráji — modlitby církve vy'i
bízejí nás stále, _abychom se utekli pod její ochranu a štít. A v"'dě
jin'ách nalezneme totéž. Knížata a králové hrávali obrazy rodičky
boží s sebou na válečná tažení, konány prosebné poutě za válek
a když matka boží pomohla, stavěny jí z válečných kořistí chrámy.
oltáře, malovány obrazy, řezány sochy. — V dějinách poutních
míst nalezly bychom četné doklady toho, jak matka boží ve válkách
pomáhala. — Dobře a šťastně se bojuje pod praporem marián—
ským a pod ním se i vítězí. Toho si byl vědom“ onen italský
vojín ve válce v Libii, a toho si ' jsou vědomi i mnozí z našich:
vojínů, kéž by si toho vědomi byli všichni. Ojak v zákopech 'sílí
polibek m'edailky Panny Marie,“již povésila'matka syn'oVi nár-krk:
d-jakpomáhá od malomyslnosti upřímný Zdrávas na klokočovém
růženci; jejž dala muži do kapsy jeho věrná žena vědouc, že kdo
se růžencem obloží, k tómu nemá přis'tup“'smrt a nepřítel 'duše.
Však růženec i'medailka musí býti_výsledke'mživé'víry, _nevšak
pouhé mrtvé víry.

“

.

'

Casto čteme v denních listech jak medailka, růženec anebo
pnuhý- obrázek, jejž vojín nosil ve svém kabátě, mu zachránil
život, jak. pomohla modlitba nebo, svaté přijímání, které vykonalo
dítě za svého otce na bojišti před oltářem mariánským. — Ano.
jenom za pomoci Panny Marie vrátí se naši otcové. synové a bratři
bez úhony, jenom pod jejím praporem 'a s jejím štítem je možné
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vítězství, jen ona pokoří nepřátele jako potřela a rozdrtila hlavu
hadovu, stavši se matkou jednorozeneho syna božího. Co nám

ubohým-jineho zbývá než utéci se pod její ochranua. proto mo
dlíme se nyní často ve válce onu krásnou modlitbu >Pod'ochranu
tvou-. jsem jist, že kdyby každý se ji modlil se srdcem upřím
nrým, pln, důvěry, že by "matka boží pomohla a učinila konec
vsemu trápení a strádání.
'
_ 3. Než přece myslí _-si mnohý:

marné. jsou naše_modlitby

marné naše naděje, liché a prázdné naše otázky: kdy bude konec,
kdy se vrátí mír, vždyt již přes čtyři roky zuří světem válečná
bouře a příboj jejích vln doráží "na nás čím dál tím hrozivěji
a hrozí nás smésti s povrchu zemského ——nepřátel přibývá
a „s nimi roste jejich nenávist a zběsilost — a mír dosud nedo
blčdný. Skončí již jednou obrovský, světový ten svár -— kdo jej
ukončí, kdo přinese mír? Snad ani Bůh není s to, aby usmířil
rozbouřené tábory“— "z moci jeho vyrván byl svět duchy pekel-=
nými, slyšíme často rozumovati toho i onoho.

V chrámě svatého ]anuária v Neapoli uchovávají vzácně
ostatky světcovy krve ve skleněnétn ciboriu. Každý rok na den
sv. ]anuaria 19. září stává se tato seschlá, ssedlá krev tekutou
za zpěvu. lítanií ke všem svatým.

V průvodě

za zpěvu »Tebe—

Boha chválímec, nešena bývá potom zázračná krev po kostele.
Ten den je největším svátkem pro Neapol a zbožní věřící mohou
si při onom zázraku získat mnoho milostí. Bylo to 19.'září 1914,
opět na den sv. Januaria, kdy sešlo se do svatyně více věřících
než obyčejně. Vždyt chtěl si lid vyprosit na přímluvu velkého
světce ochranu s nebe pro těžké doby, nebot světem rozpoutala
se válka a hrozila do své vřavy strhnout Italii a mnohé ještě jiné
říše. Dny před tím roznesl se hlas po městě, že tohoto roku ne
popřeje Bůh zázraku Neapoli, poněvadž se pro válku na svět
hněvá a proto lid byl v horečném napětí a důvěrněji se modlil,
aby Boha usmířil a s nebe si zázrak a s ním milosti pro vlast,
pro svět vyprosil. Zahřměly kostelem litanie, oči všech upřeny
na oltář, kde stálo ciborium se světcovou krví. Lid zpíval celou
duší, chrám se otřásal —- než krev nestávala se tekutou. V lita
niích prošena Panna Maria, andělé a svatí apoštolé, za pomoc
vzývání mučedníci, vyznavači a panny — a krev dosud v tuhém
stavu. Lid biie se v prsa a volá: »Milosíiv nám bude, a myslí
si: opravdu se Bůh hněvá, vždyt jindy nastal zázrak po prvních
slovech litanií. ] ž přezpíváno několik proseb, až došel lid k prosbě:
»Od moru, hladu a války vysvobod nás Panec. Zazpíval ji s touhou,
s důvěrou a hle: krev v rukou arcibiskupa nabyla živé barvy,
ztekutněla a' lid op0jen svým vítězstvím na Bohu zahřměl ambra—
siánským chvalozpěvem: »Tebe Boha chválímec.
Co lidu a- nám chtěl naznačiti Bůh tím zázrakem? Katolické
italské noviny viděly v něm veliké proroctví: »Hrozná bude tato
světová válka, než i v ní bude bditi ruka Páně nad rozbouřeným
světem a popřeje vítězství věci spravedlivé až uzná za dobré.: “
Bůh se bněvá na svět, jenž toho plným právem zasloužil,
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a nevrátí nám mír dříve, dokud zaň zkrušeny' svět v' pokoře ne
pOprosí a dokud jeho hněv ;nebude ..usmířen; -—
A kdo“ je 'tím po

volaným, jenž usmíří hněv boží a urychlí návrat míru, kdo napraví
ten nevděk vůči našemu Spasitcliř Opět a znovu je to matka
boží, rodička ježlše' Krista. jsem přesvědčen, že Panna Maria stále
prosí svého syna, aby navrátil ubohémn světu toužený míra Spa
sitel náš snad jí odpovídá jako tenkrát v Káni gallilejské: ojestě
nepřišla hodina má!: Než budeme-li prosit úpěnlivě rodičku boží
a ona zase svého syna v nebesích — neodolá syn, aby nevyplnil
přání své matičky.

_“

.

_ jen matka boží Panna Maria je to, jež sprostředkuje mít-_
a pokoj na zemi, vždyt tolikrát již pomohla v bOuřích válečných

a pomůže také tentokrát, odvrátí od nás mor, hlad a válku. jen
vzpomeňme si na některé okamžiky v našich dějinách. -— Litice
válečná převalila se stokrát a stokrát přes požehnané české lány,
vesnice hořely, lidé umírali. A popatřmc blíže do některých zá
znamů starých krÍonik, poutních .míst. Tak—.roku 1040 a 1431
vydobyli Čechové na přímluvu rodičky boží slavné vítězství nad
velikými vojsky německými nedaleko svatyně Panny Marie Lou—
čínské v kraji pošumavském — a r. 1241 za Václava I. porazil
"vůdce jaroslav“ ze Sternberka voje Tatarů u svatyně Panny Marie
Hostýnské na její přímluvu. — A nemusíme chodit daleko. Vždyť
město Ustí nad Orlicí . zachráněnogbylo na přímluvu rodičky boz'í,
která na obraze se vznášela nad městem, od moru a hladu ve válce“tři—
cetileté, když Uhřia Švédové několikrát městem protáhli a je poplenili.
A co svatyň; a co chrámů mariánských hlásá světu vítězství
Panny Marie, každé větší město má chrám nazvaný _u Panny
Marie Vítězné na památku toho, že Panna Maria v těžkých
dobách válečných pomohla, sprostředkovala mír. A rovněž tak
stane se i dnes, matka boží ukončí hroznou bouři válečnou, uteče
me—lise k ní s dětinnou důvěrou, Panna Maria přinese žádaný
mír, přinese opět na zem pokoj lidem dobré vůle.
*

*

*

Per Mariam ad ]esum, prostřednictvím Panny „MariekJežíši,
Pannou Marií k Ježíši, bylo heslem zemřelého Papeže Pia X.
A rovněž nynější veliký Papež Benedikt XV., když zdá se mu,
že marně volá ve své krásné modlitbě k božskému srdci Páně
o zastavení hrozné pohromy válečné, když bolestně vyráží z hrdla:
ustrň se nad tolika matkami, které trnou o osud svých synů,
ustrň se nad tolika rodinami, které osiřely odchodem svých hlav,
slituj se nad zbědovanou Evropou, které hrozí tak veliká spousta,
ikdyž skoro zoufale hlasem svatého Petra »Pane, zachovej nás,
hyneme,< donucuje milosrdného Boha, aby utišil moře rozbouřené,
obrací se naposled .k rodičce boží, jako k poslednímu ůtočišti.
Učiňme tak i my a na kolenou před obrazem rodičky boží volejme
dnes často se svatým Otcem: Ty pak Panno přesvatá jako v jiných
hodinách hrozných zkoušek, tak i nyní pomoz nám — ochraň
nás-a zachraň! Amen,
Al. Novák.

'
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Parthy—.
Marie-.

=A 'vtčlil "se od:-Ducha

svatého 1- Marie

»Eanny,<.
.j
__
',
Nycejslté-vyznánígvírypři mši sv._.

Roku 1865'dáva'la se v-pařížském'kostel'e zvláštní mše. svatá,

"hudební"="skladba;"Mnoho 'lidí spěchalo poslechnout! více“ hudbu
než, se —pombdlit';rpřií.
drahé,. oběti,..mše .Sv. Také mezi --posiuchači
byl azámožný žid- Kohn, hudby milovník. Neměl úmyslu snad
zbožně mši svaté obcovati. Poslouchal kyrie — Pane, smiluj.-.se„

slysel »Sláv'a na v-ýsostech Bohue, byl' pohnut krásou hudby.
Konečně“ začalo »Věí'ím v. Boha . . .: Když hudba měnila svůj
=bšh při slovech-: »Vtělil se z Ducha svatého a-narodil se 2 Marie
'Pannyc, tu hudba ii milost beží tak jej dojímaly, že Kohn zvedl
se“ se““5vé' stolice, poklekl a hlasitě odříkával: .aVěřím, v Ježíše
Krista-, "Syna božího.—. .: Po krátkém poučení byl pokřtění & stal
se' jednim- ze vzácných výjimek 'obrántů -.ze židovstva: stal se
apoštolem "úcty k nejsv. Svátosti olt'ářnía- založil spolek mužů
'k uCtí'vánípřítomného Pána ježlše ve velebné Svátosti v noci na
ten-úmysl. aby se nahrazovaly Bohu učiněné urážky v noci pi
jans'tvím, hráčstvím, smilstvlm atd, Dodnes v Paříži v tomto ko
stele každé noci střídavě každou hodinu se shromaždují muži dle
určitého pořádku, a hodinu hlasitě společně Se modlí. To jest

ovoce-toho“ Kohna,- jenž přizpěvu »Et incarnatus esta vyznal
božství

Páně.

_



'\Vicekráte mluvil jsem o třetím článku víry - dnes, v den
jména Panny -Marie musím se vrátiti k němu pro jeho důleži
tost, abyste i vy poklekli „v duchu svém a řekli: Věřím.

Pojednání
Svaté evangelium nám vypráví poselství andělské a vypráví
nám o působnosti Ducha sv., jenž zázračnou cestou zastínil Matku
Páně. Proto máme, křesťané katoličtí, za\pozdrav »Pochválen
bud Ježíš-. ]ihoslované katoličtí pak říkají »Pochválen bud ]ežíš
i Maria.: Dnes, v den slavného jména Panny Marie, "všechna srdce
vaše chvalte Ježíše &Marii. Vám dokazovati božství ježíše Krista,
kteří jste se "sešlislaviti jeho Matku panenskou, bylo by zbytečno.
Vy znamením jeho se žehnáte, vy služby jeho navštěvujete, vy
víte, že jest druhá božská osoba, která se vtělila. .Víte, že krá
lovství jeho nebude konce. Vezmcu za své království, vezmou za
své rody vznešené, ale trůn t_vůj, Pane ježlsi, nevezme konce.
V tom jest útěcha srdce pro každého věřícího a zachovávajícího
boží přikázání. Stokrát mohou pohrdnouti jeho královstvím, on
přece bude vládnouti a rozdávati dary své všem v něho věřícím.
V roce 1848 byla revoluce v Paříži; král. uprchl zadními
dveřmi Tuilerií do Anglie, trůn byl spálen, drahocenné věci me
t'ány oknem ven. Jeden z rozkacených našel krásný krucifix
v kapli královské a chystal se jej zneuctíti. Na blízku stOjící
muž vyrval mu kříž z rukou se slovy: »Co to děláte, vždyt .jest

-
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iq: žhákĚVykupiteleý, jestliže-nás peogvýpodg' kříž,'nic nás ned—svá:
hodil: 'Caupil s'e kříže""a'nesl jej u'ctivě'fnade hlavou; lid-"šmeld
& jakoby zapomněl na svou zuřivost'vzdával úctu sv. kříži, 'jetič
byl _n'esenpovýšen. ;— Yi'díte, jeden—muži'to'žhbanstí' svou co
vykčnalPlTolika lidem dodal'o'dvah'y 'vyznati 'víru' v bažsítvf
'jěžlšovo.
""
'
' '
_
"
“
"
'“ " Po 32 letech v r. 188ijezdil po Paříži-povoz a sbíral kříže
:_e škol a nenašlo 'se mužů dosti, kteří _by tomu zneuctění zalitá—'
mh. __Přece'v'š'akježíš zůstal týž a' zůstane vtělený Syn boží. jeho
božství nezávisí *na 'muóžství těch, kteří _vněho "věří,ani na je'ich

štavu a moci, ale tlů'l jeho trvá na věky. Tentýž zůstává áá.
když _jejl_následovalzástup tak "veliký, že až tlačil senaň, když
šel s_hloúčkem svých věrných a pravnl jim: 5Nebojte se, maličk'ě
stádce, nebot zlíbiío se Otci dáti 'vám královštví božlc. 'Tak jest

také dnes. Nezáleží mocnost a božství Páně na vašemfpočtu
a vašem stavu, ne'dddáváme slávy jemu, "ale béřeme sami z' jeho
mliostnýcb pokladů. Jeho sláva jest také slávou Matky boží.
* Všechna sláva, kterou *vzdáváme Matce, přechází na Syna
jejího. Když dobře pochopíte, kdo ježíš Kristus jest, budete?dobre
'ctíti i Mani" Pannu.

'

'

\Bůh se nám poznati dává mnohým způsobem. Zjevuje-s'e
nám v celé přírodě, a každé stvoření jest jakási myšlenka boží.
Mnozí lidé neumí v ní čísti, poněvadž se této četbě *nevěnovaív.

Bůh _se nám však dává poznati více ve zjevenísvéln, jak' je ob.
Jsahuje Pismo sv., kterěž nám vypráví 'o úradcích božích a skut
cích bož'ch. NejSVětčjŠlpak zjevení, jež 'Bůh učinil 'lidst'vu, jest:
ježíš Kristus, vtělený Syn boží, druhá božská osoba, která se
stala člověkem a třicet tři léta s námi na zemi přebývala.- „Pán
]ežíš stal se člověkem ve všem — krom hřích —- nám rovcň
a vzal tedy i lidské tělo na se, ovšem způsobem mimořádným,
proto vyznáváme, že se počal z Ducha svatého a narodil s:
z Marie Panny a v tom jest obsažena veškera krása a milo 1:
Marie Panny.
My si matku a otce'svého nevolili, Bůh nám je dal, však
Bůh dobrotivý, když _chtěl mezi námi přebývati a tělem býti
učiněn, a jako člověk, chtěl'býti nazýván synem člověka, zvolil
sobě matku, z níž chtěl tělo lidské z působení Ducha Sv. ha sebe
vzíti'. My si matku nevolíme. Bůh si ji vyvolil a k té vzneše
nosti tak připravil, a ctil tak i zvolenou Matku svou. Vše, co
nejkrásnější, nejvznešenější před okem božím, zvolil, aby okrášlil
Matičku svou. Z pokladů svých vybral největší a nejvzácnější, aby
ji okrášlily. Bůh sám ji tedy svými dary a milostmi okrášlil.
V čem ono omilostnění Marie Panny záleželo? Snad že ji

sprostil chudoby a nedostatku?
chudší. Byla sproštěua

Nikoliv; byla z chudých nej

snad kříže a soužení? Ne, nebot ji na—

zýváme královnou mučedníků; byla obdařena slávou? Nikterak;
vždyt její život byl skryt v Nazaretě u_přeslice a kužele. Byla
omilostněna něčím, čeho svět si váží? Zádnou měrou. Omilost—
něna tím, čeho si neváží svět a co jen u Boha plati: bez hříchu
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p0ča_ía_,_bez hříchu

„žila. —bez".-hřtch_u—_zesnu'a,celá

před Bohem

krásná, proto jest od všech věřících národů a věků nazvána:

blahoslavenou, milostí plnou!

Kdyby jí dal bohatství, co by jí dal vzácného, co mnozí ne-g
mají? Dává král královně skleněné perle? ješitné dary, jen je
šitným lidem. Bůh dává božské dary, proto vyhledal Bůh pro
Máteř svou ve své pokladnici poklad nejlepší: bez hříchu osob—
_ního i prvotního ji učinil, aby byla nade všecky.
My ostatní půjdeme v řadě před Bohem dle menšího počtu
a váhy hříchů avy'ch, jak jsou před vševědoucím Pánem Bohem.
Tot druhý důvod naší úcty a lásky Marie Panny: Matky bcží.
Pro tyto nejvzácnější milosti, které Bůh na svou nejmilejší
duši Marie Panny seskupil, zaznívá k ní náš nekonečný pozdrav

lidstva v andělskěm »Zdrávasc
a zaznívá ustavičná prosba
v každé duchovní potřebě: »Pros za nás nyní:.
Slavíme jméno—Panny Marie, ale nesmíme zapomenouti na
Pána svého ježlše Krista.
*
O tomto Synu božím z Ducha sv. počatém pravíme, že jest

»Pán nášc. Vykládal jsem vám jméno ]ežíš (= Vykupitel), Chri
stus (Pomazaný Páně), zbývá o něm říci ještě, co znamená »Pán

nášc.'jeho vůle, jeho zákon jest naším zákonem, my jeho slu
žebníci. Ale v Starém Zákoně—prorok pravil: »V roztrpčenosti dí
Hospodin: jestliže jsem .váš Pán, kde jest služba vaše?. Tak
to platí o nás. Odříkáváme slova: Věřím v Boha, \! Pána na
šeho . . . a při tom naše vůle neuznává žádného Pána nad sebou.
Tot jest právě úkolem církevních slavností, aby se probudila
v nás povinnost Pánu našemu zasvětiti své srdce, a sice očištěné
jak s_v.pokáním tak sv. úmysly, poněvadž on jest cesta, pravda
a život. _Krom něho neni cesty, není pravdy a ovšem také není
života.
Konáme dnes slavnost odpustkovou, přátelé; nezapomínejte,
že se jedná o věc důležitou, o život váš. Zda hlásíte se ku Pánu
svému, zda jej vyznáváte v srdci svém před světem, to není bez—
významná maličkost, jako není lhostejným, jestli slunce zahřívá'
naše pole či led je mrazí, tak ani "pro duši není lhostejno. Kdo
z vás by nechtěl posvětiti srdce své Pánu ježlši? Ubohý — ten
by vypověděl službu králi, jehož království nemá konce. Chceš
tomu? Nikoliv. Tedy pros a skloň vůli svou pod jeho panství.
Amen._

_

Fr.

Vaněček.

Na'neděli sedmnáctou po sv.. Duchu.
Napsal Dr. K. L. Řehák.

Kterak Boha milovaíi nade všecko?
1. Kdysi“ přistoupil jeden v zákoně učený k Pánu ježíši,
a pokoušeje ho, předložil mu otázku (Luk. 10, 25): »Mistře, co
číně, obdržím život věčnýřc A Pán ježiš jemu odpověděl: »Milo—'
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vati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého, z celé duše
své, a ze vší síly své, i ze vší mysli své; čili zkrátka nade všecko,
nebo-li více než všecko na světě; tedy více \ ežli sebe, nežli man
žela, nežli děti, nežli peníze i hodnosti i rozkoše a jakékoli statky
pozemské.: A když dle dnešního sv. evangelia učitel zákona po—
dobně se tázal Pána Ježíše. které jest přikázání veliké v Zákoně,
obdržel tuto odpověd od Spasitele: Nejprvnějšim zákonem jest
Boha milovati nade všecko; a po tomto zákonu jest hned na
druhém místě: »Milovati budeš bližního svého jako sebe samého !c,
kteréžto druhé přikázání Pán ježíš při jiné příležitosti vyložil
takto: »Všecko, cožkoli chcete, aby vám lidé činili, i vy čiňte
jim: (Mat. 7, 12); a tudíž i všeho toho, co si od jiných nepře
jete, ani vy nečiňte jim!
O lásce k samému sobě Spasitel přikázání neučinil, ježto
jednomu každému v srdce jest vepsán, aby duši i tělo své mi
loval. Zel, mnozí hříšně se domnívají, že se milují, když všem
svým převráceným žádostem hoví, zapomínajíce, že Bůhchce býti
milován nade všecko, a že tudíž nestrpí v srdci lidském žádné
mody, nýbrž chce v něm mít trůn sáml
Kdo Boha vpravdě miluje nade všecko, a bližního pro Boha
jako sebe samého, tomu Bůh slibuje odplatu v nebi nade vše
lidské pomyšlení velikou. Sv. Pavel, jenž ji na posilu ve svých
hrozných bojích pro víru Kristovu spatřil, prohlásil (I. Kor. 2, 9):
» eho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteří jej milují.: Podobné lze ale
říci i to, že co Bůh uchystal na trestech nepřátelům svým v pekle,
rovněž oko lidské na světě nevidělo, ucho neslyšela, a na srdce
lidské nevstoupilo; jsou to tresty nad pomyšlení hrozné a k tomu
věčně trvající.

2. Srdce jednoho každého jest ale od Boha stvořeno pro
štěstí, a proto jeden každý člověk chce šťastně žíti; i zločinec
činí jen to, o čem se, ovšem mylně, domnívá, že ho oblaží,
šťastným učiní. Máme tedy chtíti štastnými býti skutečně i na
tomto světě i blaženými věčně v nebi. Kterak toho ale do
sáhneme?
K dosažení života věčně blaženého třeba pěti věcí, a sice:
a) Musíme míti upřímnou radost z dokonalostí božích. Avšak
máme—lise z dokonalostí božích radovati, musíme dříve Boha po
znávati. Koho neznáme, toho nedbáme, toho neuctíváme. Máme
tedy známosti o Bohu čerpati, a sice hlavně z jeho zjevení, jež
nám církev katolická, na sv. Petru a apoštolích Páně vzdělaná,
neomylně vykládá. Dále máme ale také bádáním svého vlastního
rozumu hleděti vždy důkladnějších známostí o Bohu a jeho doko
nalostech nabývati.
Vidím-li na stěně hodiny viseti, jež přesně čas ukazují, ho
diny i čtvrthodiny správně vybljejí, musíme rozumem svým sou
diti, že musil sestavěti je někdo dovedný, jemuž říkáme hodinář.
Nevidím hodináře, ale vidím dllo jeho, a z mistrovského díla
soudím na dovednost mistra samého. Kdyby tak někdo k nám
Rádce duchovní.
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přistoupil, když si uměle sestavené hodiny prohlížíme, a vážně
nám tvrdil, že se ta kolečka v hodinách sama sběhla, v pochod
dala a hodiny správně označují, podívali bychom se na něho,
zda-li nevypadá jako nějaký blázen! Co máme říci pak těm po
šetilcům, kteří vidí pravidelný pohyb nesčíslných hvězd nebeských,
aniž by jedna druhé překážela, ač některá tělesa nebeská jsou
itisícekrát větší nežli naše země, a pohybují se dle svědectví
livězdářů s neuvěřitelnou rychlostí a v nesmírných prostorách,
a přece tvrdí, že se ta tělesa nebeská sama sběhla a zákony
oběhů svých přesně zachovávají; a že není Boba? A pozoru
jeme-li věci na světě, od broučka

v prachu

až k největším zvl—

řatům, od nejútlejší bylinky až k obrovským stromům, nerosty,
změny v podnebí i ve střídání ročních období, pozorujeme-li
i sebe i co se v nás děje, a jak neviditelná jakás ruka vše po
divuhodné a mocně spravuje a řídí: a mohli bychom říci, že se
to vše samo od sebe děje? 'Č) jak právem dí prorok Páně: :]en
blázen praví v srdci svém: není Bohalc A jak mnoho věří poše
tile nevěrec, aby nemusil věřiti Bohu i rozumu svému!
Právě tomuto neviditelnému Tvůrci, Řiditeli iZachovateli
všech věcí říkáme Bůh. A o jeho skutcích když uvažujeme, eitíme
se povzbuzenými, abychom chválili jeho moc, moudrost, dobro
tivost, podobně jako zvedené dítky radují se z každé přednosti
otce svého.
b) Avšak nestačí, abychom jen sami Boha poznávali, z jeho
dokonalostí se radovali a pro ně ho uctívali, ale žádá se na nás
dále, abychom také oto se dle možnosti své přičíňovali, by Bůh
i ode všech ostatních lidí byl vždy lépe poznáván, uctíván i mi
lován. Za to prosíme i v modlitbě Páně, říkajíce: »Posvět se
jméno tvé! Přijď království tvélc
,
Máme tudíž obětavě podporovati i missionáře, kteří hlásají
čest boží, a sice i ony, kteří tak činí v dálných krajinách po—
hanům, jakož i ty, kteří připomínají úctu Boha všeho druhu od
padlíkům a novým pohanům, žijícím v počtu nemalém mezi kře

stany, Máme potírati nemravný tisk a ani haléře naň nedávati,
sami ale rozšiřovati také čtení dobré, v pravdě poučné a ke mrav
nosti vedoucí.
c) Jsme lidé křehcí, a proto i při všem vědomí, čím jsme
Bohu povinni, snadno na povinnosti své k němu zapomínáme.
Proto chtíce u Boha odplaty věčné dosíci, musíme také často
lítost vzbuzovati nad svými hříchy, častěji svátosti přijímatí,
abychom se netoliko nedokonalostí svých vždy znova zbavovali,
ale i chlebem nebeským k věrné službě boží se posilovali. Spa
sitel věru slibuje (Jan 6): Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve
mně přebývá a já v něm, a já ho vzkřísím v den nejposlednější.
A hrozí: Kdo nejí mého těla, nevejde do života věčného!
d) A dále máme všecky skutky své dobré činiti vždy jen
pro větší čest a slávu Boží. Sv. Pavel píše: »Budto tedy že jíte,
nebo pijete, neb cožkoliv jiného činíte, všecko ke slávě boží čiňte !.
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e) Korunou vší dokonalosti ale jest, abychom ve štěstí i v ne
štěstí, ve všech příhodách života vůli boží naprosto se podrobo
vali, jak nás naučil Spasitel se modliti v Ozčenáši: »Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemil< A jak i sám v zahradě Gethsemanské
před svým hrozným umučením, jež jemu jako vševědoucímu Bohu
předem až do všech podrobností známo bylo, činil, řka: »Otčel
vezmi tento kalich utrpení ode mne; ale ne jak já chci, ale jak
ty chcešl Ne má, ale tvá vůle se staňlc
, 3. Jestliže snažíme se Boha vždy lépe poznávati, uctívati i mi
lovati; jestliže proto pro jeho čest horlíme při odpůrcích jeho;
jestliže za vlastní poklesky upřímně se kajeme, vše jen pro větší
čest boží konati se snažíme, a vedení božské prozřetelnosti
s ochotou a vždy se podrobujeme, Bůh všechny snahy ty ve své
dobrotivosti přičítá nám za zásluhy, jež způsobem ne přeštědrým,
ne královským, ale božským odplatí nám.
A k takovémuto životu překrásným i úchvatným vzorem
jest nám přeblaboslavená Bohorodička, jejíž dokonalosti připomí
náme si dnes v neděli Sedmibolestné Panny Marie.
Přeblahoslavená Panna snažila se věru od dětství svého Boha
vždy lépe poznávati i oslavovati. Vlastních hříchů nemajíc žila
život svrchovanou měrou odříkavý i kající i ve svém domově,
i v Egyptě i pod křížem Syna svého, i po léta ještě po jeho
slavném na nebe vystoupení, aby mladé církvi matkou i pomoc
nicí_byla. Když obdržela oznámení od anděla, že ji Bůh vyvolil
za matku Syna svého, nikterak nezpyšnila, ale jen v nejhlubší
pokoře prohlásila: >Aj, já děvka (nejnižší služebnice) Páně; staniž
se mi podle slova tvéholc Bud vůle boží na nebi i na zemi. Ona
dokonale milovala pro Boha i bližní své; nebo na její právě pří
mluvy učinil Pán Ježíš první zázrak v Káni galilejské.
Dle tóhoto vzoru hleďme se zaříditi, jak nás k tomu navádí
modlitba růžencová, abychom imy jednou za Matkou boží oslavy
došli v nebesích. Amen.

Slavnost sv. Ludmily.
Vzor vychovatelky na základech víry.
»Žena, kteráž se boji Hospodina, ta
bude chválena.:
(Přísl. 31, BO.)

Kdo s pozorností uvažuje dějiny církve Kristovy, království
boží na zemi, snadno se přesvědčí, že křesťanské ženy neměly
poslední místo při rozšíření učení Kristova; ženy vždycky stály
v prvé řadě těch, kdož se nadchly pro evangelium Kristovo
a také vytrvale až do konce bojovaly. Mají-li Římané a Řekové
svou Helenu, Frankové svou Chlotildu, Poláci svou Doubravka,
Rusové svou Olgu, jež při šíření se církve u oněch národů ne
skonalé zásluhy mají: tož mají Čechové svatou Ludmilu, která
vedle sv. Cyrilla a Methoděje a svatého Václava, největších zásluh
.
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si dobyla u rozšířeni cirkve Kristovy v Čechách. Slavíme právě
dnes slavnost sv. Ludmily; rozjímejme tudíž na oslavu jeji, kterak
sv. Ludmila stala se vzorem vychovatelky na základech víry.
Dnes připadá mi jakobych v duchu viděl světlo a postavu svaté
Ludmily a vedle postavu bohatýrskou svatého Václava, jehožto
slavnost církev též brzo slaviti bude. Cílem a hlavní snahou sv.
Ludmily bylo zbožně u víře křesťanské vychovati svého vnuka
budoucího vládce českého.
]e-li lásky k blížnímu každému třeba, tož jest již na výsost
třeba vladaři. Než nebylo a není pravé lásky ku bližnímu leda
na základě živé víry. Sv. Ludmila vych_ovávajíc Václava přísně
dle zásad křesťanských, vychovala'nám Gechům vladaře lidumila,
vlastence pravého. ]ejí zásluha jest to, že sv. Václav stal se vzbrem
pravého celého Čecha, spojilt víru s láskou k vlasti. Všechny
tudíž křesťanské ženy a matky necht dnes ku cti sv. Ludmily
učiní předsevzetí, že budou vychovávati naši mládež ve víře a z ni
plynoucí lásce ke bližnímu. Tot pokyn, ba rozkaz sv. Ludmily
našim ženám, našim matkám. Timto způsobem nejlépe uctí pa—
mátku sv. Ludmily, když budou si vědomy této veliké práce
a tím také zodpovědnosti před Bohem a vlastí.
jak mnozí ve vlasti naší v řečech i v tisku pod hesly svo
body, volnosti, a proti klerikalismu snižují v srdci svou víru stím
ovšem i síluva pramen nadšení pravého pro bližního a tak pro
celý národ. Zel Bohu, že i některé naše ženy zaslepeny hesly
těmi podporují a šíří ve svých rodinách směry tyto národu ško
dlivé, zásady podvratné, protivné víře svatováclavské. Žena dle
vzoru sv. Ludmin byla vždy silna u viře, víra život z ní ply
snoucí byly ji vždy mocnou spásou. Každá žena bez Boha stává
e otrokem, pouhým předmětem. který sice moderním, bezbo
keckým světem na straně jedné jest zbožňován, a na druhé od
opnut a nejvíce snížen. Proto ti, kdož chtějí snížiti ženu a oslabiti,
ledí jl sesměšniti a zhanobiti ideál Ludmily, to jest vychovatelky
na základech víry. Zena bez ideálu Ludmily, bez víry pevné jest
neihorší rozšiřovatelkou nevěry. To dobře vědí nepřátele Kristovi.
Snad mnozí z nás, nejmilejší, znají ze svého okolí ženy ta—
kové a dobře vědí, jak si vedou v životě rodinném a zvláště ve
výchově dětí. Proto každé dobré a pravé české matce milující
zemi českou bude na tom záležeti, aby po vzoru sv. Ludmily
vychovala všecky své děti ve Václavy, to jest pravé a pevné víře
a tím též v pravé lásce ke bližnímu a lidumilství.
Každá v pravdě česká žena uctí sv. Ludmilu tím, že povin
nosti, jež jí sňatek manželský ukládá, věrně dle slibu před oltá
řem učiněné'no bude konati. V tom vidím jedinou a praktickou
úctu sv. Ludmily v národě českém. Bohužel poklesla jako u jiných
národů tak i ve vlasti naší nejen věrnost manželská, ale zvláště
též nerozvižitelnost manželství. V jednom svém kázání v kathe
drále Baltimorské promlouval před lety kardinál Gibbon 0 po
hanském nemravu rozvodovém mezi jiným takto: »Přes to, že
křesťanství znamená vrchol civilisace (a kdo může skutečnost tuto
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popíratiř) neníliž zřejmo, že v jistých věcech místo ku předu krá
číme do zadu? Chlubíme se výchovou lidu, Svým obrovským
bohatstvím, rozšířením území; 'leč tyto úspěchy nejsou důkazem
křesťanského pokroku. Ipohanský Řím těšil se již před 2000 lety
tímto úspěchem. V území jeho množilo se bohatství národů, jeho
panství zasahovalo do tří dílů světa, předčil nás uměním, poesii,
literaturou, filosofií a všemi jemnostmi kultury. Jeho malířství,
sochařství a literatura zůstanou vždycky vzorem. Leč třeba stál
v zenitu své hmotné i duševní slávy, zůstal ve stavu morálního
politického úpadku. Upadl v barbarství horší než mormonství.
Metlou tou jest vzrůstající příbytek rozvodů. Muž a žena rozchá
zejí se z nejnicotnějších záminek. Nemohu si představiti nic tra
gičtějšího, nic žalostivějšího a nemůžeme více vzbuditi soustrast
naši než osud dítěte, jež dospěvši k poznávání, vidí otce a matku
rozvedeny. Malé jeho srdce touží po lásce, touží, by mohlo ob
jati společně otce imatku, i zasteskne si, že nemůže milovati otce
nebo matku, aby nevzbudilo u druhého nelibost či dokonce ne
návist. ]istá společensky vynikající dáma pravila- mi: Neznám lid—
ského anebo božského zákona. který by mohl odpírati rozvedeným,
uzavříti sňatek nový, nemohou-li svorně žíti. Odpověděl jsem:
»Mluvíte jen o právech nebo privilegiích, leč o svých povinnostech
a úkolech nezmiňujete se ani slovem.: — Kdyby mužové a ženy
byli více pamětlivi svých povinností a zodpovědnosti, pak nemlu
Vlll by tolik o právu; neboť není prostě žádného práva proti zá
konu božímu. Vlivy cizí, vlivy nepřátelské chtějí roztrhati neroz
vížitelnost manželství, veta by bylo po síle, pokoji a radosti
v rodinách našich. Zeny české, Ludmily našeho národa, nesmějí
toho nikdy dopustiti. Jako sv. Václav nebyl by snad bez Ludmily,
ajako při vzpomínce sv. Václava vynoří se i vzpomínka Ludmily,
tak také nelze český národ a jeho sílu si představiti, mysliti bez
zbožných matek vychovatelek vedoucích dítky na základě nábo—
ženství. Kéž naše ženy a dívky přilnou živou úctou ke svatým
Ludmile a Václavovi, řídíce se jejich příkladem ve svých velkých
povinnostech, aby Bůh nedal zhynouti nám ni budoucím. Amen.
Dr. Aut. Ondraušek.
___—___—

Neděle osmnáctá po sv. Duchu.
Odkud pocházejí a kam vedou nemoci?
>Přinesli k němu ochrnulého, ležícího
'
Mat. 9, 2.

na loži.:

Zajisté byl ubožák nemocný, kterého jeho známí a příbuzní
na loži ležícího k Pánu Ježíši přinesli, aby ho uzdravil. Ochrnulý
snad dlouhá leta nemohl lože opustiti, ale přece si nezoufal.
A když slyšel o velikém divotvorci, Kristu Pánu, prosil příbuzné,
aby ho k němu donesli. Jeho důvěra nebyla sklamána, Pán Ježíš
ho nejen tělesně uzdravil a od bolestí vysvobodil, nýbrž i odpu
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štění hříchů mu udělil. Nemoc jest v pravdě slovo, které nikomu
není příliš příjemné a žádoucí. Ačkoli se nemocím bráníme, přece
se jim nevyhneme. Proto jest důležito poučiti se o nemocích;
k tomu cíli chceme si zodpověděti dvě otázky: 1. Odkud nemoci
pocházejí? a II. Kam vedou?
I. Odkud nemoci pocházejí? Moudrý Sirach (38, IS.) dí:
>Kdo hřeší před obličejem toho, který ho učinil, upadne v ruce
lékaři.: Dle tohoto výroku mohli bychom mysliti, že všechny
nemoci ze hříchu pocházejí. Je to správné? Možno říci: všechny
nemoci pocházejí ze hříchu nebo všechny nemoci nepocházejí ze
hříchu — dle toho, jak to slovo béřeme.
Všechny hříchy pocházejí v jistém smyslu 2 prvotního hříchu.
Když Bůh první lidi stvořil, byli dobří, svatí, blažení. Dokud byli
Bohu podrobeni, bylo i jejich tělo jim podrobeno a nečinilo jim
bolestí a obtíží. Nevěděli nic o nemocích, o bolení hlavy, zubů
a jak se všechny nemoci jmenují. Tak mělo zůstati, konečně by
je byl Bůh s tělem i s duší na nebe vzal, aniž by smrti okusili,
Ale po pádu, po prvním hříchu bylo tomu jinak. ]ako Boha ne
byli poslušni a na duši se roznemohli, tak i tělo bylo jich nepo
slušno, bolestem, nemocím, ano i smrti podrobeno. Od té doby
přepadly různé, hrozné nemoci lidi s tisícerými bolestmi a všichni
jsou k smrti určeni. Kdyby hříchu nebylo, nebylo by nemocí;
tak každá nemoc pochází ze hříchu, ze hříchu prvotního.
Ale mnoho nemocí pochází i z osobních hříchů. Když se
o tom chcete přesvědčiti, navštivte jen nemocnice. Tam jsou celá
oddělení, určená pro ty, kteří nezřízeným životem, nečistotou,
smilstvem o zdraví přišli, po celý život památku na hřích podr
žují, manželky nakazí, nemoc i na dítky převádějí. Kolik lidí ne
střídmostí v pití v nemoc upadají a předčasný hrob'si kopajíl
Kolik lidí již tanec v háruč smrti vrhl! Kolik lidí onemocní,
protože z lakomství nad síly se přemohli, náležitého odpočinku
si nedopřálil
I když nemoc nepochází bezprostředně ze hříchu, přece ji
Bůh často posílá za trest za hříchy-. Samo Písmo sv. dosvědčuje,
že jsou nemoci trestem za hříchy. Vypravuje, jak Bůh hroznou
nemocí navštívil Herodesa, krále, protože dal neviňátka kolem
Betlema zavražditi. Bůh posílá hříšníku nemoc, aby hříšného života
zanechal a se polepšil, nebo když už se polepšil, aby za hříchy
dosti učinil.
Ano, leckdy upadají do nemocí nevinní pro hříchy jiných.
Tak se přihází, že dítky rodičů, kteří nepořádný život vedli, pití
oddáni byli, již nemocné na svět přicházejí. Ubohé dítky nemohou
za to a pro ně to není treStem, nýbrž je to trestem pro rodiče;
a takové dítky, když záhy zemrou, zcela jistě do nebe se do
stanou.
,
Ano, i dospělí mohou se rozstonati pro hříchy jiných, na př.
čeládka, učedníci, když je pán a mistr prací přetěžuje.
Ale nemoci nepocházejí vždy z osobního hříchu, často i ne
vinní se roznemohou. Pro ně není nemoc trestem, nýbrž. zkouškou.
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Vzpomeňme si jen na trpělivého ]oba, na spravedlivého Tobiáše,
kterak slepotou byl raněn. Sám Spasitel nás otom poučuje.
Když se ho učedníci o slepém od narození ptali: »Mistře, kdo
zhřešil, on či jeho rodiče?- Odpověděl ježíš: »Ani on nezhřešil
ani jeho rodičové, ale aby zjevení byli skutkové boží na něm.:
(Ian 9, 2. 3.)- Tak seslal Bůh nemoci na svaté, aby jejich ctnost
lépe se ukázala, jejich odměna v nebi hojnější byla. jmenovitě
obětovali mnozí svatí a zbožní křesťané nemoci své Bohu, aby
za hříchy jiných pykali, tresty boží od nich odvrátili. Nemocní
často svou nemoc později za své štěstí prohlašují.
Náš Frant. Pravda vypravuje ve svých vzpomínkách o svém
spolužáku, který s ním byl na kněze posvěcen. Oslepl, i tu na
vštěvoval sjezdy svých spolužáků. , Žil před lety v Chebu. Ten
děkoval Bohu za ten dar, že oslepl. A tážete se proč? Zpovědnice
jeho byla obléhána kajícníky, kteří s největší důvěrou nitro své
mu otevírali — poněvadž jich neviděl, neznal. Když jsme uvážili,
odkud nemoci pocházejí, zodpovíme si otázku:
II. 'Kam nemoci vedou? Na tu otázku můžeme krátce odpo
věděti bud' do nebe nebo do pekla. Dle mínění a vůle boží mají

vésti Jak
do vedou
nebe; zlobou
vedou
někdygdo
pekla.
nemoci lidskou
do nebe?
Nemoc
v de mnohého
do nebe
tím, že ho před hříchem chrání. Sestra slavného Pascala, Jacque—
line, pokládala za přízeň nebes, když jí neštovice ve 13. roce
obličej zohyzdily, v bázni Bohu za to děkovala a nazvala jizvy
po neštovicích strážkyněmi nevinnosti, a za neomylně znamení,
že Bůh jl nevinnost zachovati chce. (Weisz, Světové dějiny,
XllI., 124) Tak mnohé dítě se rozstůně a umírá dříve nežli
hřešiti mohlo; kdyby bylo zdravé a starší, snad by bylo do
hříchů těžkých a tak do věčné záhuby upadlo. Mnohý jinoch,
mnohá panna je od maličkosti churavá nebo v nejkrásnějším roz
květu onemocní. Jak dobře to Bůh s námi míníl Kdyby byli
zdraví jako ostatní, „byli by všanc vydáni mnohým nebezpečím
jako ostatní, navštěvovali by špatné společnosti, milovali by roz

koše a parádu jako ostatní, zahynuli by jako ostatní. Takto však
je Bůh chrání. Proto praví sv. Bernard: »Na koho Bůh nemoc
sesílá, toho takořka do nebe nutí.: jak mnohé dítě děkovalo
Bohu za nemoc. Dívka úplně oslepla, ale při tom byla spokojená.
Ano, když jí činili návrh, aby se dala od dovedného lékaře ope
rovati, aby zraku opět nabyla, zdráhala se a řekla, že chce zůstati
slepou, poněvadž tak mnoho zlého nevidí a svou nevinnost snáze
zachovati může. Mladíku byla na italském bojišti ustřelena noha
po kotník. Když byl z nemocnice propuštěn a jiné tancovati
viděl, přišel domů a hořce plakal; proč? Protože nikdy nebude
moci tancovati jako jiní. Když by se tobě něco takového přiho
dilo, nermut se, jinochu, panno, když vidíš, jak se jiní veselí —
Bůh tě má radši. I když květ rostliny zde vadne, v nebeské za
hradě tím nádherněji rozkvete. Máte-li v rodině neduživé. ne
mocné dítě, nermutte sel jest lépe, jsou li dle těla nemocní, než
kdyby byli na duši zkažení. jsou miláčci boží a požehnání pro váš dům.
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Nemoc vede do nebe jednoho, že ho před hříchj'emchrání,
druhého, že ho obrátí od hříchu. Proto praví sv. Rehoř Veliký:
»Nemoc těla je často uzdravení duše.: Dokud je člověk úplně
zdráv, snadno se může státi, že lehkomyslně žije, na Boha zapo
mene a těžkých hříchů se dopustí. Větší jest však milosrdenství
boží než zloba lidská. »Nechce smrt hříšníka, nýbrž aby se obrátil
a žil.: Ktomu cíli posílá Bůh na něho nemoc. A vskutku, může-li
býti lepší prostředek k tomu cíli? Nemoc odlučuje hříšníka od
světa, od“ přátel, rozkoší a zábav; nemoc vzbuzuje v srdci vážnou
náladu, bezděčně přichází myšlenka na smrt, bezesné noci připo—
mínají mu poklesky dřívějšího života; bolest ho nutí opět u Boha
pomoc hledati. I nešťastný Rousseau to zažil. Přišla na něho
nemoc. Myslil, že je blízek smrti. Zbožné city povstávaly, v ná
boženství hledal naději a útěchu a nejraději se modlil ve volné
přírodě (Weisz XII.. 157.) Jak mnohý se opět naučil modliti se
Otčenáš na loži! Zbožní křesťané poukazují nemocného na Spa
sitele na kříži. Ve zdravých dnech mnohý se knězi vyhýbal, nyní
na lůžku je kněz jeho nejlepším urěšitelem, nebeským lékařem,
zachráncem duše. Tisíce již nemoc z hříšného života ke svatosti
přivedla. Ignác z Loyoly byl španělským rytířem, udatným, ale
také rozmařilým důstojníkem, málo se o Boha staral, ale pyšný
byl a po rozkoších toužil. Při obléhání města Pampelony byl na
noze těžce raněn a tak dlouho na lůžko připoután. Z dlouhé
chvíle vzal legendu svatých do rukou, aby si ukrátil čas; ale
brzy byl příkladem svatých tak nadšen, že se rozhodl, že bude
odtud jen Bohu sloužiti. Umysl také provedl. S milostí boží sám
se svatým stal. Vůbec jaká to milost, když Bůh hříšníka neodvo
lává ze života náhle, nýbrž nemocí mu čas k obrácení poskytuje!
Nemoci také do nebe vedou tím, že nám dávají příležitost
cvičiti se v mnohých ctnostech a tím získati hojnější odměny na
nebi. »Moc v nemoci se dokonáváa řekl Pán k sv. Pavlu
(II. Kor. 12, S.) Moc božl v nemoci'se dokonává, ana v nemoc
ných trpělivost, statečnost, pokoru, důvěru v Boha a jiné ctnosti
působí. To slovo Páně jest k útěše všem, kdo dlouho nemocí
sklíčeni chorý život vedou. Nebo jak dí sv. Bernard, v plném
a zdravém těle duch se stává choulostivým a vlažným, kdežto
v těle chorém pevnější a zmužilejší bývá. Mysl v těle chorém
sklíčená spěchá totiž k nebesům, pohrdá tím, co jest vrátkého
a pomíjejícího, posléze se všecka Bohu a nebeským věcem od
dává. >Duše nemocí sklíčená jest Bohu blízka.< (Řehoř Naz.)
Sv. Lidvina upadla v 15 letech na ledě, rozstonala se z toho,
trpěla hroznou touto nemocí 38 let. S počátku byla smutná, když
viděla své zdravé, veselé kamarádky. Ale zpovědník jí poukázal
na utrpení Páně, ona o něm rozjímala a své utrpení s jeho spo
jovala. Od té doby nikdo nes=yšel od ní žaloby. 38 let trpěla,
a kdo může říci, které ctnosti konala, jaké zásluhy si nashromá
ždila, jaké zásluhy došla? Proto nenaříkej, když na tebe Bůh
nemoc sešle. Bůh chce, bys si větších zásluh pro nebe získal.
Naříká-li řemeslník, že mu dávají mnoho práce, velký výdělek?
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Naříká-li cestující, když mu kdo bližší a jistější cestu k cíli ukáže,
i když je trochu nešchůdnější a příkřejší? Proto také nenaříkei,
že ti Bůh dává příležitost více pro nebe získati, že tě na kratší
a jistější cestě do nebe vede.
Také v tom ohledu vedou nemoci do nebe, poněvadž po
skytují příležitost bližním našim k nebi dopomoci. Můžeme v ne
moci dávati bližním dobrý příklad a tak zase nápraviti pohoršení,
které jsme jim dali. Můžeme naše bolesti Bohu obětovati, bychom
na něm obrácení toho neb onoho bližního vyprosili. Můžeme
bližním říci mnohé dobré slovo, které od nemocného rádi přijí
mají. Děti až do smrti vzpomínají na slova a napomínání umíra
jícího otce a matky.
Tak vidíte, jak dle vůle boží nemoci maií vésti do nebe; ale
také se stává, že zlobou lidskou do pekla vedou.
V Athénách řádil od r. 430—427 př. Kr. mor, který více
škody jim udělal než válka se Spartou. Thukydides líčí tento mor
mistrně a dojímavě. Lékaři nevěděli si rady. Nejhorší byla malo
myslnost, která se každého zmocnila, když se cítil chorým. Za—
pomněli na povinnosti k nejbližším příbuzným. Přestal všechen
pořádek, mravní pouta se uvolnila, ani bázeň před bohy, ani
lidský zákon nepomáhal. Nikdo nechtěl přinášeti oběti, každý
chtěl v rozkoší -užíti krátké doby životní. Nemoci tvoří často
epochy v životě národů; celý způsob životní se mění; pokolení,
které nemoc přestalo, je jiné, a tak se změnili i Athéňané po této
nemoci. (Weisz, II., 299, SOC.) Tak zhoubné působí někdy nemoc,
mor, na mravy lidské. Stává se u těch, kteří lehkomyslnč a hříšně
žili, že v nemoci navštívení boží neuznávají, nemoci nedbají,
o smrti, 0 knězi, o zaopatření slyšeti nechtějí. Tací odmítají po
slední milost, kterou jim Bůh nabízí, odstrkávají jeho ruku, kterou
ke smíření podává. Tací také často umírají s Bohem nesmíř'eni,
nemoc je uvedla do pekla. Také těm slouží nemoc k větší zod
povědnosti, kteří v nemoci dobrá předsevzetí činí a potom opět
cestu hříchu nastupují.
Také ti, kteří v nemoci reptají a naříkají, proměňují si lék
nemoci v jed; míní, že Bůh není spravedlivý, že jim nemoc po
sílá; závidějí zdravým, klejí a rouhají se, hrubě nakládají s oše
třovateli, jiným pohoršení dávají. Pro takové je _nemoc již peklem
na zemi.
Sem náležejí také ti, kteří ve starých hříších dále žijí a nových
se dopouštějí, od nepřátelství upustiti, nespravedlivý statek na
vrátiti nechtějí, z lakomství se zlobí, co lékař a lékárna stojí, po
věrečných prostředků k uzdravení užívají. Tak zanedbávají čas
milosti, kterou jim Bůh dává, a proto trest jejich bude na věč
nosti tím přísnější.

_

Co však máme činiti, aby nás nemoc do nebe vedla? Co
máme činiti ve zdraví a v nemoci?
Nespoléhejme na to, že nám Pán Bůh před smrtí pošle
nemoc, v níž budeme míti kdy se obrátiti, na spásu duše své
mysliti. Kdo tak počítá, obyčejně se přepočítá. Bůh ti sice slíbil,
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dí sv. Augustin, že ti odpustí, když budeš činiti pokání, ale ne
slíbil ti zítřejší den, abys mohl pokání činiti. Proto se starejme
o svou duši včas. Přijímejme často sv. svátosti. ]ak potěšitelné
jest, když někdo náhle zemře, a může se o něm říci: »Teprve
před týdnem byl u svaté zpovědi,: jak hrozné jest slyšeti: »již
půl roku se nezpovídal.<
Přijde-li pak na vás nemoc — mluvím jen o vážné nemoci —
máme co nejdříve lékaře zavolati. Nikdy nemáme užívati pově
rečných prostředků, ty jsou pravého křesťana nehodny. Předpisy
lékařovy máme věrně plniti a nepokládati se za chytřejší stu
dovaného lékaře. Nemoc samu máme trpělivě snášeti; bud' je to
zkouška nebo trest —- tu teprve- máme býti trpělivi, poněvadž
jest lépe zde než po smrti trpěti. Ovšem jest těžko při dlouho
trvající a bolestné nemoci vždy trpělivost zachovati. V nemoci je
často člověk rozčilený, rozmarný, k netrpělivosti a zouíalosti na
kloněný. Ale i při nejtěžší a nejbolestnější nemoci není nemožno
s trpělivostí a odevzdaností do vůle boží bolesti snášeti. Nejjistější
prostředek, abychom bolesti trpělivě snášeli, jest bolesti Bohu
obětovati. jako Spasitel své nevýslovné bolesti svému nebeskému
Otci obětoval, tak máme i my své utrpení nebeskému Otci v obět
přinášeti. Myšlenka na hořké utrpení a smrt Páně umírní oheň
netrpělivosti, posílí a obživí naši zmužilost a důvěru v Boha. Když
sv. Filip Benitius umíral, ukazoval kolem stojícím na kříž a pravil:
»To b la kniha, ze které jsem se v nemoci své nejsladší útěše
a stál trpělivosti naučil.: Trpělivosti v utrpení jako milosti jistě
dojdeme, když o ni prositi budeme. Ovsem nemůže se ne
mocný stále modliti, ale může snadno malé střelné modlitby ko
nati, kterými stále opět pomoci u Boha hledá. Zvláště když nej—
sladší jména ježíš a Maria s důvěrou vyslovujeme, působí to jako
mírnící balsám na trpící duši.
Smí—linemocný modliti se o uzdravení? Ovšem že smí, ano
i má. Bůh jest zajisté nejlepší lékař, a jeho všemohoucnost zajisté
více nemocných uzdravila než všichni lékaři dohromady. Než mo
dliti' se třeba s odevzdaností do vůle boží: )jak chceš, Pane, tak
se staňl Co jest pro mne a pro spásu duše mé nejlepší, to učzňlc
Tak se modlil sv. Martin: .o.-če, je-li třeba, abych déle žil,
uzdrav mne opět; je-li však pro mne smrt lepší, staň se tvoje
nejsvětější vůle.: ]e-li nemoc pro život nebezpečná, neopomeň co
nejdříve dáti se zaopatřiti. Co nám může lepší útěchu poskyt
nouti, než myšlenka, že jsme s Bohem smíření, že Kristus v nej—
světější Sv'átusti zavítal do našich srdcí? Trvá—linemoc delší čas,
má nemocný častěji sv. svátosti přijímati. Dále má také své světské
záležitosti v pořádek uvésti, zvláště řádnou závěť napsati.
Co máme činiti, když jsme se uzdravili? Tomu nás učí Kristus
v dnešním evangeliu, když k nemocnému přaví: >Vezmi lože své
a jdi do domu svéhoh Tim ho dle slov sv. jrronýma povzbudil,
aby nebyl líný a zahálčivý, nýbrž aby se pilně v ctnostech cvičil.
Tak si počínal král Ezechiáš. Jakmzle se uzdravil, šel ihned do
kostela, aby Bohu za prokázaná dobrodiní poděkoval. Tento ná—

—571—
božný král nachází málo následovníků mezi námi. Když onemocní,
činí dobrá předsevzetí. jakmile se uzdravili, nepomýšlejí na to,
co slíbili, a pokračují ve'svém hříšném životě.
Nebuďme tak nevděčnými, když Bůh nás z náručí smrti vy
svobodí. Používejme nemocí dle vůle boží ke spáse duše svél
Navraťme se k Bohu na cestu jeho přikázání! Vede—linás nemoc
k smrti, můžeme klidně zemříti; daruje-li nám Bůh opět zdraví,
hleďme, abychom denně v milosti boží pokroky činili a hojných
zásluh pro nebe si shromáždili. Amen.
_“řanNab. ?ar. Holý, O. Praem.

Na svátek sv. Václava.
Základní etnosti křesťana.
»Milujte moudrost, abyste na věky pa
novali.:
(Maudr. 6, 22.)

V našem kostele vidíte na okně obraz dvou drahých našich
patronů, které jsem zvolil, aby krášlili okno: sv. Ludmilu, jak
vyučuje sv. Václava v počátku moudrosti bázni boží. Sv. Ludmila
zde jest jako vzor matek a sv. Václav jako příklad dítek. Životy
svatých jsou vlastně zrcadly křesťanů. Proto každému z nás dán
jest patron na křtu sv. a při sv. biřmování, abychom jeho pří
kladem se řídili a aby nás svou přímluvou chránil. Proto každá
země uctívá též své patrony, které jí Bůh dal a my Čechové dres
uctíváme svátek našeho vévody, který nám svítí příkladem a vi
díme v něm touhu po moudrosti křesťanské a jak se stal dobro
dincem národa a spolu uvažujme o poučení, které plyne pro nás
a naše rodiny a národ.

Pojednání.
1. Náš sv. patron pocházel z rodiny, jejíž členové sice byli
křesťané, ale různili se horlivostí. Otec Vratislav, syn sv. Ludmily.
byl křesťan, ale pojal za manželhu Dobromíru, křestanku sice,
ale vlažnou. Odtud lze 'vysvětliti mnohé nesváry v rodině knížecí.
Stěstím sv. Václava bylo jeho vychování u sv. báby sv. Ludmily,
která měla sídlo vdovské na hradě Tetíně. Dvěma věcem se mů
žeme z toho poučiti: že manželství nejlépe se osvědčuje, když
víra obou manželů stejná jest, mnohému zlému se tak předejde.
Proto církev svatá nechce snoubence různé víry oddati, leč by
závažné důvody pro to byly. Církev odsuzuje tak zvané sňatky
smíšené. Zda činí tak právem, dokazuje nejlépe život sv. Václava.
Náš sv. patron pro svou vroucí náklonnost ku křesťanské víře
byl vlastní své matce, vlažné křestance, nedávno snad pokřtěné,
nemilý. Rodina knížecí byla rozervána pro různost víry svých'
členů. Zajisté dostatečný to důvod vystříci se manželství smíše
nému. Kteří se opravdu milují, mají se i u víře srovati, to jest
jedné býti.
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Sv. Václavu zemřel otec Vratislav, když mu bylo 18 let. Před
tím už byl vychován po boku sv. babičky, která mu nahrazovala
matku zbožnou. To jest druhá věc; na níž upozorniti chci. Matku
křesťanskou nahražovala babička, která jej vycvičila v knihách
slovanských a Vratislav otec dbal o výchovu jeho latinskou. Ona
v něm budila touhu po moudrosti křesťanské. Bez babičky svaté
Ludmily sotva by Václav byl svatým. jak nutné jest dítěti mlu—
viti zbožně, aby zachovalo bázeň boží. Jak různý jest vliv na oba
syny Vratislavovy: Václava svatého, miláčka Ludmilina, a Bole
slava krutého, miláčka Drahomíry. Jaké různé ovoce vydali oba
bratří Přemyslovci : Ludmilin odchovanec byl miláčkem lidu a bo
žím, Drahomílin bratrovrahem, jemuž letopisci čeští přezděli

ukrutný
Svatý Václav pro mladý věk nemohl se chopiti vlády, proto
zůstávala moc při Drahomíře, která ji užívala proti křesťanům,
jichž krev též prolila. Zbožnost Václavova nahražovala stáří, boha
'bojnost, nahražovala věk; počátek moudrosti jest bázeň boží.
Všecky zprávy o mládí sv. Václava znějí v ten smysl, že mu
dal Bůh srdce učenlivé a že se v mládí svém naučil tomu veli
kému umění: moudrosti boží. Všechny skutky, které nám z vla
dařství jeho zachovány jsou, tomu svědčí, že byl velmi moudrý
vladař, a že jej mladého můžeme alomounovi přirovnati. Staral
se o povznesení svého národa křesťanským vzděláním. Uvedu
legendu řečenou Vostokovskou, která líčí nám sv. kněžice skutky

takto:

»Vdovám a sirotkům nedával ubližovati od nikoho; lidi vše
chny miloval, chuděi bohaté. Chrámy všecky zlatem okrášlil;
i věřil v Boha vším srdcem, a vše dobré činil v životě svém.
Chudé domácí i přespolnf, a jestliže kdo zimou strádal, všecky

odíval a krmil. Sluhy boží krmil do syta; a jestliže kterému du
chovnímu bylo ublíženo nebo některý kněz prodán, on přišel
k němu a vykoupil, a dobře činil všem. A chrámy vystavěl ve
všech hradech velmi dobře. A boží sluhy shromáždil ze všech
národů; a služba za něho dála se stále po všecky dni k Bohu,
jako u velikých národů, zřízením dobrého a spravedlivého vla
daře Václava.<
Nemůžeme dosti oceniti tuto činnost, jíž byl národ náš po
vznášen, že se vyrovnával sousedům. Dobře dí Kalousek: »Utvr
zováním křesťanství v zemi, jak slušelo na knížete, dobyl sobě
zajisté Václav podstatných zásluh o národ český, tak jako před“
chůdcové jeho počínaje od Bořivoje i také dále první nástupcové
Václavovi ;. neboť bez včasného přičinění těchto knížat byl by nás
neminul osud vyhubených severních Luticů a Bodrcůw
Totéž dí Palacký, Tomek a Novotný. Pro naše rodiny, obce
a okresy zůstává i dnes nám pravdou, že křesťanským vzděláním
zabezpečují sobě blaho. Ty, posluchači, rodině své prospěješ kře
sťanskou výchovou více než křesťanskou praci.
Sv. Václav vykonal mnohem více v mladém a zbožném věku
než jiný ve stáří bezbožném.
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2. Vám všem jest známa úcta sv. Václava k Nejsv. Svátosti,
k Panně Marii. Každý zvás ví, že sv. Václav pekával dle legendy
hostie ke mši sv., ano i pšenici sil, mlátil a vinici sázel, aby tak
sám zásluhu měl o obětní dary ke mši sv. Mnohým se zdálo
býti nedůstojno knížete tak nízké prý práce konati. Však ony
nízké práce pro Boha učily sv. Václava vznešené práci pro lidi.
,Sotva by byl sv. Václav tak veliké skutky vykonal bez své vroucí
lásky k ježiši, kterouž dokazoval svou péčí o obětní dary., ]aké
skutky vykonal? Václav, jenž tolik ctil Svátost Oltářní, vníž Ježíš
nás vykupuje a ovoce vykoupení svého rozdává. ten tak dbal
všech utiskovaných, rušil otroctví, ano i trest smrti mírnil, aby
krev lidská netekla. Jeho tichá vláda předešla mnohým bojům
a stavěla pilně. ' Známo o něm, že se vyhýbal krveprolití, ne že
by sv. Václav nebyl statečný, nýbrž že odsuzoval každé prolití
krve, ať v bitvě, at 2 trestu, miloval práci, z níž pochází užitek
požehnaný.
Nesmíme na jeho pěstování vína a pšenice dívati se jako na
nedbalost v povinnostech vladařských, nýbrž na zábavu a zálibu
posvěcenou láskou k Bohu a jako na příklad, jímž Václav učil
své rodáky inilovati práci a míti z ní radost. Toť byla moudrost
státnická i křesťanská. Národ milující práci, kterou posvěcuje
Bohu, jest národ silný a nepřemožitelný. Příklad sv. Václava, učil
lid milovati práci.
Tot vychovatelská moudrost sv. Václava. Také ty, posluchači
a ctiteli sv. Václava, uč příkladem vlastním milovati práci a z ní
se radovati, tím učíš děti poctivosti a charakteru a kladeš základ
blaha jejich. Příklad králův působil i v náš lid, dle latinského
přísloví: >Po příkladu krále tváří se i veškeren lid.<
Svou tichosti zemi české více prospěl než Boleslav svou
prudkostí. Vytýkali někteří sv. Václavu, že se uvolil platiti po—
platek německému králi 120 volů, 500 liber střibra ročně, jak
platili Češi už od dob dávných. Boleslav odmítl platiti a co bylo
následkem? Válka 14 let trvaj cí, v níž při vší statečnosti Bole—
slavově konec konců byl přinucen platiti to, co bylo dříve, krve

prolití a sním spojené válečné výlohy byly jen novým břemenem.
Proto chválí dějepiscové čeští Palacký iTomek sv. Václava důvtip
vladařský, že dosavadní slabost českou proti přesile volil raději
dobrovolné dohodnutí, než tvrdošíjně krveprolití. Svou mírností
české zemi více prospěl, než Boleslav svou ukrutností. Zcela dle
knihy moudrosti: lepší jest moudrý a slabý dle těla, než silný
tělem a slabý duchem. Boleslav I. a Břetislav I. slušně počítají
se mezi nejstatečnější přemyslovce; že Václav nebyl šťastnější, ten
samojediný skutek nemůže mu býti více na újmu, než rovné ne
štěstí jest i oněm dvěma knížatům.
Moudrost křesťanská krášlila našeho knížete. Duše si vytváří
rysy v obličeji. šlechetnost i surovost bývá čitelna na tváři. Tak
bylo i u sv. Václava.
3. Když sv. Václav v Řezně na sněmu byl, vždy tam cho—
díval nesa Pannu Marii na svém praporu. V době sněmování ne
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zanedbával své zamilované pobožnosti, ano stalo se, že musili
někdy čekavti s rokováním na Václava, jenž chtěl býti přítomen
mši svaté. Ze několikráte musili čekati na něj, rozlobilo Ludvíka
tou měrou, že jednoho dne dal všem rozkaz, aby všichni zůstali
sedět, když by Václav vstoupil do sněmu. Skutečně přišel svatý
Václav poslední do sněmu a všichni zůstali seděti, však kdo je
diný stál? Ludvík sáml Když se jej ptali, proč tak učinil sám
proti svému rozkazu, pravil, že zvláštní světlo vycházelo z hlavy
Václavovy a že andělé hrozili jemu, aby tak učinil. Zbožnost
Václavova dodávala mu vážnosti více než každá jiná okázalost.
jak to dí Kniha Moudrosti (8, 12): Když mlčeti budu, očekávati
mne budou, a když mluviti budu,. bleděti na mne budou. Mou
drost sv, Václava vynucovala úctu. Ona spojila v jeden celek náš
národ v tolik kmenů rozdělený, ona učila sv. knížete spravedl
nosti, která je základ říše. Tím bezpečnost majetku založil a tím
také říši povznesl.
Ve sv. Václavu vidíme knížete, v němž se pojí něžná zbožná
smysl s ušlechtilou statečností, křesťanské zapírání s přejícností
jiným, a přec tak vznešená povaha neobešla se bez závistí a ne
přátel, sám bratr jeho poskvrnil se hříchem, který doznál v ho
tovou bratrovraždu. Český Abel zavražděn v Boleslavi 28. září
935. Dobrodinec země, moudrý vladař, tichý podporovatel všeho
dobrého pokroku, náš první ministr osvěty křesťanské v národě,
náš mladý vojevůdce a spravedlivý soudce na všech župních hra
dech, náš stavxtel hradů a kostelů, ministr prací veřejných, otec
sirotků a zastance vdov zmírá pod rukou bratrovou. Tak vidíme,
že mráz hříchu kazí nejkrásnější květy. To jest ta kletba lidská,
že zloba zničí to nejkrásnější dílo. Svatý Václav jest obrazem
církve svaté, jejímž údem vzorným byl. On rozsíval dobro a těžil
smrt, svatý Václav takřka zrušil trest smrti, ale jemu nebyla uše
třena, neměl záliby v honbách a hlučných veselích, ale nebyl
ušetřen odsuzování, že lásku svou k ježíši ve Velebné Svátosti
bral vážně a do opravdy. Sám smířil se s každým, ano i bratru
svému odpouští v poslední chvíli, a jemu se neodpouští jeho kře
sťanský život. Tak vidíte před sebou obraz svaté církve. Nechť
činí cokoliv, neujde nepřízni a odsuzování od lidí, kteří stojí da
leko pod ní. To jest ta cesta křížová, o níž mluví dnešní svaté
evangelium. To učinilo sv. Václava následníkem Kristovým, jenž
chodil dobře číně; ale proto přece nenávist šla všude za ním těch,
jichž skutky byly zlé.
4. Na sv. Václavu vidíme vzor křesťana i známky jeho; Po—
zorujte jeho úctu k Marii Panně, jeho vroucí lásku k ježíši ve
Velebné Svátosti, vidíme muže, z něhož si každý příklad vzíti
můžeme. jaký si vezme mladý? Tu knihu, z níž se učil sv. Vá—
clav: moudrosti boží a její začátek: bázeň boží. jaký dospělý?
e jen mezi stejnými u víře lze očekávati svatou svornost. Kdo
chce lidu prospěti, musí se obětovati, musí nésti křiž. jakou mlá
denci? Krásný onen příklad, jak horlivě obcoval mši sv. a o její
slavení se staral nejprve sám svým příkladem. jak náš sv. kníže
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uměl býti moudře statečným a statečně moudrým v sebezáporu.
jaký všichni si vezmeme? e pravé vlastenectví záleží ve ctnost
ném životě, zněho jde požehnáníablaho. Kdo se nesnaží o ctnost
a mrav, ten není vůbec vlastenec, není mOudrý člověk. Národ
nemravný a bez ctnosti musí klesnout časem svým. Spravedlnost
povýšuje národ. Spravedlnost dává“ každému, co jeho jest: co
božího Bohu, co císařovo císaři, co bližního bližnímu. »Učme se
moudrosti, abychom nevypadli._<
Tichým přičiněním vzkvétala naše vlast, bouřemi a krvepro
litím hynula. Tak i malá částka naší vlasti, ten domov tvůj vzkvétá
tichým a moudrým přičiněním, a hyne, když vášni se oddáváš.
Čechové, ctěme sv. Václava, aby nedal zahynouti nám ani bu
doucím. milujme moudrost života, která nikdy nevadne: ona jest
umění začátek, ona učí ostříhati přikázání, a to nás uchrání tolika
poruch a přibližuje Bohu a dává království věčné. Amen.
Fr. Vaněček.

Neděle devatenáctá po sv. Duchu.
Jednotné roucho dítek božích.
»Příteli, kterak jsi sem vešel, nemaje
roucha svatebného ?:
Mat. 22. 12.

K mnohým důležitým otázkám povzbuzuje nás dnešní sv.
evangelium. Co vše znamená? Kdo jest král? Kdo syn? Co zna
mená hostina? Co roucho svatebné?
Král jest Otec nebeský, král a panovník od věčnosti. Syn
jeho jesr Ježíš Kristus, o němž Otec nebeský řekl: »Tentot jest
můj milý syn, v němž se mi dobře zalíbilo.< Zíe na zemi učinil
mu Bůh svatbu, nebot Kristus Pán ve věčné lásce v církvi sv.
se zasnoubil, na onom světě pořádá Hospodin Synu svému ho
stinu věčné blaženosti, ke které přístup mají dítky Boží, které
zde na zemi v církev Páně vstoupili a jako hodné dítky shledání
byli. Pozvaní hosté jsou všichni lidé. První pozvaní byli židé, vy
volený národ, avšak neslyšeli hlasu Páně, i poslal Bůh vojska
římská a město jejich, jerusalem, zničil a zapálil.
Kdo pak jsou ti, kteří byli na rozcestí pozváni? To jsme my,
kteří po židech toto pozvání uslyšeli, kteří se zde učením a Tělem
Páně živíme a jednou věčné blaženosti dojíti máme. Ale k této
nebeské hostině potřebujeme jednotného roucha, roucha svateb
ného; kdo bez toho roucha zemře, uvržen bude do íemnosti
zevnitřní. Které pak jest to jednotné roucho dítek božích? To
vám chci dnes vysvětliti, byste při všech slavnostech a svízelích
válečných na to nutné roucho nezapomínali, o ně se starali, abyste
se starali, by vaši příbuzní, kteří nosí uniformu vojenskou, vedle
ní měli i jednotné roucho dítek božích.
I. Když jsme na křtu sv. přijati byli za údy církve, když
jsme vodou a slovem božím v Kristu ježíši znovuzrození a po
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svěcení byli, když jsme se tu stali dítkami božími a dědici krá—
lovství nebeského, položil kněz na nás bílé roucho nevinnosti

a napomínal nás, abychom toto roucho čistoty neposkvrněné
přinesli před soudnou stolici boží. Tu jsme všichni obdrželi jed
notné roucho, roucho svatebné, t. j. milost posvěcující. Jedině
tímto jednotným rouchem odění připuštěni budeme k hostině ne—
beské. Jediné neštěstí pro duši jest ztratiti toto roucho těžkým
hř.chem„ spása duše záleží v tom, když jest v hodinu smrti ozdo
bena tímto rouchem.
Když tu slyšíte o rouchu a ozdobě, nemyslíte tu na pozem
ské roucho z pomíjejlcí látky, na ozdobu zlatem a stříbrem. Toto
roucho jest cosi duševního, jako duše, která se jím zdobí. Jest to
milost posvěcující, kterou jsme na křtu přijali. Když ji kdo těžkým
hříchem ztratil, může ji opět obdržeti ve svátosti pokání. V ostat
ních svátostech se tato milost rozmnožuje, toto roucho okrašluje
a ozdobuje.
Jako Farao se vším komonstvem se v rudém moři utopil,
tak všechny hříchy naše ve vodě křtu sv. utopeny bývají. Tě
lesné roucho nemůže duši změniti, má cenu, jak mělo v sobě.
Proto i pod nejlepším rouchem může sprosté srdce býti, nejkrá
snější šat může ohavnou duši zakrývati. Pod královským šatem
zůstal Herodes ukrutníkem, Nero krvelačným tyranem. Ale
roucho nevinnosti zušlechtuje duši a propůjčuje jí ještě větší dů—
stojnost než královskou. Povznáší nás k důstojnosti dítek božích,
jak pravi sv. Jan (I 3. l.) »Pohleďce, jakou lásku prokázal nám
Otec, abychom synové boží sluli a byli.: Jak se to může stát:?
Otec nebeský nám milostí posvěcujlcl vtiskuje znamení svého
božství a tak nás činí účastnými božské přirozenosti. Milost —
t. j. roucho svatebné — proniká naši přirozenost nebeským světlem
a povznáší ji nad její přirozenépostavení. jako dítko, které
kniže za své přijímá, stává se dítětem, knížecím, tak nás Bůh na
křtu sv. .za své dítky přijal. Proto nás učil Ježíš Kristus modliti
se: »Otče náš, jenž jsi na nebesíchc Nejnižší člověk, je-lí tímto
rouchem ozdoben, platí před Bohem více než kníže, který tohoto
roucha postrádá a jména dltka božího nezasluhuje. Jak krásná jest
duše, která jest tímto jednotným rouchem oděnal To poznáš
již z toho, že toto roucho povznáší duši k důstojnosti dítek
božích, že jí propůjčuje účast na přirozenosti božské. Vše, co
krásného kolem sebe vidíš, je matný odlesk krásy boží. Nikdo
nemůže dáti, co nemá. Když Bůh to.ik krásy tvorům svým pro
půjčil, jak krásný jest teprve sáml A když duše rouchem sva
tebným oděná jest nadpřirozený obraz boží, jak krásná jest v tomto
stavu! Duše ozdobená milostí jest chrám boží, ve kterém Bůh
stánek svůj upravil. Sám Spasitel dí: »Miluje li kdo mne . . .,
Otec můj bude ho milovati, a k němu přijdeme a příbytek u něho
učiníme.: (Jan;14. 23.) Zdaž Pán, král všech králů, neozdobí
patřičně duši, když tolika půvaby obdařil zemi, která jest pod
noží jeho? Ovšem nevidíš toto půvabné roucho. Ale také nevidíš
nádherný háv krále, když jej má převlečníkem zahalený, nevidíš
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také lesk diamantu, je-ii v skříni schovaný, nevidíš také krásu
perly, dokud je v mušlí ještě skryta. A přece nosí král nádherný
náv, je tu krása diamantu a perly. Tak jest tu i krása duše,
i když ji tělesnýma očima nevidíš. To nám připomíná sv. jan,
když píše (I. 3. 2.): »Nejmilejší, nyní jsme synové boží a ještě
- se neukázala. co budeme. Vímet, když se ukáže, že podobní jemu
budeme; nebot viděti jej budeme tak, jak jest.< Jak bychom
potom mohli Boha viděti, kdybychom již nyní jemu podobní ne
byli, kdybychom již nyní jako synové boží tahy jeho krásy na
sobě neměli. Králové často jezdí do cizích zemí na zapřenou,
incognito, odkládají znamení své důstojnosti, ano i jiná jména si
dávají. Tak cestují dítky boží světem incognito. Nepozorujeme
krásu duše jejich, ale je tu přece. Bůh a andělé ji vidí, Bůh nás
v tomto rouchu za své dítky uznává. Toto roucho jest tedy vzá
cnější než zlato a drahokamy, než všechny pozemské statky. Proto
mějte za to, že nic nejde nad krásu svatebnébo roucha posvě
cující milosti. Pevně v to věřte, i když to nevidíte, i když po
zemské statky sebe více vám v oči bijí. Držte se pevně víry,
krásnější než všechny pozemské statky jest krása posvěcující mi
losti, nebot nám přináší podobnost s Bohem, bohatství nepomí
jející a život věčný.
lí. To nás naplňuje sladkou útěchou. Když pevně věříš, co
jsi o milosti slyšel, když můžeš za to míti, že duše tvá má toto

jednotné roucho, tu máš skutečně velikou, silnou útěchu ve všech
těžkých starostech životních i ve svlzelích válečných. Můžeš si
říci: jsem dltkem božím, Bůh jest otec můj, i kdybych vše ztratil,
zbývá mi přece Bůh jako můj nejlepší přítel a pomocník. Nikdy
mne neopustí, jestliže ho sám neopustím. A když máš někoho
na bojišti, potěš se; nežli šel do pole, přijal svátost pokání a tak
oblékl také jednotné roucho dítek božích. Tak jest Bůh s ním;
jestliže ho rána trefí, má svého Boha v srdci, nejlepšího Utěšitele;
ano i kdyby musil přinésti oběť života, s rouchem dítek božích
vejde jistě do radosti Pána svého a ty máš nejlepší naději na
shledání s ním tam, kde nebude již odloučení. ,Viz, to je silná
útěcha, kterou nám roucho svatebné i ve válce poskytuje.
Ještě jinou útěchu nám roucho svatebné poskytuje. Zajisté
každý člověk stojí v ruce boží. Ale právě tak jest jisto, že duše,
které jsou ozdobeny posvěcující milostí, jsou předmětem zvláštní
péče boží. O nich čteme v knize moudrosti (3. l.): >Duše spra
vedlivých jsou v ruce božíc Písmo sv. užívá mnohých obrazů,
aby nám znázornilo tuto péči boží. Prorok Zachariáš (2. 8.) dl:
»Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice oka mého.: A žalm-sta
Páně (26, 5.) dí: »(Hospodin) ukryl mne v stánku svém, v den
zlých věcí chránil mne v skrýší stanu svého.
Jak krásná útěcha! Pro naše miláčky v poli: Ozdobeni
rouchem svatebním odebrali jsme se sem, jsme v ruce boží. Pro
nás doma: můžeme si říci: Bůh je s nimi v poli. Rány a smrt
Bůh jen tehdy dopustí, když naše hodiny blíže k Bohu přivedou,
když jim vítěznou korunu věčnosti zajistí. »Víme, že milujícím
Rádce duchovní.
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Boha všechny věci napomáhají k dobrému těm., kteří podle ulo
žení jeho povolání jsou svatív, praví sv. Pavel (Rím. 8. 28.).
ještě jinou útěchu naznačuje sv. Petr, když nás napomíná,
abychom všechny starosti vložili na Pána, který o nás pečuje.
Komu bychom také všechny starosti, zvláště v této válce, mohli
lépe svěřiti než Pánu? To je jediná skutečná velmoc, která jest
stále s námi, dokud její uniformu, jednotné roucho ditek božích,
nosíme.
Nyní chápeme útěchu, kterou roucho svatebné v sobě chová,
útěchu pro všechny, kteří je mají.
III. Ale také pociťujeme povinnosti, které k němu máme.
_1. Nejdříve je mustme rychle hledati, jestliže jsme je ztra
tili těžkým hříchem. Nešťastník je, kdo bez něho před věčného
svoudce přijde. Musl by tam oněměti, jak dnešní evangelium
praví. Se svázanýma rukama a nohama přijde do temnosti ze
vnitřní, kde je pláč a skřípění zubů. Proto si pospěš, když toho
roucha postrádáš, abys ho Opět nabyl. Nevíš, kdy zemřeš, žádný
okamžik nejsi jist. Víš, kde ho nabýti můžeš. Ve svátosti pokání,
když ji hodně přijmeš.
2. Máš-li tuto uniformu dítek božích, pečuj oto, abys si
ji zachoval. Varuj se proto těžkého hříchu a všeliké příležitosti.
k němu. Ale také hled, abys tuto uniformu zúmyslně nepošpinil,
neposkvrnil. Čím bys ji poskvrnili' Všedním hříchem. A poněvadž
naše lidská křehkost a slabost tak často klesá a třeba bez zlého
úmyslu roucho toto poskvrňuje, hled je očišťovati v krvi beránka
božího: každodenně zpytuj svědomí, vzbuď upřímnou lítost nad
hříchy svými. jak se marnivé ženy všemi způsoby namánaii, by
si tělesné půvaby zachovaly, a tobě by nemělo na tom, záležetř,
bys si zachoval svatebně roucho, které ti krásu propůjčuje,
o kterou tě ani nemoc ani stáří ani smrt připraviti nemůže?
3. Další povinností tvojí jest pečovati o to, by toto roucho
ještě krásnější bylo. Nemáš se spokojiti jen rouchem svatebným.
»Kdo jest spravedlivý, budiž ještě spravedlivější, kdo je svatý,
budiž ještě světější,c tak nás všechny písmo sv. napomíná. Pra

cujme proto o vždy bohatší ozdobu roucha svatebného modlitbou,
skutky milosrdenství, lásky k bližnímu, kajícnosti, častějším př:
jímáním sv. svátostí.
jen budeme- li ozdobení tímto rouchem, budeme připuštěni k ho
stině nebeské, v níž sv. Pavel dí: »Ani oko lidské nevidělo, ani
ucho lidské neslyšela, ani na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh
připravil těm, kteří ho milují.:
již veliký zástup ze všech národů, ozdobený rouchem sva—
tebným, raduje se při této nebeské hostině. Nuže, hleďme i my
toto roucho neposkvrněné přinésti před soudnou stolici boží,- jak
nás kněz při křtu sv. napomínal, abychom i my všichni zde
doma i naši miláčci v potí k tomuto velikému zástupu dítek
božích připouštění byli. Amen.

7m; Ne;. ja:. Holý, O. Izraem.
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Sv. Andělů strážných
Stráž andělská.
»Andělé jejich v nebesích stále patří na tvář otce mého, jenž
jest v nebesích.: (Mat. 18, 10.) pravil Spasitel o dětech. Každé
tedy dítě, i každý člověk i v pozdějším věku až do hrobu má
za průvodce anděla, který chrání těla i duše jeho.
Král Herodes Agrippa dal jíti a do žaláře vsaditi apoštola
Petra, aby jej po velikonoci popravil. V noci před popravou spal
Petr spoután okovy, šestnáct vojáků střehlo ho ve vězení pevně
zavřeném: anděl Páně zjevil se jemu a vyvedl ho na svobodu.
Dějiny církve boží vypravují mnoho událostí, jak andělé
osvědčili ochranu svou lidem. Vzpomeňme tu aspoň jedné z dob
pronásledování prvních křesťanů: at posíá víru naši v anděly
strážné a upevní důvěru k nim.

Pojednání.
Asi v polovici III. století žil v městě Nole horlivý kněz,
Felix, který vytrpěl pro víru žaláře a muka, až konečně Bohem

pgdivuhodně
zachráněn a ještě mnoho let až do smrti požehnaně
p sobil.
Za pronásledování Deciova slídili pochopové po stařičkém
biskupu nolskérn Maximovi. Uprchl do hor. Ve vzteku, že jim _
biskup unikl, jali kněze Felixe a vsadili do temného

žaláře, při—

kovali za krk, ruce a nohy pevně spoutali. Půda posypána ostrými
střepinami., aby Felix ve tmě a zimě noční stálým pícháním sko
řepin ani okamžiku snáti nemohl a pokoje neměl. Biskup Maximus
zatím v horách hladem a zimou umíral.
Ale Bůh poslal umírajícímu pomoc. Knězi Felixovi zjevil se
v žaláři anděl. Byli v žaláři také jiní vězňové, ale anděl ukázal
se jen Felixovi, který pro víru ležel v okovech. Vyzařoval jasně
světlo, jež osvítilo sklepení. Anděl promluvil, Felix se ulekl.
Zprvu myslil, že je to sen. Ale anděl mu poručil vstáti a jíti s ním.
Feix udiven mínil, že to nepůjde, vždyť je spoután okovy, žalář
pevně uzamčen a strážcové bdí. Ale anděl mu poručil podruhé,
aby i přes okovy vstal. A na to slovo spadla železa s krku, rukou
inohou. Potom ho vyvedl dveřmi a strážemi a šel před ním
do hor.
Když přišel Felix na místo pusté, kam se biskup uchýlil,
našel v něm již jen stopy dechu. Vzal břskupa do náručí, líbal
jej a zkoušel stuhlé údy zahřátí svým dechem a tělem. Dlouho
se namáhal, ale ani voláním ani zahříváním nemohl z něho dostati
známky života. Ani ohně, ani pokrmu, jimiž by hynoucího občer

stvil, nikde nebylo. Konečně připadi na dobrou myšlenku: klrkl
a prosil vroucně Boha, aby sám s nebe pomohl, aby svému bi
skupu mohl prokázati službu lásky, která mu byla uložena.
Byl vyslyšen. Jak zvedl oči od umírajícího. spatřil v blízkém
křoví viseti hrozen. Utrhl jej a přiložil biskupu k ústům. Ale
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ten byl bez sebe a měl zuby jako mrtvý zataté, nemohl tedy po
žíti nabízenéno občerstvení. Konečně se podařilo Felixovi ote
vříti mu vyschlé rty a vpraviti mu něco štávy hroznu do úst.
Sotva jí biskup

okušil, přišel k sobě, otevřel oči, a mohl pro—

mluviti jazykem, který dosud lpěl na suchém ponebí.
Když se úplně vzpamatoval, vyrozuměl, že Felix přišel ho
hledat. Otcovsky jej objal a žalostně se tázal, proč přišel tak
pozdě: »Kdďs byl tak dlouho, synu můj, vždy? Pán mi už dávno
slíbil, že přijdeš za mnou.< Felix vzal biskupa na ramena a za
nesl jej do svého domu, v němž obývala jenom stará služka. Felix
zaklepal na dvéře, a když otevřela, odevzdal jí biskupa, & poručil
jeji ochraně a obsluze. A biskup děkoval svému knězi za tu službu
lásky, položil mu pravici na hlavu a požehnal mu.
Biskup i kněz žili ještě nějaký čas v úkrytu, až se bouře
pronásledování utišila, a působili potom ještě dlouho požehnaně
mezi svým stádem. (Christ. Pesch. Die hl. Schutzengel 118
Herder 1917.)
*

*

*

Inás provází stále anděl, strážce těla i duše naší. Pamatujme
na to vždy a všude. Čisté budiž naše tělo, čistá naše duše, jako
čistý a svatý jest'anděl, který nás střeží. V pokušení vzývejme
ho o pomoc, aby s námi bojoval a zvítězil, abychom zůstali
dítkami božími v jeho milosti a nestali se otroky ďábía hříchem.
Denně se k němu modleme, denně ho vzývejme a uctívejme,
jak toho zasluhuje, zvláště dnes svěřme se oddaně jeho ochraně,
aby vás bezpečně vedl pozemským vyhnanstvím a vás šťasně při
vedl do vlasti věčné: Andělc boží, strážce můj . . -.
70s. Galek.

Neděle dvacátá po sv. Duchu
Všudypřítomnost boží.
Královský úředník, jehož syn byl nemocen v Kafarnau, při
stoupil k Pánu Ježíši, prose, aby sestoupil a uzdravil syna jeho,
neb počínal umlrati. Byla to veliká důvěra a víra, jakou měl
v moc Krista ježíše. Než víra ta nebyla dokonalá; domníval se,
že Ježíš musí sestoupiti do domu jeho, měl-li nemocného uzdra
viti. Nevěřil, že i vzdálen jsa, nemocného uzdraviti může. Proto,
když prodléval Ježíš a káral jeho nedůvěru: »Neuzříte-li divů
a zázraků, neuvěříte,c opět prosil královský úředník: »Pane.
sestup, prve nežli umře syn můj.: Nyní řekl ]ežíš: n]di, syn tvůj
živ jest.: A skutečně v touž hodinu uzdraven byl syn králov
ského úředníka.
Tak mocný jest Pán, že uzdravuje a pomáhá i na velkou
vzdálenost. Jak to možno? ježíš není pouhý člověk, ale'Bůh.
Bůh jest duch, který naplňuje všecko — je všudypřítomný. Ježíš

_
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jako druhá božská osoba je všudypřítomný, byl přítomen také
v Kafarnaum, třeba tělem byl v Káně.
Nejmilejší! Té pravdy vždy pamětlivi budme — Bůh je všudy
přítomný, vidí, slyší nás všude, at jsme kde jsme, at jdeme kam
jdeme, všude jest Bůh.

Pojednání.
K sv. opatu Antonínovi přišel kdysi mladík a prosil, aby
mu dal návod, jak by se mohl státi dokonalým. Sv. Antonín
dal mu jediné, kratičké napomenutí: »Kamkoli synu kráčíš a cokoli
činíš, vždy pamatuj, že Bůh je při tobě a staneš se dokonalým.:
Mladík vracel se domů a divil se, že tak zkrátka byl odbyt, těch
několik slov že nestojí 'za to, aby k vůli nim tak dalekou cestu
konal. V tom ujížděl mimo něho jezdec. Mladík viděl, jak při
jízdě něco spadlo. Když k tomu došel, shledal. že je to závitek
zlatých peněz. »Nekonal jsem přece cestu nadarmo; zaradoval
se, »tyto peníze si nechám, žádný mne neviděl.. Ale v tom při—
padlo mu na mysl napomenutí sv. Antonína: »Kamkoli kráčíš
a cokoli činlš, pamatuj, že Bůh je při tobě a staneš se dokona—
lým.: »Bůh je při mně,: pravil si mladík, »Bůh mne vidí, nesmím
si cizích peněz nechatizc A rychle Spěchal a volal na jezdce
a peníze mu odevzdal. Sel dále & setkal se s veselou, rOZpustilou
společností. již byl na tom, že zúčastní se jejich hříchů, protože
lákali ho a hřích zdál se mu svůdným. V čas ale zase se rozpo
menul na slova sv. Antonína: >Kamkoli kráčíš a cokoli činíš,
pamatuj, že Bůh je při tobě.: Rychle společnost opustil. A tak
slova sv. Antonína při každém pokušení ke hříchu ho chránila.
Stal se opravdu dokonalým.
Bůh všudy je přítomen. jest na nebi i na zemi. On naplňuje
nebe i zemi mocí a velebností svou. »Nebe je stolice jeho a Země
podnož nohou jeho. Bůh není jen z blízka, ale iz daleka.:
(Jer. 23, 23.) »V něm živi jsme, hýbáme se a trváme.< (Sk. ap.
17, 28.) »jako ptáci, kdekoli se prolétají, vždy a všudy v povětří
se nalézají, rovněž i my, kdekoli chodíme a jsme, všude sev pří
tomnosti boží nalézáme,c přaví sv. František Sal. »Bůh náš,< píše
sv. Augustin, »pozoruje všechny skutky, všechna slova a myšlenky
každého z nás'tak bedlivě, jakoby na všechny tvory zapomínal
a na nikoho jiného, lec toliko na nás patřil.:
Všudypřítomnost boží posvěcuje celý svět, každé místo mění
v oltář a svatyni, kde Bohu se klaněti a modliti můžeme a máme.
Tak nás o tom poučil ]ežiš v rozmluvě se ženou Samaritánkou.
»Ženo, věř mi, že přichází hodina, kdy ani na této hoře, ani
v ]erusalemě nebudete se klaněti Otci: (Jan 4, Zl.) ale na všecn
mistech
.
Všudypřítomnost boží vybízí nás, abychom stále na Boha
pamatovali, s Bohem stále obcovali. »V samotě sluší nám býti
sami se sebou, ve společnosti s bližním, všudy ale s Bohem, který
samotu a společnost ustanovil. Ciní-li kdo jinak, nikde spokoje
nosti nenalezne; nebo samota bez Boha podobá se smrti a spo
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lečnost bez Boha spíše je škodna. S Bohem všude je blaze, bez
Boha všude zle.. (Sv. Frant. Sal.)
Všudypřítomnost boží povzbuzuje nás, 'bychom Bohu vždy
stávali se podobnějšími. Dle obrazu božího stvořeni jsme, obrazu
božírnu hleďme býti podobní a to stane se, _budeme-li míti stále
a všude Boha před očima. »Bůh je neidokonalejší obraz a vzor,
jemuž se podobati má duše lidská. Tento obraz boží má se
v duši lidské otisknouti jako podoba pečetě do vosku. Tu se
stává neustálým pamatováním na všudypřítomnost boží,: pravi
sv. Bonaventura. »Chcd přede mnou a buď dokonalý,: pravi
Hospodin Abrahamovi. Chod před Bohem a budeš dokonalý.
Hospodin všude bdí nad plněním a ostříháním zákona svého.
Nikde proto nelze zákona božího bez hříchu a trestu překročiti.
Král Antigonus poslouchal jednou dva vojáky, kteří před
stanem jeho na stráži stáli a zle o něm mluvili. Král vystoupil
ze stanu a pravil jim: »Jděte dále,-aby král vás neslyšel.: Kře
stane, odejdi někam, vzoal se, ukryj se před Bohem, aby tě hře
šiti neviděl Můžeš?
Dívka jedna, jménem Taida, byla nestoudnou hříšníci a stala
se velikou kajícnicí. A jak? Myšlenkou na přítomnost boží. Jeden
světec, pln jsa této myšlenky, šel ji vyhledat, jsa odhodlán při
vésti ji k Bohu. Tváře se býti pln studu a celý se chvěje se jí
tázal: »Taido, myslíš, že nás tu nikdo nespatříh Dívka mu krátce
odpověděla: »Budte bez starosti, zde nás nespatří ani živá duše;
náš hřích zůstane skryt na vždy celému světu.< »Zaručuješ mi to,:
dokládal světec, doopravdy?:
»Kdo by nás mohl vidětiřc od—
povídá nešťastná dívka, »kdo by nás mohl viděti, když jsme sami?.
»Než kdyby přece někdo,: vece světec. »Oh,c pravila konečně
dívka, »krome Boha, jenž zná a vidí všecko, se tu není třeba
obávati nikoho, kdo by nás vidél.: Světec, jenž právě na tato
slova čekal, jí pravil: »Ty tedy věříš. že Bůh té vidí a přece se
.v ie'no přítomnosti Opovažuješ hřešitiřc Na tato slova a paprsek
milosti boží, jenž ji osvítil Taida propukla v pláč a rozhodla se
obrátiti. Odebrala se do _ústraní a po celý zbývající život svůj
činila nejpřísnějšípokání. »Člověka přítomného se ostýcháš,c pravi sv.
Ambrož, >a přitomnosti Boha Otce, Syna i Ducha sv. se nebojíšřc
Na Boha mysliti a hřešiti! Jaká to opovážlivostl Je to tolik,
jako Bohu do očí říci: Hle, Bože, ačkoli vím, že při mně jsi a na
mne patříš, ačkoli vím, že tě ty nečisté myšlenky, v nichž zalí
bení mám, ty nečisté řeči a žerty, ten ohavný skutek, kterého
se dopustiti chci. bude velice urážeti, ačkoli vím, že mne trestati
můžeš, jak chceš, přece chci se toho hříchu před očima tvýma
dopustiti. Pohled a buď svědkem, jak přestupuji přikázání tvá.
Nedbám žádné hrozby tvé. Hněvej se jak chceš, já budu činiti,
co budu chtíti; chci ukojiti žádost svou. Jak hrozná, rouhavá to
slova! A přece jedná tak hříšník, když ku hříchu svolí, poněvadž
toho hříchu před tváří vševědoucího Boha se dopouští.
Bůh patří na nás, Bůh vidí nepravosti naše. jeho oko je ne
skončeně jasnější než slunce, před ním je černá noc jako nejjas
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nější den, Bůh vidí všechno. Nadarmo skrýval se před ním Adam
v ráji, nadarmo bloudil Kain po světě, chtěje se skrýti před
tváří boží. Nadarmo pravili smilní starci Susaně: »Hle, dveře za
hrady jsou zamknuty. nikdo nás nevidí c Nadarmo těší se hříš

ník: Kdo mne vile Tma jest kolem mne, stěny kryjí mne, nikdo
mne nevidí. Koho bych se bál? Však vidí tě přece někdo. Jedno
oko patří na tebe ——a to jest oko spravedlivého, trestajícíhol
Boha. Před ním neukryješ se nikde.
Vzpomínka na všudypřítomnost boží je tedy veleprospěšna,
bychom se hříchů chránili. Proto praví sv. jan Zlat.: Zachová
meuli se v přítomnosti boží, ničeho zlého se nedopustíme; vždy
se upamatujeme, že Bůh všechny naše myšlenky vidí, všechna
naše slova slyší, všechny naše skutky pozoruje.
. ]ak hrdinně si počínají vojínové u přítomnosti králově!
Myšlenka, že jejich panovník je vidí, ten, jenž jediný je potre
stati neb odměniti může, oživuje jejich odhodlanost a sílu. jak
blaženými bychom byli, kdybychom vždy na zřeteli měli, že Bůh
vše, cokoli činíme, pozoruje. Zajisté bychom vše dobře, vše
v dobrém úmyslu konali, aniž bychom se snažili někomu jinému
se zalíbiti, leč Bohu. Sv. Basil praví: »Kdyby se někdo u přítom
nosti krále a nějakého venkovana nacházel, zajisté by se všemožně
přičinil. aby se králi zavděčil, aniž dbal, čeho si snad venkovan
přeje. Tak nemá ani ten, kdo při všem přítomnost boží na paměti
má na zřeteli, aby tvory upokojil, nýbrž pracuje jen k tomu cíli,
aby se Bohu zalíbil, jenž jej vidím
jistý vojenský vysoký důstojník žil bohabojný život. Když
ležel na smrtelném loži, tázal se ho kněz, který ho zaopatřoval:
»jak je to možno, že jste uprostřed zkažených soudruhů tak svatý
život vedl a ctnost a nevinnost svou zachovalřc Umírající s úsmě—
vem odpověděl: »Hned v mládí svém jsem slýchával často, že
Bůh nás všude vidí. Na ta slova nezapomněl jsem nikdy. Když
pokušení doléhalo na mne, když nečistá žádost vzbouřila se ve
mně, tu pomyslil jsem si jen: Bůh tě vidíl Vzpomínka tato za
pudila všechna pokušení má.
]si slabý a křehký; pokouší tě tělo tvé, svět a ďábel; těžký
boj je ti bojovati, již domníváš se, že neodoláš nepřátelům duše
své. Vzpomcň, že Bůh blízko jest, že je všudypřítomen, pros ho
o pomoc, sílu, statečnost a buď ujištčn, že neodepře tobě své
milosti a své pomoci.
Bůh jest v nás, ne jako v ostatních tvorech, nýbrž jako ve
svém chrámu, jako ve svém domě. »Nevíte,< táže se sv. apoštol,
zže jste chrámové Ducha sv. 3 že Duch sv. ve vás bydlířc
(I. Kor. 3, 16.) Proto pravil také božský Spasitel, že v duši,
která jej miluje, se svým nebeským Otcem a Duchem sv. přijdou,
aby v ní. ne krátký čas, nýbrž stále zůstali. »Miluje-li kdo mne
i Otec můj bude jej milovati a k němu přijdeme a příbytek si
u něho učiníme.: (jan 14, 23.) Bůh jest všude, jeho přítomnost
naplňuje nebe i zemi, zvláštním způsobem však bydlí v našich
duších a tu rád se zdržuje, jak to ústy svého apoštola oznámil:
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»Přebývati budu v nich a procházeti mezi nimi a budu jejich
Bůh.: (II. Kor. 6, 16.) A tu chce býti od nás milován a ctěn;
nebot pln lásky a smilování jest v nás, aby naše vzdechy slyšel,
naše důkazy lásky přijímal. nás chránil, řídil, nám své milosti
a dary uděloval, nám na pomoc přicházel ve všem, čeho nám
k věčné blaženosti třeba jest.
Tak jako nestává ani jediného okamžiku. praví sv. Bernard,
kde bys dobroty a milosrdenství božího nepotřeboval a nepožíval,
tak nemá býti ani jediného okamžiku, kde by sis ho všude pří
tomného nepředstavoval. Kolikrát vzdechneš, tolikrát máš si na
Boha vzpomenouti.
Bůh je všudypřítomen. :Rozkoš jeho jest býti se syny lid—
skými : (Přís. 8, 31.) Budeme-li kráčeti stále jako před obličejem
jeho, ujištění býti můžeme, že někdy tváří v tvář budeme na Boha
patřiti a s ním věčně se radovati. Amen.
Frant. Čec/z.

Slavnost růžencová.
Růženec mocnou záštitou v ranách: války, hladu a nemoci.
Napsal lan Havelka, kaplan v Čáslavi.

Ranní promluva.
Moji drazí! Dva měsíce v roce uctívá církev svatá Královnu
nebes i země, Pannu Marii. V měsíci květnu pobožností májovou,
v měsíci říjnu pobožnosti růžencovou. Tento měsíc shromažďují
se zbožní křesťané kol trůnu Matky boží, by na hlavu ]ejí VIOŽIIÍ
krásný věnec růží, by uctili ji modlitbou sv. růžence. A poněvadž
dnes jeneděle růžencová, chci láskám vaším ukáZati, jak mocná
je modlitba sv. růžence.
Růženec, křesťané drazí, je mocnou záštitou lidstva úpícíbo
pod těžkými ranami doby přítomné, jest silou v dobách války,
hladu a nemocí!
.

!
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Když Kristus Pán rmoutil se v zahradě Getsemanské, když
bolesti, jež podstoupiti měl pro spásu lidí, krvavým potem zalily
svatou tvář jeho ——tu jedna kr—ůpěj— jak vypravuje zbožná le

genda — spadla v chladnou zemi a hle —-proměnila sevkrásné
růže: červenou, bílou a žlutou! Pln úiivu volal trpící Spasitel:
Občerstvete mne růžemi, nebot nemocen jsem láskou! A anděl
sebral růže, uplet! z nich věnec a vložil Spasiteli na hlavu. Pán
Ježíš posilní! se.
Barva červená, bílá a žlutá jsou odznakem sv. růžence. Když
božský Pán náš posilnil se symbolem růžence, čím větší síly na
budeš ty, milý křestane, v modlitbě sv. růžence! Síly, jež právě
v dobách přítomných ti je zapotřebí.
SV. Antonín viděl, kterak Kristus Pán chtěl zničiti svět třemi
ranami. Ale Panna Maria klesla k svatým nohám jeho a prosila,
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by ušetřil světa, chce prý mu dáti prostředku, kterým by lidstvo
uchránilo se hříchu a zahořelo láskou k Bohu. Tím prostředkem
byl sv. růženec, k jehož rozšíření zvolila Paní nebes zbožného
světce Dominika. Ranami, kterými zničit chtěl Pán hříšné lidstvo,
byly: válka, hlad a nemoce. A ty chtěla Maria Panna odvrátit
od světa. Podařilo se jí to? Dějepis svědčí následující:
Bylo to roku 1656, kdy klidní občané Svýcar přepadeni byli
cyrůšskými spiklenci. Byli obležení a ostřelováni více než 48 děly.
V této veliké tísni utekli se obležení pod ochranu Královny sva
tého růžence. Všichni vojíni zavěsili si na hrdla svatý růženec,
udeřili na nepřítele a právě v neděli rúžencovou dobyli skvělého
vítězství nad nepřítelem. Město Kostnice obleženo bylo švédským
vojskem. Zoufalost opanovala mysl všech. V této krajní bídě
i toto město vzato útoč.ště své ve sv. růženec a hle, Královna
sv. růžence opět pomohla, skoncovala hrozné krveprolévání.
Moji drazíl Vižme doby přitomnél Celá Evropa proměněna
ve veliké pojiště. F urie válečná miliony lidských životů vzala si
za obět. Veškero lidstvo úpi v úzkostech, ovénčeme hlavy své
věncem růží červených. bílých a žlutých, vezměme do ruky svatý
růženec! Prosme Královnu přesvatého_rů2ence, prosme ji všichni,
co doma jsme, prosme ji denně úpěnlivě a Maria Panna nás ne
opustí. dá nám dočekati se šťastného konce běd válečných!
Ale nejen válkám učiní sv. růženec konec, on dá nám též
zvítězit v každém boji, jejž bojujeme pro spásu své duše. Je život
náš zápasem s hříchem. O jak často více méně jsme hříchem
raněni, ano přemožení. Č) tehdy do ruky vezmi jeden každý svatý
růženec. On bude ti tvrzí mocnou, věží Davidovou v boji s ne
přítelem tvé duše. Kdo má růženec v ruce, v ústech modlitbu
Páně a zbožné »Zdrávas Maria-, v srdci pak svatá tajemství nasi
spásy. ten přemůže svět, ten zvítězí v boji s hříchem!
A proto důvěrně a ochotně chod denně, kdo můžeš, na po
božnost sv. růžence, pros při pobožnosti, za šťastné skončení války
světové i boje duše své s hříchem, by brzy světu byl vrácen mír,
duši tvé pak vítězství a s ním království božll
Sv. růženec jest mocnou záštitou i v druhé a to těžší ráně
lidstva, totiž v době hladu. Růženec je onou bohatou lodí, o níž
mluví Šalomoun: jako kupecká loď, která z daleka přináší chléb.
Pobožnost sv. růžence jest lodí, která ctitelům svým vdooě hladu
přináší pokrm vydatný. I'toto mnohými případy jest dokázáno.
již za času sv. Dominika. učitele sv. růžence, byli v čas nedo—
statku zázračně nasycení hladoví jeho žáci a pomocníci. Co lidí
ku př. sv. Vincenc Ferrarský nasytil několika chleby při vroucí
modlitbě sv. růžence. Zvlášť zajímavou jest událost tato:
Indické'město Canovre od dávna bylo pod panstvím portu—
galským. Divocí Malataři však oblehli město a nemohouc'ho
zdolati zbraní. hladem snažili se donutit město ke kapitulaci. Oble
žení plni zoufalství a bez rady ooslední útočiště vzali ke své milé
Paní a Královně sv. růžence. [ konali každého večera pobožnost
sv. růžence a — ejhle, Ta, o níž nebylo slýcháno, že by opu
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stila, kdo před Ní slz vyléval, pomohla! Bylo to právě na svátek
zázračného Nanebevzetí Panny Marie, kdy moře vystoupilo do
výše nebývalé — až na schody chrámové a vyvrhlo tolik jedlých
mořských hlemýžďů, že zakryly se jimi celé ulice. Obyvatelé je
sesbírali a tak přemohli největší tíseň - hlad. Nepřátelské vojsko
marně podnikalo útoky. Nebe žehnalo zbraním, Královna růžence
spornobla, hlad zahnala!
Drazí moji! Měli jsme žně dosti bohaté, přece však krutý
_host — hlad — zaklepal u mnohého z nás na dveře. O prosme
mocnou Pannu Marii, uctívejme ]i růžencem, by nám žehnala
sklizenou žeň a tak od nás hlad těla zahnala! Než moji milí,
u jednoho více, u jiného méně ozval se hlad jiný, hlad duše,
který stejně ničí bytost lidskou, odnímaje ji životu věčnému! —
A tento hlad duše též nutno ukojiti! A kde je pokrm vydatný,
který nejen ztiší, ale nasytí hladovící duši lidskou? Je to svatý
růženec! Praví krásně Karthagena: Svatý růženec jest živitel
živých, který sytí potravou velmi cennou: milostí božíl —
A jiný napsal: Smrt tvé duše blíží se potud k tobě, pokud
nemodlíš se sv. růženec! Velmi těšlivě pak volá nadšený kazatel
sv. Vincenc z Pauly: Jak můžeš, křestane, naříkati nad svou chu
dobou. lkáti nad svo_iínouzi, když máš růženec, jenž s to jest
ztišiti duši, ano i hlad tvého těla!
Milí posluchači! Krom těla Páně, jež zachovává duši kživotu
věčnému, chop se i růžence a zachováš nejen duši, ale i tělo od
hrozícího hladu !

Nejbolestnější ranou, kterou rozhněvaný Bůh trestá lidstvo,
jest nemoc. Když anděl smrti klepe na dveře, tu, moji milení,
studený pot vyráží na čele nemocného, pláč a zoufalství na čela
okolostojícícb. Když takv dobách válečných krutý mor zuří, není
ušetřeno jediného domu, kde by nebyl někdo oplakáván. Marný
pláč, marné zoufání, marné hledání pomoci. Toho zakusilo v r.
1630 město Bologna. V krátkém čase obydlené město proměnilo
se ve veliký hřbitov. Svého času kvetoucí krásou krajina, která
těšila se pohledu božímu, na kterou modravě nebe usměvavě
hledělo, zkrátka pravý ráj to na pohled, proměněna v poušť;
stromy bez listu, luka bez zeleně, květiny bez květu, město bez
ruchu, domy plny mrtvol. Jen několik z tolika tisíců obyvatel
plahoč.lo se ulicemi, více mrtví než živí, padajíce přes mrtvoly
svých drahých nepohřbenýcbl Kde vzít v bolu útěchy, kde
v opuštěnosti dobýt pomoci? Vzpomenuli zbožní občané bolonští
na uzdravení nemocných, na pomocníci křesťanů, uctívali ji sva
tým růžencem! A sotva že ukázaly se červánky této nebeské
růže, trhaly se- stíny smrti! Sotva že vzešel purpur této růže -—
růženec ——stoupala červeň v tváře pobledlé, sotva že prorazila
oblaka vůní této nebes růže, pominul mrtvolný puch, při prvním
hlasu společné modlitby růžence, oživena láska k trpícím, důvěra
v pomoc nejvyšší! Vše rázem se změnilo! Bolest v radost, pláč
, v modlitbu, trní bolu v růže naděje, bolestný vzdecb ve zbožné
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Zdrávas! Mrtvé tičho v radost života!
modlitba sv. růžence!

Tak zázračně působila

A zrovna tentýž účinek při moru v Neapoli r. 1656. v Lisa—
boně r. 1564, ve Vídni 1713!
Mojidrazí, tot bistoričné události a praví se: dějiny učitelkou
lidstval I dnes v mnohých osadách zuří nakažlivé nemoci. a Bůh
ví, nenavštíví-li rána tato i osadu naši! Chraň nás Pán Bůh sám,
ale pak, moji milení, hle'ďme klidně vstříc, nebot máme lékaře
moudrého a mocného, jenž dovede zničiti zárodek každé nemoci,
lékaře, který nestojí mnoho peněz, a lékařem tím jest Královna
sv. růžence, jež dává nám lék účinný, sv. růženec! O chop se ho,
můj drahý, modli se denně růženec, at nevynecháš ani jediný den
měsíce října pobožnost růžencovoul Uctíš ji Pannu Marii, Panna
Maria pak svou přímluvou uchrání tě nemocí!
Drazí mojí, mám však na mysli ne tak nemoc těla, ale nemoc
duše. Není mezi námi — bohužel _—nikoho, kdo nebyl by na
vštíven touto nemocí. A nemoc duše jest každý hřích i ten nej
lehčí. Po hříchu duše slábne, klesá, upadá do nemoci těžší, až
zmírá v hříchu těžkém. Kde nabrat síly ku povstání, kde najít
záchrany? Představme si, mojí milí, následující obraz: Matka
a jediné dítě její jdou procházkou a přijdou k propasti. Jediný
jen krok a skotačivé dítě střemhlav řítí se do prohlubně, jediný
jen okamžik a dítě pláče na dně propasti. oNení mrtvol: zajásá
matka a již pomáhá. Provaz spouští dolů, děcko křečovitě se
chytne, matka zachrání dítě.
Touto matkou jest Maria Panna, dítětem jsi ty, milý kře
stane, a provazec, který tě zachrání, jest — svatý růženec! —
O miluj jej, modlí se jej velmi pilně a zbožně, nebot on je ti
zbraní v boji s hříchem, on sytí tě milostí boží. když duše _hla
doví, on je ti lékem vnemoci duše, lékem, který sílí, občerstvuje,
zachovává dušil
'
Nevynechej tedy ——'
ještě jednou volám — ani jediného dne
měsíce října večerní pobožnost sv. růžence, měj jej v ruce v po
slední hodině svého života, nebot kdo na Zemi ověnčil skráně
Královny Marie růžencem, ten v nebi ověnčen bude růžemi radosti
věčné! Amen.

Neděle dvacátá první po sv. Duchu.
Nečistota jest'jen lidská křehkost?
»Pročež vezměte zbroj boží, abyste
mohli v den zlý odolati a ve všem do
konali státi.:
[Efes. 6, 13.)

Ústy svatého apoštola národů Pavla napomíná církev své
věřící v dnešní sv. epištole, aby stáli, majíce podpásaná bedra
svá pravdou a oblečení. jsouce v pancíř spravedlnosti a obuté
majíce nohy přípravou evangelia pokoje. Jak důležité to napome
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nutí, zvláště v naší době, když takičasto nepravdivé zásady ovlá
dají ducha a mysl mnohých křesťanů. jak mnozí odporují evan
geliu Ježíše Krista a svádějí mnohé křivými naukami. Poukazuji
jen na jednu moderní zásadu: »Nečistota (smilstvo) jest jen lidská
křehkost.: Uvažujme tudíž v dnešním svém rozjímání, co o ní
nám souditi třeba.

Rozjímání.
»Nečistota (smilstvo) jest jen lidská křehkost.: U tak choulo—
stivé věci jako jest tíže anebo maličkost poklesku smilnosti, ne—
může leckdo povolán býti spolurozhodovati. Spolurozhodovati
může jen _nezúčastněný, jenž nemá žádného egoistického zájmu
na tom, zda něco velkým a těžkým, anebo malým a všedním
jest. Nestrannými svědky jsou Bůh, rozum, srdce.
1. Co praví Bůh o tomto hříchu proti šestému přikázání?
Předně čtěme listy Pavlovy. »Kteří žijí podle těla, nemohou se

Bohu líbiti; (Řím. 8, 8) Bohu se nelíbiti znamená Bohu odpor
ným býti. Bohu odporným býti není žádná maličkost. Lépe jest
celému světu. všem malým a velikým na zemi se nelíbiti, avšak
Bohu se líbitj. než naopak. »Smilnlky a cizoložníky souditi bude
Hospodin: (Zid. 13, 4.), to jest odsoudí je Bůh. Spravedlivý Bůh
neodsoudí pro každou maličkost a nepatrnou věc, tu musí něco
důležitého se státi. »Ani smilni nebudou vládnouti v království
božím.c (I. Kor. 2, 6) Království božl jest nebe. Nedostati se do
nebe znamená na věky zavrženu býti. je to maličkost? Sv. Pavel.
je tlumočníkem, on nemůže jinak leč souhlas-Iti s ]ežlšem. Kdyby
někdo se domníval, že Pavel má především skutky na mysli, tu
jde ]ežíš dále, a přisuzuje vnitrnému hříchu stejnou zlobu, jako
zevnějšímu: »Já však pravím vám, každý, kdož by pohleděl na
ženu ku požádání ji, již cizoložil s ní v srdci svém ( (Mat. 5, ZS.)
Nejedná se tudiž jen o zevnější věci, nýbrž o nečistotu
v myšlení, v žádostech a zalíbeních. Kdo dobrovolně je pěstuje,

nelze,/aby se Bohu libil, bude odsouzen, nemůže přijíti do nebe.
— ježíš kázal slovem a skutkem. Jasněji by nebyl mohl svou
ošklivost před tímto hříchem ukázati, než učinil ve svém chování
se oproti králi Herodovi. Když Herodes viděl ježíše, zaradoval
se velice, neboť on už po dlouhou dobu toužil, aby ho uviděl,
aby spatřil ]ej nějaký zázrak udělati. Dal mu též mnoho otázek,
avšak ježlš nic neodpovídal. Chování se Ježíšovo oproti Herodovi
jest na první pohled na nejméně aspoň překvapující. Bylt přece
Ježíš ke všemu světu tak dobrotivý a mírný, nepovažoval to ni
kterak za sebe nedůstojna, s nízko postavenými muži a ženami
přívětivě. láskyplně hovořiti. On neodmítal od sebe žádného hřiš
níka, volal vše sklíčené a utrmácené k sobě — mluvil s Kaifášem,
s Pilátem, s ]idášem a lorrem — jen ne s Herodem, ačkoliv
Herodes byl králem. Důvod hlubokého opovržení Heroda se strany
]ežlšovy spočíval v nemravném způsobu života toho krvesmilníka
a cizoložníka. Už Jan Křtitel bo varoval: »Non licet tibi.: »Nenl
ti dovoleno, ji míti.: Napomenuíí bylo marno. Nuže, nyní napo
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minal, varoval, káral Ježíš jedním konem (aktem) — úmyslného
mlčení.
Žádný člověk nemůže smazati, co Bůh svými posly napsal
na kamenné desky Mojžíšovy (je to zároveň do srdce každého
člověka vtisknuto) a co zní: »Non macchaberis. Nesesmilnišlc

Ne tak pro rouhání anebo vraždu anebo krádež přišla potopa na
svět, jako spíše pro hřích smilstva >Omnis caro corruperat viam
suamlc Pro tento hřích přišel na Sodomu a Gomorhu onen ve
liký trest. Vše slova boží, pochopitelná každému, kdo uši má,
aby slyšel!
2. Druhý svědek o velikosti hříchu smilstva jest lidský rozum.
Tento pravi: To, co vše dobré kazí a ničí. a co vše zlé plodí,
nemůže žádnou maličkostí býti! jak hrozné věci a řádění napů
sobí tento hřích! Podívej se na tohoto muže: on jest vážen
u svých sousedů, zaujímá vysoké hodnošti, bývá rád o radu
tázán, vede nejkrásnější, nejspořádanější život v rodině, miluje krb
domácí, je zámožný; vše se daří výtečně. — Nyní bo sotva zas
poznáváš. Vše se změnilo. Zámožnost a blahobyt klesá, vážnost
je ta tam, žena a děti prcb'y: odkud tato změna? Ou podvedl
svou ženu, dopustiv se cizoložství. jeho vášeň k nedovolené osobě
zaslepila ho, odcizila bo své rodině, mohl by zbynouti hořkosti
Srdce a hanbou; pravděpodobně bude z něho op—lec,snad i do

konce deiraudant.
Popatř na tuto ženu, byla andělem v domově. Plna pozor

nosti a spanilé oddanosti ke svému muži, jejž si vyvolila a milo
vala, plna obětavosti pro své dítky. plna milosrdenství k chudým.
Nyni platí o ni slova proroka: »Téžce zhřešil ]erusalem, proto
se stal nestálým; všichni, kdo ho vysoce si vážili, opovrhuji jim,
neboť oni vidí jeho ohavnost a on se odvrací se sténáním do zadu.
jeho neřest lpí na jeho nohách, on neuvážil SVů)konec, on klesl
hluboce a nemá žádného utěšitele.< — Ona nemůže mužovi více
se dlvati do očí, ona odstrkuje dítky od sebe, stala se tvrdou —
poněvadž - nuže ano, protože se dopustila té maličkosti cizo—
ložství. -— Pohled na tohoto syna. jak jest pracovitý, ochotný,
poslušný, spořivý, — najednou stává se ledabylým, drzým, své
hlavým, neposlušným, štití se přitomnosti rodičů, upadá očividně.
Hlodá had neřesti smilstva nenasytné na nejlepši části jeho já,
odtud pochází ona proměna.
jak bývají velebeni rodiče za cudnost svých dcer! Ony kvetou
jako růže v červnu, ony nosí bohatou ozdobu zbožnosti, skrom
nosti, smyslu pro domácnost, „krátce všeho, co panně svědčí,
nosí na sobě. Než od té doby co stud ze svého srdce vypudily,
jest podíl ileCh slovo moudrého muže: >Každá žena, která ne
stoudná jest, bývá jako bláto na ulici pošlapána.: (Sir 9.) Jako
tento hřích ničí dobré v člověku, tak plodí zlol
Kdo se oddá. této neřesti, brzo ustane se 'modliti. Smyslná
rozkoš a modlitba dají se tak málo spoiiti, jako ano a ne, jako
výše a níže. Sv. Pavel dí: »Smyslný člověk nechápe, co ducha
jest.< Modlitba jest povznesení, vzlet, smilstvo jest pád do pro
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pasti! — On nechodí více na bohoslužby, protože tam má dlouhou
chvili, protože tam cítí tiché výčitky svého lepšího já, jež nená
vidí, kdyžtě miluje smyslnost. -—On ztrácí víru, nebot nejvice
argumentů proti víře nepochází z hlavy, nýbrž ze srdce, nikoliv
z jasné hlavy, nýbrž z oné. která zaujata jest výpary. jež vystu
pují ze zkaženého srdce. Nejvíce pekelných posmívačů jsou lidé
tohoto druhu! On se stává hrobařem rodičů Ach ano, jak mnozí
rodiče upadají předčasně do hrobu; nezdárný syn, neřestná dcera
jim ho připravila! — On se stává zlodějem. Napřed okrádá své
rodiče, potom, když to nejde více, postupuje to vždy dál a dále;
on potřebuje peníze, defrauduje je. Snad zakončí život sebevraždou.
Noviny mají o tom mnoho zprávl
3. Ještě jeden svědek: srdce, anebo, chceme-li raději řekněme
svědomí. Dokud ještě někdo má zcela nevinné srdce, je totéž
nesmírně něžné v tomto směru. Když některá osoba upadne do
jakéhokoliv takového těžkého hříchu, ale ještě neotupěla, neostý
chavou a bezcitnou se nestala, pociťuje po každém poklesku nei—
hořčí bol. Potají roní ovšem proudy slz. Alban Stola dí ve svém
způsobě tak krásně: Duše cítí se před hrobem své nevinnosti,
jako hodné dítko nad hrobem své zemřelé milé matky. Když
jisti lidé nejdou už více ke zpovědi, neděje se to proto, že povr
bují zařízením zpovědi, nýbrž že si už více netroufají; a když jsou
četné svatokrádežné zpovědi, následkem zamlčených hříchů, ne
dostatkem lítosti a pevného úmyslu, tož se to stává zas v nejvíce
případech pro tento hřích; a když smrtelná lože o zoufalosti vy—
pravovati umějí, tož to pochází z tohoto hříchu, a když nějaký
kněz někdy se svým povoláním, sám se sebou, s Bohem, svou
vírou, svým úřadem se rozejde -— konečně odpadne, tož to po—
chází odtud.
Nuže, nyní at se někdo odváží tvrditi: »Tento hřích jest jen
maličkosti, pouhou, lidskou slabostílc Nikoliv, on jest krveplný
drak se sedmi hlavami a deseti rohy a na jeho hlavách sedm
korun. (Zjev. 12, 5)
Snadno nyní chápeme slova sv. Pavla v dnešní svaté epištole :
»Pročež vezměte zbroj boží. abyste mohli v den zlý odolat a ve
všem dokonalí státi. Stůjtež tedy,. majíce podpásaná bedra svá
pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti, a obuté majice
nohy přípravou evangelia -pokoje, především vezmouce štít víry,
kterýmž byste mohli všecky ohnivé šípy nešlechetníka uhasiti..
(Efes. 6, 13.——17.) Bojujme zmužile proti moderní nevěře a její
nemravnosti, abychom _odměny dosáhli v nebesích. Amen.
' Dr. Antonín Ondraušek.

Na podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Sl.), které roz
prodává za cenu 2 hal. kus při větši objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělováni.
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Slavnost Posvěcení chrámů
>Aj stánek boží s lidmi !( (jan 21, 3.)

Nejdražším náboženským pokladem lidu israelského byla
archa úmluvy, skříň umělecky pracovaná, zhotovená od umělců
Bezeleele a Ooliaba ze dřeva akácového a bohatě zlacená. V arše
úmluvy se přechovávaly: dvě kamenné desky desatera, kniha zá
kona, zlatá nádoba s mannou a kvetoucí prut Aronův. Na víku
archy klečeli dva chrrubové, křídly svými ji zastíňujíce. Nad křídly
cherubú vznášel se světlý mráček. znamení přítomnosti a pomoci
Hospodinovy u lidu vyvoleného. Archa úmluvy dlela pod stanem,
pod »stánkem úmluvyc, později ve chrámě Šalomounově v ná
dherné mistnosti, zvané »velesvatyněc.
Když Israelité obsadili zaslíbenou zemi, bylo jim ještě dlouho
podstupo vati krvavé boje s původními obyvateli země, zvláště
s bojovným kmenem F ilistinů. Jednou zase byli velmi sonženi od
Filistinskýcb. Bylo to, když velekněz Heli byl soudcem lidu. Heli
sám byl člověk zbožný a dobrák. Ale jeho dva synové, Oíni
a Finees,_ byli sice kněžími a sloužili stánku, ale byli to lidé
mravně zkaženi a ničemní. V tu dobu byli Israelité od Filistin
ských u města Afexu poraženi a 4000 jich pobito. Tu připadli
starší z Israele na zvláštní myšlenku: 'dali donésti archu úmluvy
z města Silo do ležení. Když před lety otcové jejich s archou
úmluvy vcházeli do země zaslíbené, rozdělily se vody Jordánu a lid
suchou nohou prošel řekou. A když dorazili k městu Jet-chu a to
pro silná opevnění zdálo se býn' nedobytným, nesli kněží archu
úmluvy na rozkaz boží kolem pevnosti a rozvalily se silně zdi
městské. 1 nyní doufali Israelité, že jim archa boží proti Filistin
ským zázračně pomůže. Ale zmýlili se Lid a kněží byli zkaženi,
pomsta boží přišla na ně. Israel od F;li>tinů zase poražen. archa
úmluvy padla do rukou nepřátel a oba synové Heliho. kteří ji
nesli, byli zabiti. Když posel stařičkému veleknězi donesl tu
smutnou zprávu, pojala ho taková bolest, že pozbyl smyslů, Heli
upadl se srolice nazpět vedle dveří a zlomiv si vaz umřel.

Bylo

mu 98 let a.soudil Israele 40 roků.
Uvítězoslávě donesli Filistinští archu úmluvy do Azotu, města
45 km. jihozápadně od jerusalema, a postavili ji ve chrámě vedle
modly Dagona, jemuž připisovali ono vítězství Dagon byl náro 1
ním božstvem Filistinů a měl hlavu a ruce člověka, ostatní tě!o
rybí. A když vstali Azotští na úsvitě druhého dne, aj Dagon na
tváři ležel na zemi před archou Hospodinovu: ivzali Dagona
a postavili jej zase na místo jeho. A opět ráno druhého dne
vstavše, nalezli Digona ležícího na tváři své, hlava pak Digona
a dvě dlaně rukou jeho odřezané byly na prahu. Mimo to ranil
Bůh Azotské ošklivou nemocí a pole jejich pustošil nesmírným
množstvím myší. Proto nosili archu zemí f.listinskou, ale kamkoli
přišla, mnoho lidí umíralo. Konečně ji naložili na nový vůz, ta—
žený dvěma kravami, které dosud nenosin jha, a nechali jich
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jíti, kam chtěly, a ty dovezly archu do Betsames. Ale i tam ztre
stáuo smrtí 70 obyvatel, protože na archu boží hleděli zvědavě
a neucúvě.
Tyto soudy boží důrazně volají k nám: »Bojte se svatyně
mélc (III. Mojž. 26, 2.)

Svatyně nekonečně dražší, nežli byla archa Israele, máme my
křesťané v Zákoně Novém. 1 naše chrámy chovají v sobě svatou
archu úmluvy: je to svatostánek na oltáři a v něm nádoba zlatá
ne se sladkou mannou pouště, nýbrž s chlebem života věčného,
s tělem a krví Boha-člověka a Ježíše Krista, Spasitele našeho,
S iakou úctou máme se tu vždy objeviti před Pánem! Venku
at zůstanou všecky myšlenky světské, všecka mysl naše budiž
u Pána! A zde ať zmlkne všecko nepotřebné mluvení, ohlíženl
a smích, malých i velkých, zde, přede tváří Boha hrozné
velebnosti!
Posvátná hrůza a hluboká úcta má nás jímati v domě božím,
ale i láska a radost, že tu býti smíme. Ježiš nezabíjí těch, kdo
naň hledt, nýbrž laskavě je zve: DPOjdte ve mně všichni!: Když
on s takovou láskou k nám se snižuje, chodme k němu rádi, ne
donuceni, v neděli a pokud možno i ve dny všední! A štastnými
se ciťme v domě božím u ježíšel A když nám za těžko připadá
dlouho státi nebo klečeti, a když nám protivno horko nebo zima,
nejsme-li řádně zdrávi, všecky ty malé oběti zapomeňme a po
tlačme myšlenkou blaživou: »Jsem u Ježíše, u Spasitele dobrého
a Boha plného láskylc
Ale není tu Pán jen, abychom naň uctivě hleděli & se mu
klaněli, hlavně tu dlí jako chléb života, pokrmem duší našich
chce býti často, ano denně. Když Pán slávy věčné tak pokorný
jest a pro nás na se bere chleba způsobu, nenechávejme chleba
nebeského ležeti v arše, jezme z něho často a hodněl
Tak nám dům boží bude v pravdě domem spásy, zde na-,
lezneme klid a útěchu v soužení údolí slzavého a v životě všed

ním, plném starostí a bolestí, zde duše naše od ponuré hroudy
zemské v blaživé radosti povznášeti se bude k Bohu, zde ona
bude vážiti z pramene milosti, zde bude posvěcována a hodnou
učiněna, aby jednou vešla do ]erusaléma nebeského. Amen.
703. Occtek.

Ku křesťanským cvičením.
Dle různých pramenů upravil V. M. Vácbal, O. Praem. ——
(Pokračování.)

X1.

Jeden jest Bůh, ale ve třech osobách.
Dosud jsme poznávali vlastnosti a dokonalosti boží. Dnes
vám připomenu jedno z největších tajemství naší sv. víry: Jeden
jest Bůh, ale ve třech osobách. Tajemstvím nazýváme pravdu
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o třech osobách, čili vNejsvětější Trojici, poněvadž rozum lidský
jich nikdy nepochopí, dokud duše naše tvářívtvář nespatří Boha
na věčnosti.
Slyšeli jste často, jak sv. Augustin po svém obrácení psal
učená pojednání o pravdách" křesťanských. Všecky pravdy chtěl
nejen sám rozumem svým nejpodrobněji prozkoumati, ale i všem
vysvětliti a znázorniti. Když rozjímal o Nejsvětější Trojici, o třech
osobách vjednom Bohu, narazil na překážku,_u níž se dosud za—
staviti musel každý lidský duch, na tajemství nevystihlé, jehož
neznali lidé před Kristem, jež toliko nám křesťanům bylo zjeveno
z nevyzpytatelné moudrosti -a dobrotivosti boží. Aby se marně
nenamáhal sv. Augustin, poučil ho Bůh zvláštním způsobem.
Jednou procházel se sv. Augustin po břehu mořském a pře
'mýšleř právě o dosudnepochopené pravdě, o Bohu trojediném.
Poblíž spatřil malé pachole, jak vodu znepřehledného moře vlévá
do jamky na břehu, a jak voda zase zpět do moře odtéká. Při
stoupil k podivnému děcku a zvolal: »Co to činíš, díteřc »Rád
bych přelil tu vodu z celého moře do tohoto důlku,c odpověděl
pacholík. Sv. Augustin se usmál nad dětinskou odpovědí a řekl:
»Do soudného dne nebyl bys hotov, moře je nepřehledné a jamka
nepatrná, a voda vrací se zpět, odkud ji bereš a naléváš.c Ale
hoch odpověděl: Spíše bych přelil moře do té jamky, než ty vy
zkoušíš tajemství o Nejsvětější Trojici,< a zmizel. Svatý Augustin
od té chví'e přestal o tajemství tom hloubati, ale tím více se mu
kořiti & qbdžvovati.

'

Podobně nemůže nikdo z nás tajemství o Bohu trojjediném
pochopti; hřešili bychom, kdybychom všetečně dobrým rozumem
o něm hloubali. Bůh nám je zastřel temnou rouškou tajemství,
poněvadž rozum náš není schopen pravdy té vystihnouti. Stačí
nám, co zjevil nám Syn boží o tom, a již to jest dostatečnou
pohnutkou, abychom se pravdě té každodenně kořili a nevystihlou
moudrost a velebnost_boží velebili.
'
1. Stopy NeisvětějšíTrojice nalézáme už vPísmě sv. Starého—
Zákona; a čim blíže k _době Kristově, tím jsou stopy ty jasnější.
Bůh to určitě neoznámil lidu israelskému, poněvadž žil mezi'
národy pohanskými, kteří se klaněli modlám ; byl by národ israelský,

který jediný víruvjednóho Boha udržoval, snadno upadlvmodlo
službu a místo jednoho uctíval Bohy tři a poznenáhla pak množ
ství jiných; a víra v jednoho Boha byla by vymizela ze srdcí
lidstva.
Témilosti — oznámení pravdy o Nejsvětější Trojici, dostalo
se nám křesťanům od samého _ležíše Krista, a s ní dostatečné
pomoci a světla, abychom jí pokud možno a třeba poznali a proti
bludůn se uchránili.
Hned na počátku Písma sv. čteme: »Na počátku stvořil Bůh
nebe i zemi.: (1. Mojž. 1, II.) Bůh se tu nazývá jménem E'ohim,
v množném čísle, tolik asi, jako božstvo, to jest Bůh trojjediný;
stvořil —jménem bara — v jednotném čísle, na znamení, že troj
jediný Bůh jest v jedné podstatě.
Rádce duchovní.

38
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-Dále tam čteme: »Učiňme člověka o obrazu a podobenství
svému.: Mluví tu jménem tří osob. Když Adam byl stvořen,
pravil Bůh: »Hle, Adam jako jeden z nás učiněn jest.c (1. Mojž.
3, 22.) Zdali tu_ nemá Bůh na“ vmysli druhého Adama, druhou
osobu božskou, Ježíše Krista, který v těle lidském přijde jednou
na svět, aby se stal Vykupitelem lidstva? Podobně čteme v Písmě
svatém, když pýcha a zloba lidská dostoupila vrchole opětpc
"potopě světa, pravil Bůh: »Pojd'cež tedy, a zmaťme tarn jazyk
jejich.: (1. MOjž. 11, ?) Mluví zase Bůh trojjediný.
'
Prorok Isaiáš uvádí chvalozpěv Serafmův: »Svatý, svatý, svatý,
Hospodin Bůh zástupův, plná jest všecka země slávy jeho.: (6, 3)
Třikrát svatý, a přece jeden Bůh Hospodin!
Vykupitel předpovídán v Starém Zákoně od proroků slovy
stále zřetelnějšími, jako pravý Bůh, jako moudrost boží od, Otce
rozdílná: podobně i Duch svatý, jako zvláštní osoba božská.
Proto sběhlí zákonníci' v Písmě sv. měli už aspoň mlhavé
ponětí o Nejsvětější Trojici boží. (Šmejkal, křest. zázor svět.
II. 307.

Při)zvěstování vtělení Syna božího anděl oznamuje již určitě
3 božské osoby; že Maria bude matkou syna, který Syn nejvyš
šího slouti bude; skrze Ducha sv.: >Ducb sv. sestoupí v tebe.
ještě zřetelněji zjevily se 3 božské osoby při křtu Pána Je—
žíše. Bůh Otec mluvil s nebe: »Tento jest Syn můj milý,. a Duch
svatý vznášel se v podobě bílé holubice viditelně nad Synem
božím.
A konečně sám Pán Ježiš pravdu tu stvrdil a poručil, aby
učili všecky národy a křtili ve jménu Nejsvětější Trojice.
A od té doby žehnaií se křesťané sv. křížem a vyslovují po
každé tři božské osoby: Boha Otce, Stvořitele, Boha Syna, Vyku
pitele, Ducha sv. Posvětitele.
.
Hned v prvních dobách křesťanství nařídila církev svatá, aby
křesťané pěli chválu Nejsvětější Trojice slovy': »Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému, jakož bylo na počátku, nyní i vždycky až na
věky věkův.:
Ve jménu Nejsv. Trojice konali světci zázraky.
Sv, Řehoř vypravuje, že ariánský patriarcha Cyjill v Africe,
bludař zlý, podplatil 50 zlatými jakéhos člověka, aby se dělal
slepým, a až Cyrill vyřkne jistá slova, aby oči otevřel, jakoby
zázrakem byl vyléčen; pak skutečně zázračně uzdravoval katolický
biskup sv. Eugenius v Karthagu. Shromáždilo se veliké množství
lidu, přišel i onen člověk, který penězi byl podplacen, aby se
dělal slepým. Tu Cyrillzvolal: >Na důkaz, že naše učení ariánské
jest pravé, pohledni.: Ale člověk ten právě oslepl. Začal naříkati
a vyzradil podvod Cyrillův. Přišel pan biskup sv. Eugenius s ji
nými dvěma biskupy, a když slepý začal prositi je za uzdravení,
pravi k němu sv. biskup: »Věřiš-li v Krista, Syna božího, v Du
cha svatého, jenž z Otce i Syna vychází, stane se ti po vůlin -—
Když vzbudil nešťastný ten muž víru vNejsvětější Trojici, položili
oba biskupové naň ruku a sv. Eugenius udělal nad ním kříž řka:
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>Ve jménu Otce i Syna i Ducha sv., Boha trojjediného, pro
hlédni !: A slepý prohlédl v okamžiku!
Nejhorlivějšími ctiteli Nejsv. Trojice a vyznavači byli: svatý
Augustin, který často volával: »Všecka chvála a všecka velebno'st
bud Bohu Otci, Synu i Duchu svatému.: — Sv. Bonifác sílil se
v těžkých namáháních apoštolských slovy: »Všeckozla'skykNej
světější Trojici.
Ctihodný Beda, Spisovatel církevní, dnem inocí volával:
»Sláva Bohu Otci, i Synu i Duchu svatému: a těmi slovy také
zemřel.

Sv. František Seraf. při obyčejných rozmluvách častokráte
opakoval: »Sláva Bohu Otci, i Synu, i Duchu sv.<
Sv. František Xaver při nejtěžších pracích volával: :O, Tro
jice Nejsvětější '.
Sv. Polykarp, biskup vSmyrně, ubíraje se ksmrti mučednické
vzýval Nejsv. Trojici :, »Velebím tě, Otče nebeský, skrze ]ežíše,
Syna tvého, a skrze Ducha svatého, jemuž čest a sláva na věky

věkůvl;

"

Ke cti Nejsv; Trojice zakládaly se řády katolické na vyku
pování otroků a prokazování lásky. k bližnímu.
My všichni na křtu sv. ústy svých kmotrů slíbili víru vBoha
Otce, ježíše Krista, Syna jeho a Boha Ducha sv.; kolikrátkoliv
děláme kříž, vyznáváme veřejně víru v Nejsv. Trojice, jejíž jmé
nem jsme pokřtěni, jejímž jménem budeme i spasení. Stasten,
kdo při smrti bude moci zvolati, jak to učinil slavný hudebník
francouzký, Le Sueur, který pravil: »Umírám-jako křesťan, jako
katolík; věřím v Boha Otce, věřím v Boha Syna, věřím v Ducha
svatého.: '
2. Tajemství Nejsv. Trojice nemůžeme sice pochopiti, ale
přece možno je znázorniti. U stromu vidíme tři části: kořen,
kmen a větve s ovocem; a ty tři jedno jsou. Tak u Nejsvětější
Trojice. Otec jest jaksi kořenem od věčnosti, zněhož vše vychází;
Syn boží jest kmenem od věčnosti od Otce zplozeným, a Duch
svatý vychází z obou, Otce i“ Syna, a rozdává ovoce vykoupení.
Otec věčný, Syn věčný, Duch svatý věčný; Otec všemohoucí,
Syn všemohoucí, Duch sv. všemohoucí. A tak všecky vlastnosti
Boha Otce jsou u Boba Syna i Ducha sv., poněvadž-všecky tři
' osoby jsou jedinou podstatou.
Všecky tři osoby božské stvořily svět, vykoupin a posvětin
společně — ale my přece říkáme, že Bůh Otec stvořil svět, Bůh \
Syn vykoupil a Duch sv. nás posvětil. Bohu Otci připisujeme
skutky všemohoucnosti„ Synu skutky moudrosti, Duchu sv. skutky
dobrotivosti a lásky.
Tajemství Nejsv. Trojice zůstane nám na světě nevyzpytatel
ným, a proto máme se mu klaněti a v duchu často volati: »Vě
řím pevně v tebe, trojjediný Bože, a věřiti nepřestanu, posiluj,
Pane, víru moulc

—

Nejsv. Trojice zasluhuje v nejvyšší míře naší nejhlubší úcty';
nebot jest pramenem a původcem všeho dobra. Sv. Pavel volá
:.
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nadšeně: »Zněho a skrze něho a vněm jsou všecky věci (z Boha
skrze ]ežíše Krista a v Duchu sv.); jemu bud sláva na věkyc
(Rím. 11, 36)
Sláva Bohu Otci, že jsme dítkami božími; sláva Bohu Synu,
že jsme předrahou krví jeho vykoupení; sláv'a Duchu sv., že jsme
v něm posvěceni, že jsme chrámy Ducha sv., dědici budoucí
sláVy!

,

Proto vyznáváme tajemstvi Nejsv. Trojice a Ukazujeme vděčf
nost, kdykoli děláme sv. kříž. Děláme kříž na čele, abychom trOj
jediného Boha měli stále na myslí; na ústech děláme kříž, aby
chom oBohu rádi mluvili, kněmu se modlili; na prsou, abychom
víru statečně vyznávali, Boha nade vše milovali a hotovi byli stále
i život zaň vydati.
'
3. První křesťané bez kříže neučinili ani kroku. Tertullian
píše- v 2. století po Kristu:
»Cokoli činím, ať už jdeme někam,
vycházíme neb přicházíme, oblékáme se či svlékáme, myjeme se,
zasedáme ke stolu, rozsvěcujeme, leháme, sedáme — pokaždé
znamenáme se sv. křížemn
Sv. Jeronym napomíná: »Při každém činu, při každém kroku
dělej kříží.

_

Znamením kříže vyznáváme víru v Ježíše ukřižovaného a zá
roveň v Boha trojjediného; a pro toto veřejné vyznání víry dostává
se nám hojného požehnání bóžího.
Znamení to chrání nás před dáblem a rozličným zlem těla
i duše.



Sv. Cyrill _Alex. praví: :jako pes se leká a utíká před holí,
kterou dostal bití, tak se děsí a utíká ďábel, vidí-li někoho dělat
kříž, nebot na kříži byl přemožen.: — Jako ve válce nesmějí ne
přátelé stříleli po těch, kteří mají na rameni červený kříž, např.
kněží, lékaři a ošetřovatele nemocných, tak nesmí i dábel ublížiti
těm, kteří se znamenají sv. křížem. Sv. Antonín býval od zlého
ducha velice a často pokoušen, ale pouhým znamením kříže za
háněl zlého ducha. Znamením kříže vyvraceli křesťané pohanské
. modly, vyháněli zlé duchy z lidí posedlých, zahanbovali pohanské
hadače, jak svědčí Laktancius.
Znamením kříže uzdravovali světci od jakékoli nemoci.
Sv. Blažej křížem uzdravil umírajícího hocha. sv. Vavřinec—
vrátil slepému zrak, sv. Domitilla němé holčice vrátila řeč; svatý
Alexandr, biskup, potkal pohřeb s mrtvolou syna pohanské ro
diny, zastavil je a řekl, uvěří li' v Ježíše Krista a dají se pokřít,
že oživne opět jejich syn. Když slíbili, řekl Kmrtvému: »Ve jménu
Otce i Syna i Ducha sv. vstaň.: A mrtvý. vstal. [ dalo se pokřít
25 osob
Sv. Rochus, když vypukl, mor v městě Vincenza, chodil po
ulicích a znamenal domy křížem; mor zmizel a nemocní byli
uzdravení.
Tisíce příkladů mohli bychom uvésti, kde nemocní a mrtví
pouhým znamením kříže byli uzdravení a oživeni.
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Znamením kříže uctíváme ježíše Krista i Boha trojjediného,
a proto nabýváme tolik milostí.
Už pouhé znamení kříže přináší nám odpustky 50 dnů a spo—
jeno svěcenou vodou 100 dní. Děláváme kříž před a po modlitbě,
při probuzení, před usnutím, v pokušení, před a po práci, před
koupáním, při blízké bouři a blesku a v kostele několikrát při“
mši sv., při udělování požehnání.
Sv. Ignác Antiochenský, mučedník, praví: »Ěábel se raduje.
vidí li koho zapírat kříž; nebot kříž je znamením jeho záhuby
a znamením vítězství proti jeho moci.:
Sv. Edmund v mládí byl profesorem na vysokých školách
pařížských. Přednášel měřictví, jednou v noci se mu zdálo, že se
mu zjevila matka, nedávno zesnulá, právě když dělal různé mě
řické výkazy. Matka udělala na ruce jeho kruh a v něm 3 kruhy,
řkouc: »To je obraz Nejsv. Trojice. Otěch přemýšlej, jediné tyto
měj na mysli.: Edmund se zřekl profesury, studoval bohosloví,
stal se knězem, horlivým kazatelem, kázával pod širým nebem
pro ohromné zástupy posluchačů. Sláva jeho roznesla se po celé
Anglii. Na přání papeže Rehoře IX. stal se později arcibiskupem
a metropolitou Anglie. Zemřel jako světec.
Církev svatá, matka naše, volá také k nám: »Co to činíte?
Zanechte prací bezúčelných, obracejte mysl svou na tajemství
Nejsv. Trojice, v němž jest všecka moudrost, všecky poklady vě

domostí.
Sv. Pavel naznačil to slovy: »O hlubokosti, bohatství, mou
drosti a vědomosti božíl jak nevyzpytatelní jsou soudové tvoji,
a nevystižitelné cesty tvé.c (Rím. 11, 33) Čím více budeme pře
mýšleti o podivuhodném tajemství Nejsv. Trojice, tím více se nám
dostane světla vnaukách sv. víry; čím více budeme je sv. křížem
vyznávati, tím více se nám dostane pomocí boží v potřebách těla
a duše.

111.0stvoření.
I.

Stvoření světa.
_1.Ze Bůh vše stvořil ku své slávě a našemu prospěchu, sly
šeli jsme, když mluvili o vlastnostech božích.
Dnes poznáme, jak se stvoření stalo, jak Písmo sv. zprávu podávái
»Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá
a prázdná, tma byla nad hlubinou a duch boží vznášel se nad
vodami.: .

_

T_ak praví Písmo sv., zpráva Mojžíšova. »Na počátku:, t. j.
když ještě nebylo ničeho; na počátku stvoření věcí viditelných.
Není tedy svět věčný, ale povstal v čase. Nebe, obydlí andělů
a vyvolených, zemi — obydlí pro lidi; zemi na čas, nebe pro
věčnost. Bůh stvořil svět duchový a svět hmotný. .
..
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Země byla beztvárnou hmotou, bez rostlin a 'živočišstva; byly
to prvky, z nichž pak Bůh stvořil všecka tělesa. Všecko to bylo
jako nic, praví sv. Augustin, nebot všecko bylo ještě neutvářeno;
ale bylo to přece něco, poněvadž to mohlo být utvářeno. Proto
říkáme, že stvořil Bůh vše z ničeho. Tato první hmota, kterou
Bůh stvořil, měnila se pod vlivem zákonů přírodních od Boha
daných, tedy vůlí boží.
Přírodověda praví: _Tatoprahmota byla plynová a naplňovala
celý vesmír. Nazývá se v Pismě sv. hlubinou a vodami. ' Duch
boží vznášel se nad vodami, chtěje chaos uspořádati, život tvor
stvu vdechnouti, nové bytosti vyvolati.
Stvoření prahmoty, neutvářené, těmné, měkké a tekuté —
nazývá se prvním stvořením,
' Z této prahmoty stvořil pak Bůh celý vesmír, nebe a zemi,
vše, vše, co na nich jest,; a to jest druhé stvoření.
'
Nestvořil to_však Bůh najednou, ale poznenáhlu v různýc
obdobích. Nynější podobu dal Bůh světuv šesti dnech či obdocích
neurčitých, jež dle př.-rodovědy mohla trvati celá tisíciletí. »Neboť
u Boha jest tisíc let jal-to jediný,: praví žalmista Páně (89, 4.)
Sedmý den odpočinku trvá až do skonání světa, doba tedy také
nesmírná.
Tato období nazývají se dny, poněvadž předobrazují týden,
šest dní práce a sedmý den odpočinku, jež Bůh ve své moudrosti
lidstvu ustanovil ku blahu těla a spáse duše.
2. První den'stvořil Bůh světlo. »I řekl Bůh: Bud světlol
A učiněno jest světlo. l oddělil Bůh světlo od temnosti a nazval
světlo dnem a tmu nocí; i stal se večer a jitro, den první.
Přírodověda praví: Světlo je první podmínkou bytí a vzrůstu.
Bez světla a tepla není života. Světlo to bylo zvláštní světelný
prvek nebo oheň, ether, který na slunci nezávisí, nýbrž slunce na
něm; nebot může býti světlo bez slunce, jak vidíme u séverni
záře, světla plynového, elektrického, u živočichů, na dřevě strou
chnivělém a p. Byl to prvek původně bez tvaru, pohybu a sil,
do něhož Bůh vložil sílu, tiži či gravitaci, jíž všecky části hmoty
vzájemně se přitahovaly, začaly se pohybovati a zhusťovati. Po
hybem, třením a hustnutím povstalo teplo a konečně oheň. První
den pak povstal následkem pohybu oheň, hlavní to příčina světla,
v massách všehomíra a —učinilz nich ohnivé a zářící massy. (Spi
rago, Katol. lid. katech. I'. 76.)
Pak řekl Bůh: »Buď obloha uprostřed vod a děl vody od
vod.: I učinil Bůh oblohu a oddělil vody, které byly pod oblohou,
od těch, které byly nad oblohou, a nazval oblohu nebem; i stal
se večer a jitro, den druhý. Vtento den nastalo rozdělení, uspo—
řádání a opevnění hmoty stvořitelné, která byla původně pohro
madě. Rozdělila se na části rozličných vlastností a velikostí, roz
prchla se na všecky strany a s rozličnon rychlostí, a dostala se
na dráhy, které jí Bůh vymezil, a kde je upevnil; Toto upevnění
hmot světových v dalekém prostoru nebeském vymezením drah
jednotlivým hvězdám nazývá se obloha.
'
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Poněvadž paktyto dráhy hvězdné v dalekém prostóru nebe
ském se nachážejí, proto se obyčejně i prostor nebeský s hvě
zdami a jejich drahami nazývá oblohou, nebem hvězdným. Z jedné
části těch světových hmot utvořena země. Přírodověda praví: Ná
sledkem zhustnutí stvořitelné hmoty povstaly ohnivé plynové
koule rozličné velikosti a rozličných vlastností, které se navzájem
přitahovaly a tím octly se v pevných drahách. Také naše země
byla původně plynná, ohnivá koule, jako malé slunce, a přitaho
váno mnohem větší koulí slunečnou.
Třetí den stvořil Bůh suchou zemi a rostlinstvo.
»Sbromážděte se vody na jedno místo a ukaž se souš,: pravil
Bůh, a stalo se tak. Nazval pak Bůh souš zemí a vody shromá
žděné mořem: Pak řekl: »At plodí země rostliny všeho druhpu
I stalo se tak.

Přírodověda praví: Země, původně ohnivá koule plynová,
ztrácela' ponenáhla horka, ochlazoval ji chladný světový prostor;
vodní páry ve vzduchu se srážely a klesaly, celý povrch země
pokryt hlubokým mořem. Poněvadž uvntiř země pod vodou byl
oheň, byla mořská voda vřelá. Ochlazováním pozbývala horkosti,
nerosty začaly pod vodou tubnouti, křemen, hlína a j. Ochlazo—
váním a stahováním nastaly v zemi trhliny. jimiž pronikala voda.
Tím se stalo, že moře místy bylo nesmírně hluboké. Voda, jež
vnikla do vnitra země, byla ohněm proměněna v páru a ta ná—
silím vyhodila neb pozdvihla ohromné plochy zemské kůry. Tak
povstala pohoří a pevnina uprostřed moře. Vlivem tepla a světla
mohly pak na pevnině velice vlhké vyvinouti se organické bytosti.
Tyto však nepovstaly již z ničeho jako prahmota,' nýbrž z těch
látek, které tu již byly. Bůh dal těmto jsoucím látkám určitý tvar
a sílu životní. A to“ bylo druhé stvoření.
Čtvrtého dnevbyl dokonale uspořádán poměr mezi tělesy ne
beskými a zemí. Ríkáme: Bůh stvořil slunce,.měsíc a hvězdy.
Ohně na zemi ubývalo a země byla by bývala konečně úplně
temnou. Proto se postaral Bůh o její další osvěcování a za
hřívání.
Řekl pak Bůh: »Budce světla na obloze nebeské a at oddě
lují den od noci, a jsou na znamení časů, dnů i let, aby svítila
na obloze nebeské a osvěcovala zemi.: I stalo se tak. Bůh učinil
dvě světla veliká: světlo větší, aby panovalo nade dnem, a světlo
menší, aby panovalo nad nocí, i hvězdy. I stal se večer a jitro,
den čtvrtý.
Přírodověda praví: Poněvadž ochlazování pokračovalo na zemi,
pozbývalo moře stále své hcrkosti; proto již jen málo vodních
par z něho' Vycházelo, mračen ubývalo, nebe se místy vyjasňovalo.
Bylo viděti ze 'země tělesa vydávající světlo; slunce nabylo vlivu
na povrch zemský a způsobilo od té doby změny ročních počasí
a střídání dne a noci.
'
Slunce původně málo zářilo a teprve později, ve čtvrté d bě
stvoření, utvářilo se, jak nyní jest.
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Pátéhp dne stvořil Bůh ryby a ptáky. Řekl Bůh: »Vydejte.
vody plaz živý a ptactvo lítej nad zemí pod oblohou nebeskou..
I stvořil Bůh ryby a všeliké ptactvo.
Dnes počítáme na 11.000 různých druhů ryb, 30000 měk
kýšů a co jiných tvorů hemží se ve vodách. Ve vzduchu ži'.e
10.000 druhů ptáků, různého hmyzu 220.000 druhů, z nichž mnoho
aspoň částečně oživuje ovzduší. '(Dr. Hejčl: Bible česká, 31.)
Šestého dne stvořil Bůh zvířata a naposled člověka.
Řekl Bůh: »Vydej země duši ž'vou podle pokolení jejího,
"hovada, zeměplazy i zvířata zemská podle tvářnosti jejich : I stalo
se tak. Zvířata jsou stvořena, aby hlásala množstvím, rozmanitostí,
velikostí, silou a obratnosti moc a sílu Tvůrce, aby prospívala
člověku, sloužila za pokrm, oděv, léky a j. Skoro každé zvíře má
silně vtisknutý' některýpud, takže jest živým obrazem některé
ctnosti neb některého hříchu. Liška obrazem lstivosti, pes věr
nosti, ovce trpělivosti, včela a mravenec pracovitosti, páv pýchy
atd. Nerozumná zvířata mohou býti vzorem často mnohému roz—
umem nadanému člověku.
„Všecko "stvořil Bůh pro člověka. A když bylo vše uspořá—
dáno, Stvořil Bůh korunu tvorstva, člověka, vladaře, pána přírody.
»Učiňme člověka k obrazu a podobě naší,: pravil Bůh, oat pa
nuje nad rybami mořskými, nad ptactvem nebeským, nad zvířaty,
nad celou zemí inad všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi.
Stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu božímu, muže i ženu,
a tím skončeno stvoření viditelné, podivuhodné dílo božské vše

mohoucnosti a moudrosti.
Sedmébo dne Bůh odpočinul, požehnal a posvětil ho.

3. Z dějin stvoření poznáváme, že Bůh stvořil vše dle urči
tého plánu; že svět není věčný, že svět nepovstal nahodilým shluk
nutím se věčných atomů, že nebyl stvořen z věčné prahmoty od
Boha jako stavitele ale stvořen od Boha stvořitele. Svět nepovstal
.z bytosti boží, jak pantheisté učí, že tedy každý tvor je částí
božství, ale pravdou jest, že vše pochází od Boha, že vše pone
náhlu se vyvinulo, že vše, co jest, v Bohu jest a trvá a od by
tosti boží jest rozdilno.
Boha pohnula k tomu nevýslovná dobrota, že svět stvořil,
chtěl rozumné bytosti učiniti štastnými. 'Nic nemohlo Boba do
nutiti, aby svět stvořil; sám je v sobě nejvýš blažený a světa ne
potřeboval.
'
Chtěl nám ukázati svou velebnost, dobrotu, moc a slávu,
abychom tím více ho milévali a jemu se klaněli. To je právě náš
účel na světě.
im lépe Boha poznáme, čím více budeme mu
sloužiti a ho milovati, tím větší blaženosti zakusíme už zde na
zemi, a tím větší s'ávy dosáhneme po smrti na nebi. _
A k tomu jest ustanoven sedmý den, neděle, den odpočinku,
abychom den ten Bohu zasvětili, k Bohu stále více se přibližo
vali, sebe posvěco'vali. Proto dovoluje nám, že můžeme bo nazývati
Otcem, protože nás pojal za své dltky, o nás otcovsky pečuje
a chce býti naším otcem na věky. Není pro nás sladšího slova,
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větší útěchy, nežli jméno otec, který bdí nad námi, onás se stará
a jen štěstí naše má na mysli.
' "
Největší učenci, kteří pozorováním přírody poznali velikost
& dobrotivost boží, veřejně oslavovali Boha a byli velice po

kornými.
]an Kepler, slavný hvězdář, ukončil učené dílo své těmi slovy:
.Nyní nezbývá mi, leč oči a ruce pozdvihnouti vzhůru- k nebesům
a pokorně a zbožně kořiti se Otci všeho světla. O stvořiteli
a Pane náš! Hle tuto skončil jsem dilo svého povolání, objevil
jsem lidstvu slávu skutků tvých.' Mysl má byla plna snahy do
bré; je-li však přece něco v díle mém, co by tebe bylo nedů
stojno, nauč mne, abych poopravil. Popřej mi konečně také tě
milosti, aby toto dílo bylo“ ku tvé cti a slávě, ku spáse duší
a nikdy v ničem nebylo na škoduic
jaká to pokora, a jak zahanbuje člověka, který v pýše hledí
hledí k nebi. hluchý a slepý pro vše, co kolem se nalézá a co
stále hlásá všemohoucnost a dobrotivost boží!
Alexander Volta, slavný přírodozpytec, veřejně vyznával víru
v Boha, stvořitele všeho, a horlivě plnil povinnosti náboženské.
Napsal jednou v dopise: »Svaté náboženství katolické vždy
jsem pokládal za jediné & pravé a neomylně, a nepřestávám dě
kovati Bohu, že mi takovou víru dal, v níž chci živ býti, umříti
a života věčného dosáhnouti.:
Slavný přírodozpytec dr. Agassiz napsal: »Svět je velkolepým
důkazem nesmírné a' velemoudré dobrotivosti, jež každému bije
do očí, a jasně ukazuje, že jest nad námi osobní Bůh.
Nejznamenitější rostlinopise, Karel Linné, když dokončil své_
dílo, napsal: »Bůh věčný, nekonečný, který všecko zná a vše
může, kráčel kolem mne. Neviděl jsem jeho obličeje, ale'jeho
odlesk uchvátil duši mou. Sledoval jsem jeho šlépěje ve tvorstvu
& ve všech jeho dílech, i v těch nejmenších a nejnepatrnějšich
nalezl jsem*jeho moc, moudrost a nevyzpytatelnou dokonalost.
(Šmejkal, Křest. názor. svět. 1. 50.)

'

Slavný anglický fysik a zakladatel elektromagnetické theorie
světla, James Maxwell, byl v_elice.zbožný. Každou neděli byl na
mši sv., měsíčně přijímal svaté svátosti. Napsal modlitbu také,
kterou se modlíval. »Všemohoucí Bože, jenž. jsi člověka podle
svého obrazu stvořil a vdechl mu duši živou, aby tě mohl hledati
a nad tvými tvory panovatí, nauč nás díla tvých rukou tak zpy
tovati,'abychom si zemi k své potřebě opanovali a svůj rozum
ve tvé službě posilovali, a dej nám tvé svaté slovo tak přijímati,
abychom věřili v toho, jejž jsi nám poslal, ]ežiše Krista, by nás
vyučil ve vědě spasení a odpuštění hříchů. A to všecko prosíme
ve jménu téhož Ježíše Krista,“ Pána našeho.< (Čech, 1910 č. 222)
Václav Zenger (+ 1908), profesor na technice pražské, slavný
badatel slunce, proslu'ý svou theorií o povětrnosti, věnoval díla
svá papeži Lvu XIII. do knihovny vatikánské a při audienci řekl
sv. Otci: ojako pravý astronom hledám a naléžám ve hvězdách
— jejich Stvořitele.c (Šmejkal, t. t. ž. 54.)
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Co my máme dělati, když takoví učenci veřejně se hlásí

k Bohu a velebí jeho velikost a moudrosti

Denněna kolenou

vpokorných modlitbách klaněti se, víru veřejně vyznávati a v ne—
děle i svátky jako dítky Otci svému se představiti, za prokázaná
dobrodiní ustavičně děkovati, s Bohem vše počínati, Bohu vše
zasvěcovati, jak sv. Pavel nabádá: »Budto že jíte nebo pijete, neb
_10,
31. jiného činíte, všecko čiňte ke cti a slávě boží.:
cožkoli)

(í.-Kor.

Boží prozřetelnost & světová válka.
Napsal M. Gatte'rer S. ]. Přeložil Václav Bartoš, kaplan. — (Dokončení.)

III.
Kdy jen bude mír? Tak ptáš se v hoři —
dítě mě, to říci mohu:
až se srdce lidská zas rOzhoří
zlatou láskou k Pánu Bohu.
naděje až vzkvete k nebes Otci,
a víra v jeho věčné: ]áť jsem,
až zazáří světlo z temné noci:
potom mír se snese též na zem!
(Framóergcr)

Ano, to je nejpalčivější otázka: Kdy jen bude mír! jak dlouho
ještě potrvá válka? Dlouhé trvání splete mnohé a nabudou špat—
ného pojmu i o Bohu. Proč nevyslyší Bůh našzcb vřelých proseb?
Proč náš\ nebeský Otec nevyslyšel ještě modlitby za mír,
kterou papež již v únoru 1915 nařídl, a kterou se od té doby
mnoho millionů lidí pomodlilo. Kdo může na tuto otázku přesně
odpovědětiř Přiznávám se ku své nemožnosti. Ale to mou vírou
& důvěrou ani dost málo neotřese. Naše víra v boží prozřetelnost
musí ještě těžší zkoušky snésti, ku př.: Proč nechal Bůh lidstvo
přes 4000 let čekati na Vykup'teleř Proč nechává po příchodu
Vykupitele tolik millionů pohanů staletía tisíciletí čekati, než
poznají štěstí, plynoucí z víry kristovy? To je mnohem větší ta—
jemství než dlouho trva,ící válka, poněvadž bída duševní a ne—
štěstí hříchů převyšuje všechny přirozené pohromy válečné. A přece
musí každý pravý křesťan, třeba tohoto řízení božího nechápal,
se zbožným Tobiášem Hei: »Všechny cesty Tvé, o Bože, jsou mi
losrdenství, pravda, a spravedlno t.. (Tob 3, 3.)
Mí" čtenáři! S tím vypovězením víry a důvěry musíme přestat!
Pravá důvěra v Boha nepraví: »Pane, dokud tvému řízení roz
umím, chci věřiti v tvou moudrost a dobrotivost; ale střež se,
konati věci, kterých můj rozum nechápe, jinak musil bych Ti bohu
žel víru a důvěru vypověděti ( Nebyla by to drzost, kdyby sedmi
leté d'tě tak mluvilo k otcnř Není to přímo odboj, jestliže člověk
takto mluví ku svému Pánu Bohu? Ovšem často ani dobře neví,
co' mluví _a činí, jak hrozně hloupý, pyšný a sprostý vlastně je.
Proto je před Pánem Bohem částečně omluven. Ale pak se má
nechat poučit, své dětinské drzosti litovati a se vážně polepšiti.

/
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Proč válka dlouho trvá, přece poněkud pochopíme, postavíme li
se opět na stanovisko samého Boha, který má myšlenky věčné,
který chce své dítky vždy k tomu přivésti, aby poznali a zami—
lovali si vlasť věčnou a táž je chce zba'viti nezřízené lásky ku
světu. Díváme-li se déle 5 tohoto vznešeného božího stanoviska,
tož poznáme aspoň částečně — byť ne úplně jasně — plán boží:
]ako nechal Bůh čekati lidi přes 4000 let na Vykupitele, aby po
něm více toužili a vykoupení si vážili a milosti z vykoupení ply
noucích hojně používali, tak má dlouhotrvající válka nemírnou
lásku k tomuto světu ze srdcí lidských zapuditi a naplniti je
touhou po světě lepším. Hrozně dlouhá válka má nás důkladně
přesvědčiti otom, jak velikým dobrodiním jest mír, kterého jsme
dosud požívali, má nás uschopníti, abychom příštího míru použili
k pravému pokroku, t. j. abychom především sloužili Bohu a zu
šlechtili své srdce. V té věci lidé za míru, který několik desitiletí
trval, hrozně chybili. Místo aby v míru viděli předobraz a záruku
věčného míru v nebi a Bohu za mír děkovali a jemu věrně slou—
žili, místo aby míru užili k pokroku v pravé lásce, v_mravnosti
a v péči o duši — v míru na Pána Boha jsme zapomněli, na sebe
zapomněli, světu sloužili a statečně pokračovali v sebezbožňování,
v nelásce a v národní nenávisti, v nevyličitelné nemravnosti a pře
hnané péči o tělo. Dlouhotrvazící válka to má změniti. Proto
církev, když se v této době válečné modlí při mši sv. za brzké
skončení války, udává jako účel: »Abychom potom Bohu bez
přestání dík & chválu vzdávati moh'i,c t. j. abychom _mu po čas
života věrně sloužili a abychom použili dobrodiní nerušeného míru
jako spásného prostředku k polepšení života. V budoucím míru
měli bychom se starati zvlášte o duši, měli bychom vyléčit:
své duše.
'
'
Milí čtenáři! Myslíte, že válka již dosti dlouho trwla, a že
Bůh válkou již dosáhl těchto svých úmyslů? U mnohých křesťanů,
ano, jistě. Ale snad u většiny křesťanů? Dá se od nich qčekávati,
' že v budoucím míru budou zbožnější, čistotnější, lepší? 0, na po
čátku války byla v té věci veliká naděje. Z počátku umlka be
zbožnost, nemravnost zalezla do skrýše. Ale Bůh věděl, že obrá—
cení jest jen zdániivé. Brzo odvážily se obě sprosté sestry — bc
zbožnost a memravnost — opět na světlo, z počátku opatrně,
potom drze jako před válkou. Starý popěrač Háckel rozhazuje
opět své roubavé spisy mezi lid a v divadlech může se nemravnost
roztahovati, skoro jako dříve.
—
Moji milí čtenáři! Že válka dlouho trvá, tím jsme my lidé
vinni, protože nedbáme úmyslů božích a smýšlení pozemského
neodkládáme'.
,
'

Také konec války byl by v ruce lidské: kdyby se lidé oprav.
dově k zákonu božímu navrátili, válečný požár rychle by byl uhasen.
le poněvadž my nechceme rozuměti laskavému trestání božímu,
proto bije nebeský Otec nezdárné 'děti ještě déle, tak dlouho
dokud je potřeba.
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11. Stanovisko boží, které jsme poněkud pozorovali, nelíbí se
však mnohým křesťanům, zdá se jim zrovna pošetilostí. S tohoto
stanoviska — tak se domnívají — mohlo by se dokázati, že černé
jest bílé a strašná válka světová naposled i štěstím pro národy.
Co na to máme říci? Odpověd není těžká. Božská moudrost
jest'světákům skutečně pošetilostí. Postaviti se úplně na stano
visko boží, jest dle apoštola v očích mnohých lidí skutečně blá—
znovstvím (1._Kor. 18, 23) A co v očích božích jest bílé a pravým
štěstím, to těmto lidem je skutečně černé a' hrozným neštěstím,
jakož Pán Bůh již skrze proroka Isaiáše pravil; »Běda, kteříž ří
káte zlému dobré a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo a světlo
za tmu, pokládajíce hořké za sladké a sladké za hořké (Isaiáš
5, 20) Nejsou zajisté myšlení má, myšlení vaše, ani cesty vaše,
cesty'rné praví Hospodin (tamtéž 55, 8) Ale jest otázka, kde je
Omyl? U Boha, nebo u těchto křesťanů? které náhledy rozhodnou
o věčném osudu člověka, lidský vtip, nebo soud "Boží? To jest
otázka důležitá, na kterou je jistá a jasná odpověď: Rozhodují—
cimi pro osud lidí na věčnosti nejsou mínění lidská, nýbrž my
šlenky boží. Proto musíme, když jsme stanovisko boží opustili,
'obrátiti; musíme své náhledy opraviti; musíme se vrátili k prosté
moudrosti, jak ji podává katechismus, jenž nás učí: »Jediné zlo
jest hřích.: Hlad a válka, chudoba a nemoc nejsou vlastně zla,
jou spíše dobra, jestliže jich použijeme ku své spáse. Musíme
nejen ve chvíli zbožné modlitby, nýbrž i v denním životě pevně
se držeti božského stanoviska, jak je sv. Ignác jako základ kře
sťanského života na počátku svých duchovních cvičení vyslovuje:
Všecko ostatní jest tady k vů'i člověku, aby člověk těch věcí tak
užíval, aby mu dopomohly dosáhnouti jeho cíle. Z toho je patrno,
že člověk užívati má věcí tohoto světa, pokud mu slouží ku spa
sení duše, jich se však vzdalovati má, pokud mu zabraňují, aby
dosáhl svého cíle. Proto musíme hleděti, abychom ku věcem po
zemským tak byli lhostejní (pokud se ovšem nejedná o přikázání
nebo zákaz), abychom se své strany zdraví si více nepřáli než ne
moci, abychom bohatství více si nepřáli než chudoby, pocty více
než potupy, dlouhého života více než krátkého a podobně ve všech
jiných věcech, ale abychom jedině a pouze to si přáli a volili, co
nám více slouží ku spáse duše.
Nevěřící, slabou víru mající nebo povrchní křesťané těmto
větám se jen usmějí. Přes to obsahuje tato zásada jedině pravou
světovou a životní moudrost a proto neselže v žádném lidském
postavení. Těm kteří mají toto smýšlení, slouží pak skutečně
všecko k dobrému, hrůza války světové, ztráta ramena nebo nohy,
i slepota-na obě oči, i opuštěná ovdovělost, i osiřelost, i dlouhé
chřadnutí a předlouhé zajetí.
Díky Bohul Mnozí za světové .války nabyli tohoto vzneše
ného smýšlení.-]dou snad dle těla z války jako mrzáci, ale co se
duše týká, silní a zdraví; tělesně slepí, ale duše jejich vidí; tělesně
jsou neduživí a sklíčení, ale duševně se uzdravili svatou vírou
a tím, že se přivinuli k našemu Pánu a Spasiteli. Jak mnozí slí
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bili, že se budou i doma držeti pevně sv. víry, kterou na poli
válečném nalezli, t. j. stanoviska božího. jak mnohý sociální de
mokrat řekl: Jestli mi bude možno, má býti první má cesta na
Svatou Horu nebo do Králík. abych trvale udělal pořádek s Pánem
Bohem. Ti však, kteří pro křesťanskou moudrost nemají pravého
porozumění, kteří zásady Kristovy nepochopili a na stanovisko
boží se nepostavili, ať horlí a hromují na lidskou nespravedlnost
v této válce, na ukrutnost a nesvědomitost našich nepřátel, na
nevzdělanosta barbarství—v této světové řeži, — ale Pána Boha
měli by nechat na pokoji; ať se dále neapovažují prozřetelnost
boží sudílkovati a jeho řízení odsuzovati, poněvadž pro to nemají
naprosto potřebného porozumnění, ani ne tolik jako prostá ven
kovská žena, porozumění má pro plány našich vojevůdců.
12. Ale podle uvedené zásady sv. Ignáce musil by býti pravý
křesťan necitelný k utrpení a bolesti. Nesměl by se snažiti, aby
hrozné zlo odstranil a musil by se neštěstí nečinně oddati. Na
prosto ne. Lhostejnost, po které se má každý křesťan snažiti, ano
každý rozumný člověk, není lhostejnost citu -— necitelnost —
nýbrž lhostejnost vůle, neboť jenom vůle rozhoduje.
Křesťan, stojící na stanovisku božím, cítí cizí i vlastní utrpení
jako Spasitel, pociťuje je hluboce, snad více než nevěř'ci. Hledí
podle svých sil utrpení zmírniti a modlí se z celého srdce: »Otče,
odejmi tento kalich utrpení odnás, odejmi nešťastný bojlc Modlí
se opět a opět a neochabuje ani ve třech a ještě 'více letech. Ale
při své námaze a modlitbě smýšlí jako dítko boží: »Ne má, ale
tvá vůle se staňlc A toto vznešené smýšlení, tato úplná odevzda
nost do vůle boží: »Otče, budiž veleben, jestli moje přání vyslyšíš,
ale budiž také veleben, neučiníš li tak. Tvá svatá vůle ať se stane:
-— uděluje věíícímu křesťanu vnitřní klid a spokojenost tam, kde
jiní se vztekají a téměř zoufají; dává mu pokoj, kterého svět nezná,
vnáší kapku nebeské radosti do srdce bolem' zdrceného a dodává
dětinnou důvěru zraku zaslzenému.
'
Ano, v_pozemském heštěstí poznají se praví křesťiné od kře
sťanů zdánlivých. Obě třídy křesťanů se namáhají a modlí za
zmírnění a zkrácení vá'ečných ú'rap, ale je mezi nimi rozdil.
jedni ztrácejí klid, jsou rozčileni, naplňují dům a cestu svými
nářky, přou se s Bohem a s celým nebem, a kdyz se modlí,
myslí, že Pánu Bohu prOkazuji milost, a čekají, že jako poslušný
služebník přání jejich ihned vyplní; jestliže se však Nekonečný
této úloze nepodvolí, vystupují 'proti němu, tupí jej a hledí mu
diadém panovnický s hlavy strhnouti, volajíce: »Nikdy se nebudu

modlit, k Bohu se'víceobracet nebuduc

Druzí však zůstávají klidni a odhodláni, ačkoliv často mnohem
více hroznou válkou trpí; Pozorujte je přece -— ty zástupy: ne—

vinné dítky, které otce nemají, mladé a staré ženy, které své
_rnuže nebo dítky ztratily, mnohé Bohu zasvěcené panny a mnohé"
muže ve světě a v klášteře, kteří se o skrovný chléb válečný dělí
s jinými a v srdci mají soucit jako palčivou ránu s celým trpícím
lidstvem; vizte křesťanské hrdiny ve vojenském kabátu i v ob-.

'
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čanském oděvu — všichni trpí, trpí těžce, ale v jejich utrpení
spočívá zároveň přídech utrpení Kristova, odevzdanost trpitele
Boha-člověka, »láska boží a trpělivost Kristova.: (2. Thes. 3, 5.)
O jak se modlí tito vírou proniknutí křesťané! Ne modlitby hříš—
níků, nýbrž modlitbu svých poslušných a věrných dítek vyslyší
Pán. (jan 9, 31; 15, 7; jak. 5, 16.)
_ 13. Ano, této modlitbě spravedlivých děkujeme. za viditelné
žehnání války. Přeslavné, téměř nepochopitelné úspěchy našich
vojsk proti celému světu nepřátel, nebyly'vybojovány pouze krva
vým zápasem našich statečných vojínů, nýbrž také modlitbou
mnohých, bobumilých duší v zázemí. Vytrvalá zmužilost našich
vojínů a silná, iednomyslná láska všech našich národů k vlasti,
geniální myšlenky a činy našich vojevůdců v poli a vynalézavá
organisační horlivost těch, kdož jsou doma — to vše není vý
sledkem toliko síly přirozené, 'nýbrž i mocné modlitby. Na nebe
útočící modlitba bohumilých lidí má také značnou zásluhu i na
velikolepých, stále pokračujících výsledcích, co se týká léčení
našich raněných, zabránění nakažlivých nemocí, co se týká péče
o zdraví lidu a všech vynálezů v době války. Onen den, v němž
světa Pán dovolí lidstvu patřiti v jeho božské řízení světa ;“onen
den, v němž plány boží za této světové války budeme jasně viděti
— jedni s nevyličitelnou radostí, druzí s němou hrůzou — den
nejposlednější ozáří jm'éna mnohých snad nyní neznámých sprave
dlivých a svatých duší, které ustavičným pokáním a vytrvalou
modlitbou přemnohým milost obrácení získaly a na patrném že
hnání této války mocný podíl měly — a konec války světové
urychlily. Ano, !: vůli spravedlivým mohou ukráceni býti tito zlí
dnové války světové. (Mat. 24, 22.) Ano, spravedlívl jsou vlastně
nejzasloužilejší _vlastenci, a sice preto, že nereptají a nenaříkají,
nýbrž slovy a celým svým životem šíří zmužilost a statečnost.
14. Nikoliv, nenaříkají. Trpkých slov: »Proč dopouští Pán
Bůh, aby mnozí nevinní v této válce hrozně trpěliřc Těchto,a po
dobných nářků není slyšeti z úst lidí skutečně nevinných. O jest
na tisíce takových nevinných lidí! Ovšem i oni chybí, ale ne ze
zlomyslností, nýbrž ze slabosti a přenáhlení a zasloužený trest
odpykávají si pokáním a odpustky, takže utrpení válečné není
jejich vinou, ale bez jejich viny je zastihlo. A přece nejsou v srdci
roztrpčení a nenaříkají. Proč? Poněvadž nevinnost oči jim bystří
a zjevuje jim cenu nezaslouženého utrpení. Poněvadž rozumějí
slovům sv. apoštola Jakuba (I, 2.): >Za největší radost mějte,
bratři moji, když v rozličné soužení upadgetelc Poněvadž v tom
spatřují znamení lásky boží dle slov sv. Rehoře: »jako syn boží
od Boha milován byl a přece poslán, aby trpěl, tak jsou iučed
níci syna božího, které Pán miluje, do světa V)sláni, aby trpěli.:
Poněvadž nevinným utrpením ukřižovanému Spasiteli a jeho bolesti
plné matce se podobají. Poněvadž na onom světě podíl budou ,
míti na slávě Kristově, jako na tomto světě podíl měli na jeho
utrpení. Zkrátka, protože tyto nevinné duše vystihly úplně stano
visko božl, tajemství kříže.
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Moji milí čtenáři! Hleďme se- propracovati na toto vznešené
stanovisko! Uctívejme vřele nejsvětější srdce Páně a naučíme se
patřili na všecky věci očima Pána Ježíše a ceniti je dle srdce
Kristova; pak srdce naše bude »za všech pozemských změn osudu
klidné, poněvadž pevně tkví tam, kde pravé radosti jsou.: (Cir
kevní modlitba na 4. neděli po velikonoci.)'
O

*

.

Pokusili jsme se poněkud nadzdvihnouti závoj s tajných úmyslů
bozích v této válce světové, abychom boží prozřetelnosti aspoň
trochu porozuměli. Přes všechnu námahu zůstává naše poznání
vždy jen částečným. (1. Kor. 13, 9.)
Náš rozum jest u porovnání s boží moudrostí slabý jako
rozum tříletého dítěte; a kdybychom po celý život přemýšleli
o tajemstvích božích., musili bychOm přece na konci života se
sv. Pavlem zvolati: »O hlubokosti bohatství moudrosti i vědomosti
boží! jak jsou nevyzpytatelní soudové jeho a nevystižitelné cesty
jeholc (Řím. 11. 33.) Když však svého cíle dosáhneme, totž
vlasti nebeské, potom toto jen částečné poznání přestane, pak
závoj spadne; pak viděti budeme Boha tváří v tvář a .v jeho
světle s jásáním patřiti na úctyhodné úmysly, které prozřetelnost
'božl měla v této světové válce. (Srv. 1. Kor. 13, 12.)

Cyklus Tobiáš.
Napsal František Vaněček.*)
I

Jak Tobiáš'víru zachoval, osvědčoval a šířil.

'

»Vy'znávejte se Pánu, synové israelští,
a před obličejem národů chvalte ho,
nebo proto rozptýlil vás mezi národy.
kteří ho neznají, abyste vypravovali
divné věci jeho, .a je naučili, že není
jiný Bůh všemohoucí, krom něho.:
(Tob. 13, 3—4.)

Z knihy Tobiáše vzal jsem předmět odpoledních rozjímání
a to proto, že biblický děj rodiny Tobiášovy nám staví před oči
rodínu vzornou, jednoduchou, zkoušenou mnohými křížemi a silnou
sv. věrou a zbožnosti. Proto chci s pomocí boží předvésti vám
rodinný život, aby zahřál srdce a byl školou ctností pro všechny.
Ve sv. rodině kladou se zlaté zárodky krásných povah. Svatá ro
dina jest magnet, který dítky táhne domů a sílí v dobrém. Proto
budeme zraky své upírati na Tobiáše, kterého sv. otcové zasypali
chválou zvouce ho mužem s diamantovým srdcem. který jako skála
v „moři vyniká příkladem statečnosti (Sv. Basil. Hom. 4. de grat;
ach), na toho »silného hrdinuc .dle slov sv. Ambrože, a od něho
*) Použito: Dra Schmitze, Newmanna a j.
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se učiti. Žil! Tobiáš v příliš bouřlivých letech válečných jako za
jatec, obklopen množstvím lidu, který zapomněl na sv. víru, byl
obklíčen kříži jako Job a nevěrou jako Noe a zachoval věrnost
Bohu jako Daniel. Tak mnohá rodina potřebuje útěchy v kř ži
svém. Zde máme vzor, který si první křesťané oblibovali malovati
ve svých katakombách a se jím těšili. Protols pomocí boží dí
vejme se na rodinu sv. Tobiáše, zajatce, a uvažujme poněkud
podrobněji než'jsme v mládí byli schopni, když jsme slyšeli tklivý
životopis sv. Tobiáše a jeho rodiny. Podívejme se nejprve, kterak
Tobiáš I. víru svou zachoval, kterak Il osvědčoval a III. jak ji,
šířil. Spravedlivý živ jest z víry.

PojednánL
1. Rodiště Tobiášovo bylo v ga'ilejských horách v městě
Thesba; komu nejasné. jest místo, zjasní mu, když řeknu, poblíž
sv. místa Nazareta, kde náš Pán 30 let skrytý život vedl ve svaté
rodině, z Galileje, odkud i větš:na apoštoů pocházela, odchována
prostým životem a živou věrou,
'
Dobu, kdy žil sv. Tobiáš, udává sv. Písmo, že byl jat za
doby krále asyrského Salmanassara. Předchůdcóvé jeho odvedli
lid do Ninive do zajetí, ale zanechali mnohé ještě v horách, ty
odvedl Salmanassar, zbaviv je majetku a svobody a vlasti, tedy
zkouška to doby_nesmlrně b0uříivé. Dle našeho čítání bylo to r.
222 před narozením Krista Pána, rok, kdy založeno bylo město
Rim, rok' kdy sv. prorok Isaiáš měl vidění Nejsv. Trojice a viděl
zástup cherubínů zpívajících: Svatý — jest Bůh zástupů (ho. 6.).
Sv. Písmo líčí tu mravní bídu slovy, která nám ukazmí mravní
sílu Tóbiášovu, a mravní úpadek jeho souvěkovců. Ačkoliv“ byl
nejmladší ze všech v pokolení Neitalímově, však proto nic dětin
ského nečinil v skutku. Přes to, když všichni chodili k zlatým
telatům, kteréž byl udělal jeroboam, král israelský, on sám val
roval se tovaryšství všech těch a chodíval do jerusalema do chrámu
Páně, a tu klaněl se Pánu Bohu israelskému, všechny prvotiny
své a desátky věrně obětuje. ([ ó.)
jedním slovem naznačuje mravní úpadek —- slovem »zlaté
telec. jest to pronevěra proti Bohu a spolu známka Spojeného
s ní úpadku mravního, který byl vlastní příčinou vší bídy a ne
štěstí národa israelského, proti němuž pracovali proroci a muži
boží jako Eliáš a Eliseus, ale přece lid nezanechal hříchu svého,
až byl ze země své vypuzen a odvean do zajetí (S rach 48, 16)
Síla lidu i-sraelského klesla s odpadem _od víry v jediného
Boha, vševědoucího a všemohoucího. Všechen Israel spěchal kzla
tým telatůtn & pohodlné jch modloslužbě, ale Tobiáš činil vý
minku věrnosti Bohu. To byla jeho sila, radost, naděje.
'
Když máme použíti života Tobiášova pro dobu přítomnou,
.musíme vyznati, že duše věř.cí žije jako Tobiáš. Vše vůkol dýše
nevěrou a modloslužbou zlatým telatůn. Místo Boha neviditel
ného uctívají přírodu. místo prozřetelnosti boží věří v náhodu,
místo v trest boží věří jen v nehodu. Nazírání na svět a život
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jest tak pohanské, jako v době Tobiášově. Hřich a vášně jsou
modly, jimžse slouží a obětuje zdraví, čest, majetek, pokoj rodin.
Katolické duše, vy máte od Pána Boha úkol jako Tobiáš: vyzná
vati Pána Boha před tváří národů, abyste je naučily, že není jiný
Bůh všemohoucí, krom něho.
'
Velikost Tobiášova byla vtom, že uprostřed lidu odpadlého
neodpadl, že uprostřed nedbalého lidu v plnění povinností nábo
ženských neochladl a uprostřed posměváčků, kteří chodili na
hříšné orgie zlatého telete v Dán a Bersabe, on sám nejmladší
z kmene Neftali nic dětinského nečinil, ale chodíval do jerdsa
lema do chrámu Páně a zachoval si víru a mohl říci jako na
psal sv. Pavel k Rím. 1. 16: »Nestydm se za evangelium, nebot
zajisté moc boží jest (v něm) k spasení každému větícímu.< V té
sv. víře má každý boží moc, která každému prospívá k spasení.
Klaněti se budeš buď Bohu, bud mod ám Bud budeš ctností
ctíti Boha, buď hříchem ďábla. Nikdo nemůže dvěma pánům
sloužiti.
Vzkázal kdys Darius za starých časů králi Xerxoví, s nímž
byl v boji: »země jest malá pro dvě slunce:, tak dí nám Pán
Bůh: srdce lidské jest malé pro dva krále Nemůžeme dvěma
pánům sloužiti, jednoho budeme milovati a druhým pohrdneme.
Kdybys snad chtěl sprostředkovati mezi oběma, pak bys jen sobě
škodil a tvá síla a ct005t by jen mizela. Ty hříchy, jimiž se světu
slouží, zotročí srdce nadobro. Svět se službou hříšnou musí nám býti
ukřižován, abychom s tímto světem nezahynuli. Proto naše od
pověd na otázku, jak Tobiáš víru zachoval, zní, že nedal se másti
tím, co viděl kolem, ale co mu Bůh poroučel v srdci. Ostatní šli
za lehkým vyražením k zlatému teleti, on do jerusalema koběti.
jak víru svou osvědčovalř
2. Tobiáš vyhnul se množství pohanskému a neměl s ním
společenství, tím víru zachoval, ale Tobiáš ji osvědčoval, 'aby
i jiné ziskal._ Zde především vzdává chválu kniha Tobiášova ve
trojím směru: předně vytýká jeho věrné putování k trojím vý
ročním svátkům, za druhé jeho svědomitost při volbě manželky,
za třetí jeho svědomitost při postním přikázání i vzaietív Ninive,
kdy všichni domnívali se, že jich předpisy postní nevážou.
a) Velebný byl příkaz boží, aby třikráte do roka putoval
lsraelita do chrámu v jeresalemě, aby obnovoval v sobě víru
v příštího Vykupitele. Byly to dny: beránka velikonočního, jenž
obrazem byl Vykupitole, jenž hříchy naše sejme, dny dání desa
tera čili letnic a spolu poděkování za úrodu a konečně slavnost
stánků na pamět putování po poušti, kde Bůh je vedl a připo
minala slavnost stánků, že Bůh sám přijde a jako vtělený člověk
bude přebývati s námi. Kdož ročně nekonali slavnosti zákona,
ztratiL-ivíru docela. O Tobiášoví dí Písmo sv., že »ty a těm po
dobné věci vedle zákona božího jsa pacholík mladý zachovával-.
Tím vřelým účastenstvím na svátcích a jejich tajemství zachová
váme a osvědčujeme víru svou. K tomu jste povinni vésti i dítky
své a dáti jim poklad sv. víry.
Rádce duchovní.
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Vtom směru významně se praví oTobiášovi starším, že jako.
sirotek vychován byl od báby své Debory, která jej vychovala.
Byl zde rodinný krb nejkrásnější a nejlepší školou, jakou dosud
jest. Rodinné účastenství na slavnostech církevních, tot školou
výtečnou a vy jste zodpovědní učitelé dítek svých. Vy jste podle
vůle povoláni vypravovati dítkám podivné věci boží a učiti je
o Bohu všemohoucím.
b) Písmo sv. dí: Když pak přišel do mužského věku, pojal
sobě manželku Annu z pokolení svého a zplodil s ní syna a na-'
zval jej jménem svým. Když dospěl v muže— tedy ne předčasně
vstoupil v manželství a vzal sobě manželku z pokolení svého,
tedy ne sňatek smíšený, který jest příčinou tolika svízelů a ne
štěstí, poněvadž zdárná výchova vyžaduje jednoho ducha, jednu
víru, naději i lásku.
c) Třetí pak chválu vzdává Písmo Tobiáši, že v zajetí když
se ocitl :; manželkpu svou i synem svým Tobiášem, že »když
všichni požívali pokrmů'pohanských, on ostříhal duše a nikdy
neposkvrnil se vpokrmích jejich: (1, 12). Každý víme, že pokrm
neznečistuje člověka, ale neposlušnost a žádostivost srdce znečistuje.
Bůh dal všem desatero přikázání, které tvoří základ spořá
daného života lidského. Vedle nich dány byly přikázání zdrženli
vosti jako cvičení se vůle v poslušnosti. Spasitel sám nám opětně
dí: »Nepřišel jsem rušit'zákona, ale naplnit: a o církevních při
kázáních dí: »Kdo by církve pak neuposlechl, budižtobě jako
pohan a veřejný hříšník.:
Cvikem a plněním přikázání zachováváme i víru svou, jinak
ztrácíme ji. eho se neužívá a co se nekoná, ztrácí se samo se
bou. Vizte železo tvrdé, když je necháte týden ležet, rezaví, když
jím pracujete, leskne se. Tak víra a její předpisy. Když konáte“
vše, cítíte, že z Boha jest a k Bohu vede a proto neštěstím člo
věka jest nedbalost ve víře — zahyne ubohý! Osvědčováním víry
stává se člověk jejím apoštolem a získává zásluhu apoštola, jenž
víru šíří.

3. Tot vyjádřeno slovy: »proto rozptýlil vás mezi národy,
kteří ho neznají, abyste vypravovali divné věci jeho-. Život člo
věka má býti jako lampa, která svítí na cestu a vše dobře roze
znati dává. Tot úkol katolíků, aby životem svítili a jiné tak Boha
znáti, Boha milovati učili. Tot úkol katolických rodin, aby viděli
ostatní skutky jejich a oni byli přivedeni k chvále boží. Učený
sv. Tomáš dí, že když nyni přestala doba mučednictví, mají nej
větší zásluhu ti, kdož v době a okolí plném nevěry a pochyb
nosti vytrvale vydávají slovem i skutkem svědectví víře své a tak
pracují s Bohem na spáse duší.
'
Matka má životem svým vyprávěti o podivných skutcích
božích v rodině své. Muž katolický životem svým vyprávěti v dílně
své, mládenec životem svým, že jest možno býti ctnostným
i v_mladosti, dívka vyprávěti o ceně ctnosti, kterou Bůh dává
všem, kdož o ní prosí.
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Uprostřed světa, jenž se podobá Babylonu a Ninive, který
nechce znáti zákona božího a pravdy boží, život náš má svítiti
jako lampa ve tmě a jiné učiti.
Nic, drazí. neohlížejte, se na množství těch, kdož zanedbávají
povinnosti náboženské, ale následujte Tobiáše, jenž, třeba sám,
věrně konal svou povinnost k Bohu. Příklad jeho získal mnohé,
o nichž ani on sám nevěděl, že duše jejich získal. Bůh dobrotivý
rozptyluje dobré duše do různých končin a ony se stávají apo
štoly svým životem tichým a nenápadným —- často celému ná
, rodu jako náš sv'. Václav, jako byl Tobiáš v zajetí assyrském,
jako jsou mnohé obětavé duše, které na bojišti a v lazaretech
ošetřují vaše raněné a nemocné a dodávají jim důvěry a svatou
útěchu a připravují je na sv. svátosti.
0 sv. Tobiášovi dí Písmo sv., že každý třetí rok nově na
víru obráceným a příchozím dával všeliký desátek (l, 7). Tak se
staral o rozšíření úcty boží. Tak i nám jest povinností. Kolik duší
tone v praktickém pohanství a jeho hříšíchř Missionáři dí, že
máme 800 millionů duší pohanských, které máme získati Bohu
a nebi. Některé žijí nám blizko, takřka v domě a v rodině, jiné
až za mořem. Žádná z těch duší při smrti neumírá, neobrací se
v nic, nýbrž žije věčně, nebe a peklo rozdělí se o ty milliony
duší. Bud budou na věky na Bohavblaženosti patřiti, bud' vohni
íkáti. Mezi ty duše posílá milosrdný Pán duše věrné, aby jim
svítily, je učily a spasily. A jsou duše dosud mnohé velice zbožné
a svítí dle vůle boží. Do dětského Asylu jezulátka přišla jedno
duchá služka nesouc korunu almužny a sice na ten úmysl, aby
paní její, jinak hodná a řádná, ale nedbalá v náboženských po
vinnostech, byla horlivější. jak šlechetný to skutek. Zajisté příklad
její nezůstane bez milosti boží.
_
Malíř řecký Zeuxis namaloval Adonida mládence báječnéhO'

Pojednou v domě vypukl oheň a ničil vše vůkol Pln strachu
o svůj krásný obraz volá Zeuxis: »Nechte shořeti vše, zachraňte
_en mého Adonida.c Bůh stvořil duši lidskou k obrazu svému—
obraz své dobroty (Imago bonitatis ejus), největší poklad mezi
tvory. Tento obraz jest millionkráte v nebezpečí sbořeti v ohni
věčném. (Fischer »Posl. vůle ježíše< na hl. IX.) Tvůrce jeho
a Spasitel volá: Jděte, učte, křtěte ——
kdo uvěří, Spasen bude;
Co prospěje člověku, kdyby celý' svět získal a na své duši zkázu
trpěl. Vás Bůh postavil na místa různá. abyste na nich oslavovali
Boha a učili podivné věci jeho, jako Tobiáše postavil do Ninive.
Tvým Ninivem jest nejbližší okolí tvé: svit věrou, zachováním
přikázání a horlivostí v dobrém. Amen.

—612—
II.

Tobiášova věrnost k bližnímu za živa a po Smrti.
»Když jsi se modlíval s pláčem, a po
chovával mrtvě, a nechával oběda svého
a mrtvě ukrýval jsi přes den v domě
svém, a v noci pochovávals je, já: jsem
obětoval modlitby tvé Pánu.
(Tob. XII., 12)

Věrná duše byl Tobiáš, a lze jej připočísti k duším svatým,
které patří na tvář boží. Zachoval věrnost uprostřed lidu zprone
věřilého Bohu, uprostřed model viditelných klaněl se Sivořiteu
neviditelnému. Uprostřed posmívajících se kolem modlil se. Ten
muž, jenž Bohu zachoval věrnost, ten i lidem zůstal věrný. Na
vzájemné věrnOsti spočívá společnost lidská. Věrnost v povinnosti,
věrnost v obchodě, není-liž nejlepší zápis? Věrnost v manželství
není—ližnejbezpečnější dohled? Věrnost císaři nejlepší hrad? Věr
nost čeledína výborný Poklad? Věrnost mezi lidmi zmizela.
Vše se upisuje a přece nedrží, vše se svědky se koná a přece
není bezpečno, poněvadž svědomí se zpronevěřilo Bohu, není ani
věrno lidem! Na věrnosti v povinnosti spočívá společenský řád.
Věrnost manžela, věrnost dělníka, věrnost vojína a občana, vše—
chno visí na jednom hřebu: věrnosti k Bohu.
Vizme duši věrnou sv. Tobiáše Zák. St. a uvažujme o věr
nosti Tobiášově lidem až k obětování sebe za života (I. díl)
a věrnost Tobiášovu zesnulým až za hrob a učme se býti věrni
Bohu, ostatním zachováme věrnost samo sebou.

Pojednání.
1. Sv. Písmo praví, že Tobiáš v zajetí věrně plnil povinnosti
své k Bohu, takže na sebe upoutal pozornost královou. »A že
pamatoval na Pána zcelého srdce svého, dal mu Bůh milost před
obličejem Salmanasara krále, kterýž dal jemu svobodu, aby šel,
kamkoliv by chtěl„ maje vůli činiti, cožkoliv by chtěl. Chodil tedy
ke všem, kteří byli v zajetí, a napomenutí spasitelná dával jimc.
(1, 13.—15.) Ta láskakBohu a věrnost vedla jej, že nezapomínal
na bratra svého v zajetí, v nouzi a zármutku, a svobodu, kterou
měl, užíval pro službu bližnímu. Věrnost Bohu jej učinila všem
vším, aby je všecky Bohu získal. Ta láska k Bohu mu dávala
stále nová vnuknutí, jak by bližním prospěl. Věrnost Bohu mu
neublížila, ale prospěla. O těch Tobiášových spoluzajatých, kteří
věrnosti k Bohu neměli, nepraví Písmo sv. podobnou výsadu,
z jaké se těšil Tobiáš. jeho věrnost učinila jej dodavatelem krá
lovským a zabezpečila mu i do jisré míry blahobyt, nebot mohl
svěřiti a půjčiti příbuznému svému Gabelovi vRages, městě méd
ském v horách, svou hotovosr proti zápisu deset hřiven stříbra,
což tvořilo dosti značný majetek, podle našich peněz asi 25.000 K.
Komu svěřil peníze Tobiáš? Věrnému Gabelovi, o jehož
domě praví archanděl Rafael, když jej ve způsobě Sličného mlá
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dence nalezl Tobiáš na tržišti připraveného na cestu a tázal se
jej: jsi-li povědom cesty, která vede do krajiny médské? v]semc,
odpověděl anděl, »a býval jsem u Gabeie, bratra našeho, který
bydlívRages, městě médském, kteréž leží na hoře ekbatanské.<
Dům, kde anděl Rafael býval, byl jistě dům věrný Bohu ilidem.
Tot důkaz a pokyn Kde věrnost přebývá, tam také andělé dlí.
Vidíme Tobiáše Bohu věrného konati služby všem, dle sil svých
a okolností až i do poslední služby: zbožného pohřbu.'
Svobodu svou a volný čas užívá, aby konal apoštolát mezi
svými souvěrci: jedny učí zákonu, druhé napominá a varuje, jiné
těší a podporuje a o něm lze říci, že byl okem slepému a nohou
chromému.
Není dosti na almužně podané, často jest větší potřeba „dáti
almužnu duševní, poučiti nevědomého, hřešicího napomenouti, za
rmouceného' potěšiti. Kdo mravně člověka nepozvedá, toho i al
mužna jest marna. Dává se věru v době přítomné mnoho darů
a almužen, ale duševní almužny se nedbá. Lidé myslí, že dar
vše spraví a více že ničeho není třeba. Myšlenky a zásady řídí
skutky člověka; ty když jsou špatné, zůstanou i skutky špatné
tak dlouho, dokud myšlenky nenapravíme. Proto s duší začíná
všechna náprava, duše jest kořen, život, ten musí býti zdráv, když
má řádné ovoce vydati.
Jeho soucit se všemi jest ovocem lásky k Bohu. V jeho ži
votě hrála velkou roli půjčka, kterou v šťastných dnech svého
života učinil u stejně smýšlejícího bratra Gabela, o němž praví
archanděl Rafael, že u něho v městě Rages dlel. Zbožný Tobiáš
byl i v časných věcech moudrý a opatrný a na něm se ukázala
pravda slov sv. Pavla, že zbožnost jest ku všem věcem dobrá.
Zbožnost jej vedla k práci a šetrnosti, a táž zbožnost jej vedla
k dobročinnosti tak různé, že byl jako skutečná lidumilná kancelář.
Věru jest sv. Tobiáš vzor, jak máme majetku 1. nabývati, jak
jej 2. užívati a 3. spravovati.
Na to tak mnohá duše zapomíná, že nejprvnější pramen ma—
jetku musí býti práce pro Boha konaná, a. pak šetrnost, která
ukládá v den štěstí pro den neštěstí. Byl Tobiáš šťastný, když
král mu volnost dal a on obchodoval. Ale zemřel i_král Salmanasar
a nastoupil syn jeho Senacherib, jenž prchal s nepořízenou zlud
stva pro ránu, kterou ho obklíčil Bůh pro jeho rouhání, mstil se
za to na zajatých israelských, z nichž mnohé dal zabiti; a mezi
nimi měl býti i Tobiáš, který i přes zákaz králův pochovával
mrtvé uctivě. Ale Tobiáš prchl nahý vnoci smanželkou a synem
svým, a skryl se. Našel úkryt, nebot o něm dí sv. Písmo: že
»mnozí milovali noc (1, 23).
Každý dobrý skutek nám dělá přátele, ano i každé slovo
dobře míněné a láskyplně přednesené, ano řekněme že imy
šlenka dobrá nevědomky v druhém srdci nám otevírá bránu. Buďte
v tom ohledu následovníci Tobiáše, abychom mnoho si zjednali
přátel pro dny zlé. Činil si přátely s mamony nepravosti &našel
přátely v den dopuštění božího.
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Jak užíval majetku svého a jak jej spravoval, nejkrásněji líčí
jeho napomenutí svému synu, které mu dal, když se domníval,
že by se život jeho skláněl ku konci. (4, 2—23.) »Synu můj, slyš
slova má a je jako základ polož: Když Bůh vezme duši _mou, po
chovej tělo mé: a v poctivosti míti budeš matku po všechny dny
života jejího. . . Po všecky dny životasvého v paměti měj Boha:
a varuj se, abys nikdy nesvolií k hříchu, abys neopouštěl přiká
zání Pána Boha našeho. Ze statku svého dávej a'mužny a neod
vracej tváři své od žádného chudého, nebot tak bude, že ani od
tebe nebude odvrácena tvář Páně. Kterak budeš'moci, tak bud
milosrdný. Budeš-li míti mnoho, dávej mnóho, pakli málo míti
budeš. i zmála rád udělovati hled. Odplatu zajisté dobrou skládáš
ke dni potřeby. Neboť almužna od všelikého hříchu i od smrti
vysvobozuje a nedopouští duši jíti do temností. Vystříhej se pilně,
synu můj, všelikého smilstva a kromě manželky své nikdy se ne
dopouštěj poznati hříchu. Pýše nikdy nedopouštěj, aby panovala
v mysli tvé, aneb v tvém slovu . .. Kdož by koliv tobě něco
dělal, hned zaplat mzdu jemu, a mzda dělníka tvého at nikoli ne
zůstává u tebe. Ceho nechceš, aby od jiného dálo se tobě, hled,
abys ty nikdy jinému nečinil. Chléb svůj s lačnými a chudými
jBBZÉ.
0 u.:. . Rady u moudrého hledej . . . .

Všelikého času dobrořeč

Zde Tobiáš dává svou životní moudrost zkázně boží plynoucí
svému synu odkazem. V ní jest také obsažena celá mravouka
životní. Cti matku, Boha se boj, almužnu dávej, smilstva se varuj,
pýše nedopouštěj vládnout, mzdu řádně plat, s potřebným spra
vedlivým rád sdílej svůj chléb a vezmi si za pravidlo: co nechci
já —-nebudu jinému dělati.. . radu 11moudrého hledej
všeli
kého času Bohu blahořeč. Vizte, jak krásná a vznešená poučeni
odkazem synu svému dává, jako záruku štěstí vživotě. Ten duch
Tobiášův není u mnohých v módě, ale on jest podmínkou štěstí
i spokojenosti lidstva. Této mravouce nás učí láska boží, která
nejen nám ukládá činiti dobře, ale ona učí isama sebe obětovati.
Nepraví sv. Písmo, že Tobiášova modlitba andělem nesena
před tvář boží že dal ze statku svého, ale když sám prací svou
se obětoval v noci ta né službě blíženecké lásky —- k mrtvému
bližnímu, to byl vrchol jeho obětavosti a soucitu. Neboť Tobiáš
obětoval isvůj čas, své stíy, své pohodlí, aby bratru svému
zjednal i pohřeb dle sv. víry. Právě toto "Sebeobětování bylo pří
činou, že modlitba a vzdechy a pláč Tobiášův byly obětovány
Pánu. On zachovával věrnost svou až za hrob a tou obětí svou
získával milost boží i hojnou odplatu.
2. I v zajetí rozzuřilo se nové pronás!edování za času Sena
cheriba krále. Ztrátu, kterou utrpěl Senacherib v ]udsku, chtěl
pomstíti si na zajatcích a proto chtěl je v citech náboženských
urážeti a nařídil, že zajatci israelští pod trestem smrti nesmí býti
pochováváni, nýbrž ponecháni bez pohřbu na pospas ptactvu
a zvěři, naproti svatým obřadům Zákona Starého. Zde ovšem
zbožná mysl Tobiášova trpěla velice, a muž, který dobře činil
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všem za živobytí jejich, nechtel ani zapomenouti na ně, když je
smrt stihla ať přirozená, ať násilná v době pronásledování. S na
sazením všeho života i po smrti chtěl bratřím svým sloužiti a vy.-
konávaí dílo, o němž anděl Rafael pravil: >Když jsi se modííval
s pláčem a pochovával mrtvé a nechával oběda svého a mrtvé
skrýval jsi přes den v domě svém a v noci pochovával je, jáť
jsem obětoval modlitby tvé Pánuc. Zde konal dílo zvláštního mi
losrdenství. Předně to bylo dílo, které s vlastní obětí a s vlastním
velikým nebezpečím mohl konati Za druhé to nemohl zaplatiti,
nýbrž sám činiti. Byl to skutek nízké práce a těžké, ano i ne
bezpečné pro jeho zdraví, práce, kterou mu nikdo z těch zemře
lých už odplatiti nemohl, a proto byla tak vysoce záslužná, ze
i vzdech jeho i pláč a modlitba a dílo nočního pohřbu byly ne
seny andělem Páně.
Také my křesťané prokazujme poctu křesťanskou i tělu ze
snulého a my tu úctu ukazujeme. že je klademe po.pole svěce—
ného: hřbitova, my je vkládáme do brázdy jako semeno boží za
modlitby a pláče, ale v naději budoucího života a svatá církev
tento skutek milosrdenství pohřbu církevního všem prokazuje a jen
těm odpírá, kdo v konání hříchu nekajícně zemřeli, aneb od církve
\odpadii životem svým.
Které jsou důvody úcty k zesnulému tělu bratra našehoř
Všechny jsou čerpány z článků víry.
Orkev svatá nás učí viděti v tělu lidském chrám asice chrám
Nejsv. Trojice boží. Tělo jest stavbou vůle Boha Otce Stvořitele,
jenž změřil a zvážil každou část těla lidského i celek sám. lest
tělo lidské jako zlatý kalich a monstrance, které přijímalo tělo
a krev Pána Ježíše Krista, jest nástroj Ducha sv., který svou mi
lostí naše skutky dobré předchází, provází a končí.
Tak se dívá křesťan na tělo lidské i mrtvé: iest chrám Boha
Otce, jest schránka ]ežíše Krista, jest nástroj Ducha sv. Zecla
jinak než pohan, který vidí v těle jen zdechlinu bez života a dal-
šího účele. Tělo zemřelé neskončilo svůj běh, ono jest zaseto
k slavnému vzkříšení, které z vůle boží se děje. Proto čteme
o křesťanech, jak zbožně a uctivě pochovávali své bratry všecky,
hlavně však těla mučedníků, ,těch vyvolených nádob. které oslavily
zvlášť Pána Boha svého. Proto bylo křesťanům zvlášť milo přispí
vati ku zbožnému a křesťanskému pohřbu Sv. Lucina dala všechen
svůj majetek, aby zakoupen bvl poze'r ek pro pohřbívání těl ze
snulých bratří a mučedníků. Zde konali mši sv., zde se modlili,
zde čerpali sílu pro každý životní boj a zklamání. S nebezpečím
života jako Tobiáš pochovávali sv. Iustin a Nikomedes těla sva
_tých mučedníků.
Toť důvody plynoucí z článků sv. víry.
Sv. Tomáš Akv. praví, že máme míti těla zesnulých v téže
úctě, jako máme tělo vlastní ve svém životě. Proto jest křesťanský
pohřeb dílem lásky blíženecké, která trvá i za hrob a je věrna
i tenkrát, když zesnulý nemůže poděkovat, nemůže odplatit. Po—
hřeb bývá zrcadlem lásky. Tak často se ukazuje, byla-li to láska
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křesťanská, či jen láska přirozená milující okázalost. Po pohřbu
se ukazuje. zda pozůstalí milují ještě zesnulého neoo nemiluji. —
Milovati znamená nezapomínati. Kdo zapomněl, nemiloval. Třeba
však křesťansky milovati Kristus Pán u hrobu Lazara plakal,
a pravili: Hle, jak jej miloval. Sv. Tomáš však dokládá, že to
byla urážka a že měli říci: Hle, jak jej miluje.
Když Tobiáš vstával od jídla svého, a noc nastavoval a sebe
v nebezpečí vydával, aby tělu uctivý pohřeb pojistil, konal dílo,

které jen Bůh mu odplatiti mohl. Odměna naší lásky kzemřelým
jest na oko pro tento život nemožna, ale není ztracena. My máme
svědky každého skutku, andělé boží, a\m_v máme odplatitele svého
Boba, jenž opatří na srdcec, to jest na úmysly, které nás vedou
při každém skutku dobrém, s kterým se jednou shledáme, jako
Tobiáš se svou s'zou, modlitbou, pláčem a se svými bratry, které
položil v chladnou zemi v noci za pláče a moddtby.
Tak také duše v očistci jest bez moci činiti sobě dobře a od
kázána jest na milosrdenství naše zde na zemi; má s námi spo
lečenství a my s ní. ]í minul den, kdy mohla získávati pro věč
nost. a odkázána na naší lásku a naše milosrdenství, aby jednou
nám zase mohla svou přímluvou vše odplatiti. jsme všichni údové
jedné crkve a jeden na druhého odkázán. Krásně tu pravdu líčí
legenda litevská, vníž se líčí stav duše dítěte vnebi, kde štastno
jest, ale zvlášť se veselí. když matka vzpomene na ni dobrým
skutkem vykonaným ze vzpomínky na ně.
Tu může si utrhnouti nevadnoucí květy z luhů rajských, které
na kytzci vine, aby ji věnovala matce, když ona překročí prab
věčnosti. Tak jest skutečně poměr mezi dušemi zemřelých a námi.
Jim obětované skutky milosrdné radost množí, žal krátí, ony vrátí
všechny oběti zpět ve způsobé modlitby za nás, hlavně v hodině
smrti.
jako Tobiášovi neztratily se jeho almužny, oběti v noci 0 sa
mote konané, ani nám se neztratí ten nejmenší skutek pro boží
čest a pro spásu duší vykonaný. Nic neztrácí se pro věčnost,'tím
méně dobrý skutek, jím ukazujeme věrnost k Bohu ivěrnost
k bližnímu. Amen.
III.

|. Jak Tobiáš do neštěstí přišel. ll. Jak statečně _je nesl. -
Ill. Co mu při tom pomáhalo kříž nésti.
>Ale Tobiáš přimlouval jim řka: Ne
mluvtež tak, nebo synové svatých jsme,
a očekáváma onoho života, kterýž Bůh
dá těm, ježto víry své nikdy nemění
od něho.c

(Tob. 2, 17.—18.)

_ Viděli jsme Tobiáše jako muže živé víry uprostřed nedbalých,
jako vzor lásky blíženecké kživým, ano i k mrtvým. Krásný obraz
jeho před očima našima se vznášel. Tp však nebyl nejvyšší stupeň
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jeho ctnosti, když pilně obcházel své krajany & byl okem. uchem,
podporou jejich. jeho duše zaskvěla se nejvíce, když naň dolehl
kříž, těžký dle lidského soudu, doživotní kříž. Zde nám se jeví
Tobiáš jako hrdina pravé křesťanské naděje, který neklesá, ne
reptá, nerouhá se, ale dle víry sv. měří a váží kříž a těší se ži
votem budoucím.

Po této stránce se jeví sv. Tobiáš jako vzor pro život kaž
dého, ježto každý občas nese svůj kříž at zasloužený, at zkušebný,
a každý bude potřebovati sílu k jeho nesení. Proto obrátíme svůj
zrak k Tobiáši a sice: I. jak nevinně do velkého neštěstí přišel,
ll. jak statečně si při tom vedl, Ill. co bylo sílou jeho v hodině
neštěstí.
Pán Bůh dej každému : posluchačů milost síly v den navštívení.

PojednánL
1. Byla to krásná slavnost letnic, kdy každý israelský na
památku desatera a žně konal rodinnou slavnost, k níž měl i po—
zvati přátele svoje a radovati se s nimi v Pánu. Také Tobiáš tak
učinil a poslal syna svého k bratřím v zajetí, aby je pozval k ho
dům. Když vše připraveno a všichni k bratrskému veselí se chy
stali, přicnází syn se zprávou, že. jeden ze synů israelských zabitý
leží na ulici. Uprostřed radosti mísí se neštěstí. Tak jest běh
našeho putování jako jarní den, kdy z rána slunce .svítí a v po
ledne bouří, jest jako kalich, do něhož i krůpěj žluče se mísí,
jest jako svatební šat, který nejednou se smutečním zaměněn
bývá. Tobiáš neodkládá, ale vstává od radostného a slavnostního
oběda a jde ukrýti mrtvolu bratra, aby neležela na ulici, a při
nese ji do domu svého, by ji tajně v noci pohřbem víry do země
uložil.
Tím skutkem však dle Zákona Starého stal se nečistým,
to\jest nemohl s jinými býti při stole, nýbrž celý den mimo svůj
dům a společnost svých přátel býti. Bylo tak přikázáno mimo
důvody poslušnosti také zejména proto, aby se předcházelo ná—
kaze. Bylo mu také poručeno, býti mimo společnost, pak se umýti
a změniti šat.
Tobiáš opustil sváteční. radostný oběd a šel vykonati službu
samaritánskou, která ho vyloučila ze společnosti svých drahých,
ona ho uváděla do největšího nebezpečí. Ostatní kárali Tobiášovu
horlivost řkouce: Pro takovou věc přikázáno bylo, abys byl za
bit, a ledvas ušel smrti a opět pochováváš mrtvé? —-Ale Tobiáš
více se boje Boha než krále, uchvacoval těla zabitých a ukrýval
je v domě svém a o půl noci pochovával je (Tab. 2, 8. a Q.).
Tato obět Tobiášova nebyla největší. Opustil bratrský, ra—
dostný oběd, opustil milý hovor s bratřími, kteří z daleka přišli,
aby se s ním těšili, a vykonal dílo skutku milosrdného, aby jej
dokončil opůl noci bez svědků a bez svělel, za pláče a modlitby.
Byl to kus trapné práce, ježto ji konal sám na rychlo a ve tmě.
Ký div, že umdlen po půl noci vrací se k rodině, ale věren
předpisu .obřadnímu nevchází do vnitř domu, aby jej neznečistil
\
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a nenakazil, ale na zápraží uléhá k spánku spravedlivého. »Vrhl
sebou podle stěny a usnul.c' (Tob. 2. 10.) Byl umdlen v konání
skutků dobrých Žil nyní v pronásledování a nebezpečí života,
usndlel při skutcích milosrdenství & usnul na Zápraží domu svého.
Aj nyní v tom okamžiku odpočinku svatého potkává ho neštěstí.
Pismo sv. dí: >Z hnízda vlaštovčího, když on spal, vpadlo teplé
lejno na oči jeho a oslepl.: 'Hned však dodává sv. kniha: 'vAle
toto pokušení proto naň dopustil Bůh, aby potomkům dán byl
příklad trpělivosti jeho. Nebo poněvadž od dětinství svého vždycky
se Boha hal a přikázání jeho ostříhal, nežarmoutil se proti Bohu,
že naň rána slepoty přišla, ale nepohnutelný v boží bázni trval.
diky vzdávaje Bohu po všecky dny života svého.-: (2, 11—14)
K neštěstí vzajetí přidružilovse pronásledování, a vpronásle
dování přidružila se oslepnutí. Recký text. knihy Tobiášovy vy
práví obš'rněji neblahý příběh: »Nevěděl jsem, že byli ptáci na
stěně nade mnou. a že ještě teplé lejno usadilo se na mojích
OČICh a způsobilo bílé zanícení rohovky v oku. a čím více mi
léky natírali. tím více sleply oči moje skvrnami rohovky, až
ošleply docela. Po 4 léta nemohl jsem očí svýcb užívati.—
Oslepnutí stalo se zcela jednoduše. At lékaři léčili správně
či neSprávně: Tobiáš oslepl. Nemoc si najde vždy příčinu. Neštěstí
přichází jako noční ptáci — v hejně.
K svízelům zajetí, pronásledování přidružila se nemoc bez
naděje a konečně úplné oslepnutí muže vplné síle, podnikavosti.
Který živil a šatil mnoho, nyní byl voděn jako malé dítě. jako
Job mohl říci: »Očekával jsem dobré a přišlo mi zlé, očekával
jsem světla a přišla tma . .. obrátila se v kvílení loutna má a harfa
má v hlas plačících.: (job. 30, 26 a Bl.)
Zborcen byl celý život jeho. jak vedl sobě Tobiáš? Odkud
bral síly?
2. V tom neštěstí i Tobiáš slyšel podobné řeči, jaké při ne
štěstích se mluví. »Kde jest naděje tvá, pro kterou jsi almužny
daval a mrtvé pochovávalh Ten rozpor v životě, kde se snese
nad blavLu spravedlivého příval neštěstí a nad hlavou nesprave
dlivébo se mnohdy slunéčko požehnání zdánlivě usmívá. Kterak
vyložíme ten ošklivý rozpor v životě? Tento rozpor není nový,
ale jest tak starý jako lidstvo na zemi od hř chu Adama. Výklad
k němu dávali různí lidé různý. V tom shodovali se sice všichni,
že srovnávali život lidský se slzavým údolím, kde bolest kraluje
a před ní není ušetřen ani dům velmože. ani cbatrč dělníka, a po—
sadí se na trůn krále a do dílny řemeslníka. jen v jedné věci se

rozcházeli mudrci všech dob:

proč některá duše jest zasypána

takřka svízelem a kříži a proč jiná má jich méně a menších?

—

]edni vidí jen slepou náhodu, jiní jen osud nespravedlivý. Tím
ovšem se neodstraní tato těžká otázka, která zrovna muči mnobou
duši. Kdo vidí jen před sebou tento svět, a jen tento život, ten
nikdy nerozluští otázku zla a bidy ve světě božím jinak však
na vše se dívá Tobiáš se svým diamantovým srdcem.
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Když mu podobnou řeč vedli i jeho přátelé i jeho dobrá
jinak žena, Tobiáš ukazuje též kdruhé polovici života řka: »Ne
mluvte tak, nebo synové svatých jsme a očekáváme onoho života,
kterýž dá Bůh těm, ježto víry své nikdy nemění od něho.: On
dívá se na bolesrnou pout života jen jako na částku jednu, kterou
dostal, ale druhou ještě očekává a která vyrovnává všecku ne
shodu a nespravedlnost a nahražuje všechnu svízel a všechen kříž.
Tob:áš vyjadřuje pravdu vznešenou slovy: my jsme synové sva
tých, .ne synové těch, kteří vidí a věří jen v tuto část života až
do hrobu, a dále už ničeho nedoufají, nýbrž nazývá sebe i své
syny svatých. kteří očekávají od Boha onoho života, který dá
Bůh těm, kdož víry od něho nikdy nemění.
3. Co mu pomáhalo nésti kříž?
Tobiáš jeví se nám jako muž nezdolné a neklamné naděje
'a klidu mysli. Ztratil domov a vlast a krb, ztratil přízeň a lásku.
ztratil i zřítelníci oka svého v plné síle své, po mnohých skutcích
ctnostných a milosrdných, ale neztrat;l naději v odměnu onoho
života, který dá Bůh. Zde jest tajemství jeho síly. To jest klíč
k záhadě o bolesti v životě lidském
Zivot jest rozdělen ve dvě části; dělítkem života jest hrob.
Kdo béře jen jednu polovičku a sice tu kratší, nemůže se dopo
člsti správného výsledku. Musíme vzíti život celý do počtu a sice
tento, který žijeme, a onen, který čekáme, abychom se dopraco—
vali správného výsledku. Když oči své obracíme k onomu životu,
pak nabývá duše nejen světla, ale i síly ve všem DEŠžčStl. Když

se díváme jen na tuto pozemskou část, pak vidíme samý jen
rozpor a bežnadějnost, t. j. zoutaíost.
Též čísla udávající počet sebevražd ukazují, jak klesla ona
naděje budoucího života. I dosti. malé neštěstí a mrzutost v do
mácnosti končívá hroznou smrtí násilnou. Nejsou synové svatých
a nemají onoho života, který dá Bůh těm, jež víry své nikdy ne
mění od něho. Třeba nám podívati se do tváře všemu zlému,
které plní toto slzavé úílolí. Odkud přchází, k čemu na světě?
V knize To 'iášově čteme v modlitbě soužení: ' >Ty zajisté ne
kocháš se v zahynutí našem. nebo po bouři činíš utišení a po
pláči a kvíl ní radost vléváš.c (Tab. 3, %) Bůh nechce zlého,
Bůh chce ase dobro: dilem jeho byl ráj, a odměnou jeho jest
nebe a život věčný Clověk však má vůli svobodnou a tak přišel
hřích a sbříchem všechny následky nebo od začátku až do konce.
Dokud vůlí svou se staví proti vůli boží, také kráčí trním a bo
dláčím. Bolest jest trestem hříchu buď vlastního buď cizího. Ve
středověku vypráví se o vladaři, který sejme pokrývku hlavy jda
kolem pbpraviště, řekl; »Pozdravena budiž svatá spravedlnost.:
Tak také jest s každou bolestí 'v slzavém údolí a těch bolestí jest
množství veliké. Ale jest ještě jiný pramen zla na světě. Bolest
a kříž jest též zkušebním kamenem.
V Tobiášově kn ze čteme '(3, 21.): »Tot má zajisté každý,
kdož Tebe ctí, že život jeho bude-li v zkušení, korunován bude..
Zlato zkouší se ohněm, láska se zkouší utrpením, voják pak bo—
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jem a námořník bouří se osvědčuje. Býti ctnostnýmfkdyž vše
kolem ku ctnosti zve, když kvítí radostí padá do klínu, není vzá
cnou zásluhou; ale když Bůh nám lásku svou zahalí a nás na
vštíví soužení-n a vede nás po cestě, kde jen trní a hloží roste,
tu jest znáti, jaká jest víra naše, jak silná naděje naše
Druhý tedy pramen zla jest zkouška dobrých duší. To byl
názor všech duší svatých všech dob.
V Zákoně Starém v přísloví mudrce se dí: >Nebo Hospodin
koho miluje, tresce, a jako otec v synu zalibuje sobě.c (Přísl. 2, 12.)
Nebo otec netrestá proto, že chce trestat, ale synu prospět. Trest
jest zahalená láska! Tak jest různé neštěstí láska vdrsném rouše,
dobrý lék vtrpkém obaíu. Sv. ]ob. v Z. St. praví (5,17.): »Blaho—
slavený člověk, který trestán bývá od Boha, „trestání Páně tedy
neodmíteu Tutéž pravdu opakuje sv. Pavel kZid. 12, 6.: >Nebo
koho Pán miluje, toho tresce; i mrská každého syna kteréhož
přijímác, t. j na němž si zakládá. To ovšem jest těžké a tvrdé
k pochopení, poněvadž rozum náš dětský vzpouzí se proti tomu,
když se mu berou hračky, na kterých si jako dítě velmi zakládá.
Bůh chce duši odchovati pro vznešenou lásku svou a proto do
pouští zkoušku a vede duši ohněm protivenství, aby se ukázalo
ryzí zlato. Tu pravdu zjevil i archanděl Rafael Tobiášovi řka
(12, 13): »A že jsi byl příjemný Bohu potřebí bylo, aby poku
šení zkusilo tebe.:

Ale jest třetí ještě důvod, proč Bůh posílá i svým miláčkům
soužení nad soužení. Dí kniha Tobiášova (2, 12): »Ale toto po
kušení proto naň dopustil Bůh, aby potomkům dán byl příklad
trpělivosti jeho, jako i svatého Joba.c Ano, Pán Bůh staví na oči
světa duše prosté, pokorné, trpělivé, aby křížovou cestou jejich,
kterou kráčí- tak odevzdaně, byli jiní povzbuzeni, aby nesli svůj
očistný křížek zde, aneb pykali svůj časný trest za své hříchy.
jest na výsost důležito znáti tajemství utrpení. kterým jest
život náš propleten jako růže s trním. Kdo bude hledat v životě
jen a jen dny šťastné a veselé, ten bude zklamán a neštasten.
Kdo nepřemýšlí o svém kříži pokud jest pokutou za hřích, ne—
povstane z hříchu. ]est kříž budíček boží, ale též převlečená láska
boží v smutné roucho. Konečně jest nám dán příklad ve svatých

trpitelích. listě bolestná matka Páně se svým božským Synem na
klíně pod křížem dodala millionům duší sílu, aby oplakaly své
jedináčky, aby zapomněly na svou hanbu a odsouzení od světa,
aby nesly svůj kříž dále. V přítomné době válečné jest toho často
třeba, v každé rodině takřka oplakávají někoho. Učme se neztrá
ceti naději v kříži a učiti se z utrpení, které každého stihne.
Škola utrpení Kristova má čtyři třídy: V první třídě nese
kříž z přinucení a duše si říká: :já musím trpěti.: Druhá třída
jest pokročilejší a odevzdává se do vůle boží slovy: »Já chci tedy"
kříž vzíti a nésti jej za Pánem.: Třetí třída jest ještě pokročilejší
a poučena zkušeností jest připravena na kříž a dí: )já mohu
trpěti, jako i tisíce jiných trpí.: Ctvrtá třída jest nejvyšší a vidí
v kříži lásku boží a příležitost ukázati lásku a odevzdanost na
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křížové cestě a ty duše svatých říkají: ,já smím trpěti s Pánem
a nésti s nim kříž jeho.:
Utrpení jest hořkéatěžké. Drahé duše, dosti jest pro mnohé,
když aspoň první třídu projdou a řeknou: musim trpěti. Vyšší
třídy jsou pokročilejším vyhrazeny. jen nebeřte jen“loket pozemský
na míru kříže, tím se nikdy nedoměříte, nýbrž jako synové sva
tých musíte vzíti i míru života onoho, který očekáváme, a kt--:rý
dá Bůh všem, kdož víry své nikdy _nemční od něho. Amen.

IV.

|. Tobiáš v chudobě, II. v práci, III.v dobročinění.
>Neboj se. synu můj; chudý sice život
vedeme, ale mnoho dobrého míti bu
deme, jestli se I. báti budeme Boha,
lí. jestli odstoupíme od všelikého hří
chu, lII. budeme-li dobře činiti.:
(Tob. 4, 23.)

Tak končii napomenutí synu svému pro život Tobiáš, když
domníval se, že život jeho se nachýlil. Zkušenost života svého
odkazuje synu mladšímu Tobiáši, uprostřed své chudoby, která
dostoupila už stupně bídy, nebot nemoc víceletá a léčba ztrávila
úspory dnů zdravých a otec Tobiáš pomýšlel na poslední svou
milosrdnou zálohu u Gabala ve vzdálených horách médských.
Nicméně Tobiáš neklesá na mysli a určitě slibuje synu svému. že
i ve své chudobě mnoho dobrého bude míti. když tři věci za
chová. První: budeme-li se Boha báti; druhá: odstoupímě-li od
všelikého hříchu, a třetí: budeme li dobře činiti. Napomenutí
staršího Tobiáše stojí v přímém odporu s duchem světa, který
pravý opak v nouzi radí a slibuje věci, kterých dáti nemůže.
Zkušený Tobiáš v chudobě a nemoci slibuje synu mnoho do
brého, když duše jeho třivčci zachová: bázeň boží, bázeň hříchu
a dobré skutky. Pravá bída a nouze provázena jest bídou mravní,
pro kterou nemůže se vzpamatovati: spustlost Boha, oddání se
hříchu a zvrhlost, která nechce dobře činiti. To jest pro život
každého veledůležité, aby každé zlepšení svých poměrů začínal od
duše své. Náprava světa je polepšení duše. Vizme dnes rodinu
sv. Tobiáše: I. v jeho chudobě, Il. v práci a [U. v dobročinění.

Pojednání.
[. Otec Tobiáš synu svému vštěpoval od malička bázeň boží.
Vlastnosti otce stávaiy se dědictvím syna, který měl radost býti
kolem otce svého — doma. Měl jistě otec Tobiáš na svého syna
veliký vliv svým životem, řeči a svou andělsaou trpělivostí. Schá—
zelo v domácnosti jistě velmi mnoho. jich byt musil býti více
než prostý, vždyt byli na čas v zemi cizí a to v zaíetí a v době
pronásledování. Představme si jen bratry Poláky v Čechách roku
-1915, jak jednoduchý jich byt byl v Chocni a jinde v barácích
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a co všechno scházelo jim ku pohodlí a štěstí. Tak, ano daleko
hůře bylo i u Tobiáše v Ninive.
Tobiáš řekl: Synu, slyš slova má a je jako základ v srdce
polož, to jest moudrost, zkušenost a ctnost otcovská má býti zá
kladem života dítěte. To jest jaksi vtiskání své podoby v duše
dětí. ]estli své ctnosti jste mu vtiskli, radost jste si zabezpečili.
jest známo ze života, že čistá radost rodinná nalezena bývá
spíše v rodinách chudých než bohatých. Co dí Tobiáš o synu,
co matka Anna, co syn Tobiáš? Vše svědectví zbožného a šťast
ného ducha. Tak jako klidný spánek jest odměnou denní užitečné
práce (kniha přísloví dí: »Sladký jest spánek pracujícímu, ale
plnost boháče nenechává jej spád-); tak vidíme iradosti rod nné
u chudých více a větších než u bohatých.“ Tak bylo i v rodině
chudého a zkoušeného Tobiáše, o němž možno říci: já jsem byl
rodičů svých světlo očí, hůl stáří, útěcha života a naděje budouc
nosti. Nebo Tobiáš na slova svaté závěti otcovy odpověděl tak
krásně: »Vše, co jsi mi, otče, poručil, chci konati.: Není to radost
chudých rodičů, když mohou o svých dětech říci ta krásná slova:
:proč jsme tě pustili do ciziny: světlo naších očí, hůl stáří, útěcha
života a naděje potomstva-? (10, 4.) Tak může mnohá rodina—
chudá řici: my vedeme chudý sice ž=vot. ale máme mnoho do
brého: děti naše nám činí, co na očích vidí, s radostí nás za
stanou, utěší nás v zármutku, v nich vidíme sebe.
Chudý život vedl slepý Tobiáš. Bůh mu seslal dobrodince
v osobě příbuzného Achicharosa, jenž zastával úřad vlivuplný. Ten
jej podporoval.
'
Bůh se o Tobiáše také staral; jako .Eliáši poslal v poušti
havrana. vzbudil Tobiáši dobrodince.
,
Chudoba jest těžká a zla', proto už starý mudřcc prosí, aby
nebyl navštíven přílišnou chudobou. Chudoba u starých byla
v povržení. Pohané cenili člověka dle toho. co má. Také filOSOf-C
moderní, pokud jest pohanská. stejně smýšlí, vždyt Hegel (Philo—
sophie des Rechts 546., 51., 33.) dí, že kdo nic nemá, ničim není.
jen penězy stává se člověk osobou.
jinak soudime dle víry křesťanské. Jsme všichni správcové
majetku, jenž Bohu náleží a nám bude jednou účty skládati, kte
rak jsme statek svěřený at duševní at hmotný spravovali. 'Se světa
nevymizí nikdy chudoba, neboť.dle slov Páně chudé budeme míti
vždy sebou, ale přijde na to, zda „jest to chudoba, již božíPro
zřetelnost dopustila, či způsobil hřích, spustlostazloba. jak mnohé
radosti jsou uchovány rodině, která se Boha bojí, hříchu vystříhá
a dobře činí. Vizte rodinu Tobiášovu, jaký poklad měli v synu
svém. Když jej vypravili do ciziny pro peníze v krajní své bídě
a neměli jeho radostnou a milou společnost, slyšte, co praví matka
jeho: >ó by nikdy těch peněz nebylo, pro kteréž jsi ho poslal.
Dostit jest nám bylo na naší chudobě, abychom za bohatství to
počítali, že jsme vídali syna svého.: (Tob. 4, 24 a 25.) Nad sta
tek byl jím milejší. »Všecko v tobě majíce, neměli jsme tě pustiti
od sebe.- (Tob. 10, 5.) Jak krásné svědectví pro rodinu Tobiášovu,
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kolik bylo v ní radosti a útěchy i v té velké bídě a opuštěnosti.
Jest dítě řádně vychované poklad ceny veliké, jest podpora, útěcha
a naděje. Však příliš mnoho zapomíná se, že třeba nejprve míti
bázeň boží, bázeň hříchu a lásku k dobročinění. Vizme nyní,
kterak Tobiášova rodina sobě pomáhá v bídě a kříži, který ji stihl.
ll. Tobiáš měl půjčeno mnoho dobrých skutků, které konal
dříve, a mnozí jej milovali, že jej i nahého přijali pod krov svůj,
jak jsme slyšeli. Měl jinou pomoc v příbuzném svém na čas, ale
měl pomoc ještě ve své bohabojné ženě, kteráž zasluhuje zminku
i v Písmě sv., kteréž o nídí: »Anna pak, manželha jeho, na každý
den chodila tkát plátno, a živnost, kterou rukama svýma mohla
vydělati, přinášela domů.: (Tab. 2, 19.) V těch slovech jest mnoho
chvály skryto pro manželku Annu Tobiáš0vu. ]est ze života této
svaté rodiny vidno, že pocházela ze slušných poměrů a že se ocitla
rodina vnedostatku, když přišli do zajetí a nedostatek že stoupal,
když nemoc více let trvala, ale zde rodina ze slušných poměrů
pocházející dává vzácný příklad zbožné a obětavé svépomoci.- —
Manželka Anna denně chodí do továrny tehdejší a pracuje dílo,
které bylo vždy chloubou žen: tká Kůžel, vřeteno, přeslíce a stávek
tkalcovský ozdobil mnohou ženu zásluhou a obživil mnohou ro
dinu. Tobiášova žena uměla pracovat a to byl statek veliký, ale
Anna také se nestyděla za práci a to byl ještě větší majetekl
práce žen, konaná s láskou k Bohu, ko ik velkolepého
docílila. Už v Zákoně Starém se velebí statečná žena, která umí
vládnout předivem a jehlou a která umívsvé domácí ošatit na zimu,
takže se nemusí báti hladu a bídy. Zena Tobiášova svou prací
a přičinlivostí uhájila život jak osleplého muže, tak dospívajícího
syna. K tomu ovšem byla vychována a vycvičena. již Mojžíš chválí
obratné ženy, které vlastníma rukama utkaný kment ke službám
božím obětovaly Na východě stála výroba jemných látek vysoko
v ceně a tvořila výživu žen. Proto Anna Tobiášova v nouzi nešla
žebrat, ale šla mimo dům pracovat a výživu přinášela domů, takže
Tobiáš o ní mohl říci: »Ona mne živila: (jak dí řecký text Písma
svatého).
Zde stojíme u veliké otázky pro dospívající divky. Žádná
z nich neví, co bude v životě potřebovat a čím se bude živiti,
Tolik změn nastává během let. Proto jest dobré. aby uměly pra
covat a práci milovaly. Aby uměly pracovat, to se dá nacvičit,
ale aby milovaly práci, ktomu musí býti vychovány. Proti práci
stojí vždy pohanský duch. Pro práci mluví sv. víra křesťanská.
Pohané praci pohrdali, práci měli za něco ponižujícího a zahan
bujícího, proto nechávali pracovati jen otroky a zajatce.
]inak soudí křesťanská víra, která vidí v práci povolání člo
věka. Proto dí Starý Zákon: »Pták k letu stvořen a člověk ku
práci.cz Proto Pán svým příkladem práci posvětil a povýšil a proto
jest práce něčím povznášejíclm, kdežto lenost zahanbujicí a jest
hlavním hříchem. Ráj bez práce jest prokletou zemí.
kůželi, o jehlo žen! kolik požehnání z tebe přišlo! Kolik
neštěstí, kolik bídy, zármutku a nespokojenosti zrukou žen, které
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neuměly pracovat a nechtěly pracovat. Dobré mívali staří naši
otcové pravidlo, říkajíce: Synu, když šel jsi vyhledati družku, ne
dívej se tak na tvář, jako na ruce. —Ruce, které musí pracovati
a které práci milují, jsou ctihodnou známkou povahy a vzácným
věnem.
Sv. Ermefried, příbuzný krále Lothara (Montalambert: Mnich.
2. II. 545), jako missionář divokých národů na Rýně, líbal mozoly
svých žáků, aby je vyznamenal a učil milovati práci, která jest
výtečnou vychovatelkou, pramenem zámožnosti a spokojenosti.
Práce ješt dítkem bázně boží, jest nepřitelkyni hříchu a učitelkou
dobrých skutků, proto blaži člověka chudého, a jest povinnosti
každého. Práce jest zdroj radosti a dobra, právě jak to děl otec
Tobiáš synu TObiáŠl: mnoho dobrého míti budeme, když se bu
deme báti Boha, zdržíme se hříchu a budeme konati dobré skutky.
Tím ovšem mysl světská a pohanská pohrdá a nemá pokoje.
Práci musí býti člověk vyučen a vychován. Obé patří. dohro
mady a jest důležito. Vyučiti práci, jak se moudře a svy'sledkem
konati má, tot jedna věc; ale druhá věc jest, aby byl pro práci
vychován, t. j. ji miloval a ctil, na ni se díval jako na úděl boží,
z něhož tolik spokojenosti a ksidu pochází.
Stastný Tobiáš, že měl Annu za manželku, která uměla pra
covat a pro práci byla vychována, bezpečen byl před bídou. Mladí
lldé touží do přístavu manželství a nenesou často potřebnou vý
chovu, to jest nestarají se o to, zda umí pořiditi svýma rukama
vše, co spořádaná domácnost žádá, a na čem mnoho záleží: na
čistotě příbytku, prádla, pokrmu, ŠltÍ a na sta rozličných prací,
které v každé domácnosti jsou potřebné. Zivot není hra, nýbrž
práce. Manželscví mnohé zvrátí se v nepořádný stav jen proto,
že ruce ženy naučily se snad mnohým dovednostem, ale neumí
'práci domácí, a nebyly pro ni vychovány. [ kdyby snad nepotře
bovala sama pracovati. může pak rozumně a znalecky poroučeti.
Kněžna jedna mi sdělila, že ve výchově její byla dvo,í chyba, 'ze
se neučila vařit! & česati. Nepotřebovala toho, ale postrádala.
im více třeba míti ve výbavě a věně také: umění pracovat
a výchova pro práci. Kdo může říci, že se naň nepřnhrnou dny
podobné jako na Annu Tobiášovuř jaké Štěstí, když neni rodina
odkázána na pomoc cizí a na almužnu, ale když může zvednout
ruce své, jako nejbližší" a, nejvěrnější své pomocníky, kteří umí
pracovat a práci milují. že byly pro práci od malička vychová
vány. Spisovatelka a zámožná paní Staelová říkávala o sobě: Ne—
jsem hrda na své spisy, nýbrž nato, že se vyznám v desaterých
pracích, z nichž každá by mne mohla užiti. — Tot jest věru
krásné, ale také'jest jen tam, kde jest láska k Bohu, bázeň před
hříchem a touha po dobrých skutcích.
Může přijíti mnoho zlého a mnoho bídy. ale nezdolá duši,
která Boha se haji. hříchu varuje a dobře činí.
III. V tom ležela síamravní Tobiáše, že měl vědomí, že tolik
dobrého vykonal s tak malými prostředky a v tak těžkých dobách.
Měl svědomí své v pořádku. Přemnohé duše zbloudilé hledaji ra
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dost v zábavách a požitcích, často i v. hříchu a spustlosti Boha.
jak se klamou a jak procitnou z bujného sna! Ani nezakusili.
co jest to dobrého a krásného učiniti jiného šťastného a jinému
učiniti dobře. Pro ně ani neplatí životní zásada Tobiášova, kterou
do srdce syna svého jako základ vkládal: :]ak budeš moci, tak
bud milosrdný.- Nemohou býti všichni lidé ve všem stejnou měrou
milosrdní a dobročinní, ale všichni mohou .a mají dobře činiti
a tak sami sebe oblažovati. Mnohým lidem jest i vlídné slovo už
velkou obětí. Ti ubozí málo dobrého zažijí a budou míti málo
radosti. jak asi Tobiášovi bylo milo, když na útěku v noci našel
přístřeší přátelského: mebot mnozí jej milovali: pro jeho dobré
skutky. Chudý život vedl po 4 roky své nen—.ocea nezaměstna
nosti, ale mnoho dobrého svým slovem, příkladem a trpělivostí
působil. Každá doba a každé místo dává dom přiležitostí dobře
činiti. Přítomná doba válečná zejména. Musíme říci, že žije mnoho
duší šlechetných, které Boha milují, hříchu se bojí a dobře činí.
Četná přijímání, kolik to skutků víry, duše, které zachovávají či
stotu svědomí, ,kolik tu bázně před hříchem a ty a-mužny, které

se seberou pro raněné, pro sirotky a pro Červený kříž, kolik to
jest dobrých skutkůl
Jest odkazem otce Tobiáše. získávati mnoho dobrého, že boží
lásku v sobě chováme a bázeň před hříchem a radost v dobrých
skutcích. Mnozí hledají dobro ve věcech drahých a spustlých a na
posled musí doznati: nenašel jsem pokoje, Ale pokoj, který Bůh
dává, může svůj palác postaviti i v nejchudší chatrči, jen když tam
přebývá láska boží, bázeň před hříchem a radost v dobrých skutcích.
Na stěnách rodin zbožných visívá požehnánírodinné, které
bývá jinými slovy opakovaná rada otce Tobiáše synu. Kdo chce
viděti dny dobré a spokojené, musí trojici ctností míti: víru, na»
ději a lásku. Vira, toť věrnost k bohu, naděje, tot bázeň před
hříchem, a naděje, že nám bude odpuštěn pro pokání, a konečně
láska kbližnímu, tot jest to radostné činiti dobře všem a zejména
domácím víry. Vezměte sobě dnes požehnání domácí ve slovech
Tobiášových obsažené: budeme míti mnoho dobrého, když se
budeme Boha báti, hříchu varovati a dobře činiti všemT Amen
,.

V.

!

Spravedlnost základ blaha člověka i člověčenstva.
I přihodilo se, že kozelce z koz do

stavši přinesla ho domů...

i řekl:

>'Hled'tež ať není kradený, navrattež
jej pánům jeho, nebot nesluší nám ani
jisti ani dotýkati se ničehož kradeného.
'

Tob. k. 2. v. 20, 21.

Pilné ruce ženy statečné týdně domů nosily výdělek práce
umělé a vytrvalé. Když muž se stal neschopným k práci a syn
nemohl obchodovati nastoupily ruce ženy. Jaké požehnání ruce,
Rádce duchovní.

40
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která umí: a chtí pracovati jsme rozjímali. Přičinění Anny a její
kříž získaly jí duše dobré. jest to zákon boží v srdci lidském, že
cítí s jinými. Proto také dopřáli jí kozelce, aby ve svém nedo
statku byla podepřena. Anna pracovitá obdržela darem kozelce,
který sám sebou nebyl darem velikým, ale pro poměry rodiny,
byl by to výdaj značný. Proto v hlavě Tobiášově vyskytla se po—
chybnost, že snad je to příležitostná koupě za nízkou cenu,
protože kozelec nebyl řádnou cestou na trhu, nýbrž způsobem
podloudným pod cenou prodán. Pochybnost o původu kozelce
a útlé, bdělé svědomí Tobiášovo ozvalo se ve slovech: bdětež,
aby nebyl kradený. Spravedlnost Tobiášova v chudobě jeho
se hlásí ke slovu. To však pohněvalo i dobrou Annu a hořce
vytýkala Tobiášovi jeho útlost svědomí: ted se na tobě ukázalo,
že zmařena naděje tvá, a almužny tvé se ukázaly. Podezřením
podrážděná žena mluvila vyčítavě irouhavě. Zdá se nám rodinný
výjev nemístný, ale on jest svědectvím pro spravedlnost Tobiá
šovu tak výmluvným, že nečiuíme spravedlnost jeho předmětem
rozjímání. Jest spravedlnost základ blaha nejen člověka, ale člo
věčenstva.

Pojednání.
Pán Kristus blahoslaví ty duše, které lační po spravedlnosti.
(Mat. 5. 6.) ale spolu dává výstrahu a dí: »Pilně se varujte abyste
spravedlnosti své nečinili před lidmi, abyste od nich vídáni byli,
jinak nebudete míti odplaty u Otce svého, jenž jest v nebesích.
(Mat. 6. v. l.) Ona musí býti hojnější než těch, kdož se spokojí
se spravedlností, aby nebyli chyceni nebo vidění, nýbrž dí-Spa
sitel: Neb pravím vám, že nebude-li hojnější spravedlnost muže,
nežli zákonníků a Fariseů nevejdete do království nebeského.:
(Man—5.ZO.) Jest tedy jistá spravedlnost 'na venek, která nikterak
pro duši nedostačuje. Co se tedy spravedlnosti rozumí? Spravedl
nost je ctnost, kteráž vůli naši vede, aby dala každému, což jeho
jest at má při tom svědky aneb nemá. Ona jest královna všech
skutků. Bez ní není ani láska záslužná. Co jest nespravedlivá
láska? hřích! Co jest nespravedlivý obchod? Co jest nespravedlivá
řeč? Co jest nespravedlivá mzda? Všechno jednání člověka i vnitřní
jeho-smýšlení musí býti spravedlivé. Spravedlnost musí říditi
všechny naše myšlénky — řeči, skutky Spravedlnost tvoří základ
společnosti kdekoliv jest něco nespravedlivo, tam vznikáinepo
řádek a nepokoj a nově a nové bezpráví. Spravedlnost každému
dává, což jeho jest a cizího nežádá. (Sv. Ambrož de offic. c. 24.)
Spravedlnost rozděluje každému jeho věci: mzdu, čest, zdraví,
ona se netýká jen snad majetku a mzdy, ale všech statků: zdraví,
cti, úřadu, povinností, a proto každý skutek člověka musí býti
spravedliv, když má býti dobrým skutkem.
Tobiáš nechtěl ani doteknouti se kozelce, kdyby spravedlivou
cestou nebyl získán, nebot boží příkaz zní: nepokradeš a tím za
hrnuto jest každé jednání, které nějak k podobnému zločinu po—
máhá, at jest to ukrývati, kupovati, prodávati aneb jakýmkoliv
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způsobem spolupůsobiti. Zde mínění veřejné se stručně odchýlilo
od věčné zásady boží. Krásná jsou slova pařížské synody o spra
vedlivém statku, o kterém se dí, že cizí statek ani z ruky krále
nemáme přijmoutia (111.c. 3.) O tom ovšem velmi mnozí soudí
nesmírně zvrhle. Tobiáš zachovává cizí majetek tak svaté, že dává
přednost prostičkému svému obědu ze spravedlivé mzdy ženy
před kozelcem nespravedlivě nabytým. Chce jej vrátiti, kdyby
nebyl spravedlivě nabyl. Lidé mnozí řídí se jen okamžikem a ne
přihlíží také ku budoucímu životu, který očekáváme. Salomoun
pravil kdys (hl. 22. v. 8. v Přísloví): »Kdo rozsívá nepravost, žíti
bude zlé věci, a metla trestu je hotova.!
Kdo měří jen dle okamžiku a nepřihlíží k celému životu,
ten se nedoměří. Okamžik svádí mnohé k nespravedlnosti v ob
chodě, řemesle, úřadě, 'v práci, v řeči, v myšlení, Nespravedlnost
se zdá býti jako nejmodernější nástroj na dělání majetku. At spra
vedlivé nebo nespravedlivé, jen když to prospívá, at lež, at pod
vod, at lichva,“ ať krádež ve všech svých přečetných způsobech.
Všichni ti lidé zapomínají na druhou část přísloví Šalomounova:
Kdo rozsévá nespravedlnost, žíti bude zlé věci a hotova jest metla
trestu jeho. Ovšem mezi dnem setby, kdy se nespravedlnost za
sila, a mezi dnem hrozné žně často uplyne dosti mnoho času, ale
všude, kde zaseta nespravedlnost, přijde metla její v přepodivné
podobě. Proto se ustálil úsudek, že nespravedlivý statek nemá
trvání. a s poctivostí nejdál dojdeš, aneb jak dí Písmo sv : lépe
jest málo spravedlivému. než hříšníku mnohé bohatství. Musíme
doznati, že mnohé nepokoje přítomné doby jsou jen žeň nespra
vedlivé setby. N'espravedlivá setba nemůže dáti spravedlivou žeň.
Spravedlnost dává každému, což jeho jest. Dobře třeba zdůraz
niti, že dává každému, co jemu přísluší, ale nedává každému stejně,
poněvadž vůbec stejní v ničem nejsme. Dáti každému stejně bylo
by po případě nespravedlivo, jako nedati mu, což jeho jest. Ka
ždý člověk má jiné dary a jiné schopnosti a jinak jich užívá
a proto přichází každý k jiným výsledkům. Kdo rozsívá sprave
dlnost, ze spravedlnosti žíti bude. Tu pravdu: dáti každému, což
jeho jest, třeba jasně vytknouti a opakovati proti bludu všeobec
nému: dejte každému vše stejným dílem. Nemyslící lidé ani ne
poznávají, že mluví cos nemoudrého a neproveditelného a ne—
spravedlivého. To jest právě tak moudré jako dáti všem lidem
stejně velké šaty. Co bude s velkým šatem dělat trpaslík, co
s malým šatem obr? Každému, což jemu náleží. Nelze dáti všem
lidem stejnou práci, nýbrž každému dle jeho vloh, schopností,
síly a pile. Ubohý nemocný, kterého by léčil malíř, a ubohá noha,
na kterou by dělal obuv zlatník. jsou různé stavy, různé práce,
též různá schopnost a různá mzda. Každému dáti, což jeho jest,
to jest spravedlnost, která tvoří základ společnosti a říše.
Spravedlnost musí býti královnou všech skutků lidských. Čím
více kraluje, tím více klidu, čím méně, tím více nepokoje. Na
pište spravedlnost za heslo mistra a tovaryše a oni jsou dobří
přátelé jako byli v době křesťanské, kdy tvořili rodinu. Schází—li
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nad stolkem mistra, bručeti bude tovaryš, schází—linad stolkem
,tovaryše. naříká mistr. Schází-li nad oběma stolky, jsou zuřiví
nepřátelé. Spravedlnost musí řlditi všechny lidi a všechny skutky.
Spravedlnost musí určití míru, váhu, cenu. Nespravedlnost jest
krádež at v míře, at ve váze neb ceně. Spravedlnost musí dáti
každému, což jeho jest. Rodičům úctu, dětem výchovu, čeledínu
mzdu a slušné zacházení a domácímu spravedlivou práci a věrnost.
Dejte Spravedlnost do srdce služky a paní a ony jsou dobrými
přáteli. Vezměte spravedlnost z jednoho srdce a máte již po po—
koji a svornosti i lásce.

Jako mladý kněz súčastnil jsem se kursu sociálního, kde od
výborných znalců byl dáván návod, jak zjednati spořádanějšl po
měry v lidstvu. Starý dominikán slovutný spisovatel P. Albert
Weiss opakoval slova otce svého lékaře, který říkával, že du
chovní by měli často kázati o spravedlnosti. Ta povinnost spra
vedlnosti opakuje se v Pismě sv. nesčíslněkráte a jest první za
čátek cesty dobré a jest příjemnější Bohu než obětovati oběti.
(Přísloví 16, 5) Spravedlivý musí býti každý, kdož vůbec chce
plniti boží přikázání. V tomto směru zdivočilé zavládly názory,
a následek toho jest zdivočilost a nemravnost všude: vdílně jeví
se ustavičnými spory, nebot na obou stranách se zapomíná, že
za dobrou mzdu patří dobrá práce a za dobrou práci spravedlivá
mzda. Utiskování a zadržování mzdy jest do nebe volající hřích,
ale také jest hříchem proti VII. přikázání špatnou práci konati
a odváděti. Nespravedlnost škodí každé straně. Proto jest povin
ností každého dbáti o spravedlnost v každém odboru, ať v ob
chodě, řemesle, továrně, úřadu.
K spravedlnosti však musí lidé býti vychováni už v rodině,
že každému patři, což jeho jest, a že nesmíme nikdy bez hříchu
jemu upříti, což jemu náleží, nebo čím více spravedlnost kvete
v lidstvu, tím více požehnání, čím méně, tím více kletby a ne
pokoje.
K tomu musí čeliti výchova všechna. jako Tobiáš se ptal
ženy, odkud kozelec darovaný, tak každý má povinnost tázati se
svého svědomí i svých, odkud a k čemu tak mnohý dar a vý
dělek. Spravedlnost musí říditi všechny skutky všech lidí. Věta
Tobiášova: ukradeného nesmíme se ani dotknout — musi býti
zásadou rozhodné většiny v řádné společnosti, jinak když kra
dené kupovat, prodávat, přechovávat sestane zásadou většiny,
pak jest to společnost většinou zlodějů a nemůže podobná spo—
lečnost míti trvání, ani požehnání ani jiným nemůže dobře činiti.
Tvé dítě přineslo domů hračku drahou? Viz, aby to nebylo
kradené, nebo toto umění rychle se v duši zahnízdí a zraje v rni
strovství; toť první nebezpečl. Tvá dcerka nosí šaty, které jsi ne
koupil. Odkud je má? Nejsou snad kradené dvojnásobným hří
chem? 6000 osob mladých bídně se živí v Praze, že bídně svádí
bídné muže, a že bídně hynou všichni. Viz také ty, aby bídně
snad nezhynulo to dítě, jehož vlásky jsi hladíval, do jeho očí se
díval, jehož žvatláním

celý jsi byl šťasten, však můžeš býti ne—
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šťasten i ty itvůj miláček, když mu nebudeš učitelem, který mu
vtiskuje do srdce: špatné a nespravedlivé věci a zábavy nesmíš
se ani dotknout, nebo jest to hřích a to je to největší zlé na světě.
jsou lidé, jichž celá živnost jest jediným hříchem. Domnívají
se, že obstojí, co hříšně a nespravedlivě získali.
jiné nebezpečí pro nespravedlivého leží vtom, že pokání jest
velmi těžké. Kdo má opravdové pokání z nespravedlivého statku
činiti, musí vrátiti majiteli spravedlivému. Al jak těžko to jest
a jak zřídka'se stává. Missionář vídeňský sv. Iglement Maria Hof
bauer říkával, že spíše 10 Magdalen udělá opravdové životní po
kání, nežli jeden nespravedlivý řekne: oklamal-li jsem koho v ně
čem, nahradím. To jest veliké nebezpečí, nebot nespravedlnost
volá k Bohu, dokud není nahražena.
Třetí nebezpečí leží v tom, že nespravedlivý odkládá víru,
která jej vede zpět k Bohu. Taký člověk nebude ani slovo boží
slýchat, ani — na konci se nebude modliti a to jest vrchol nebezpečí,
Blahoslavení nevinní, kteří chodí v zákoně Páně. Tak jak jest
nutná spravedlnost mezi lidmi a nelze bez ní obstáti, tak jest
nutna i pro každou duši. Spravedlivá dílna, spravedlivý obchod,
spravedlivý úřad činí život spořádaný. Ano Písmo sv. dí o spra
vedlivém, že nejen člověku a Bohu dává, což sluší, ale dí o něm:
spravedlivý se i nad hovadem smilovává, ale srdce bezbožného
jest — ukrutně! Ukrutný otec a již nedbá o své, ukrutný ob—
chodník a z lichvy si ničeho nečiní, ukrutný úředník a z íalše si ne
činí výtky, ale spravedlivý ani zvířeti neublíží a dá mu, což jeho jest.
Nespravedlivý ve všem jest nespolehlivý, nespravedlivě na—
bývá, bez práva drží a hříšně užívá. Jsou lidé, kteří i almužny
nespravedlivě užívají a vyprošují na úkor jiných potřebných. On
počítají na příspěvek obce, aby mohli volněji si vésti. V kata
kombách se v nápisech nad hroby hlavní rys života zemřelého
nastíňuje. Nad hrobem chudé ženy stojí zvláštní chvála: »Nikdy
nepadala obci na obtíž.< Ve všem spravedliva jsouc iv braní podpory.
Jest proto výrok Tobiášův, o němž jsme rozjímali, obraz jeho
spravedlivé duše i v almužně a podpoře. jak krásný obraz života
mezi osobami tak .spravedlivýmií
Spravedlnost nahradí záruky, spravedlnost odstraní žaloby,
spravedlnost vymýtí pomluvy, spravedlnost odstraní války a mnoho
křivd páchaných měrou, váhou, mzdou, prací. Co po spravedlnosti
zbude ještě bídy, s tou bude lebce hotova láska a milosrdenství.
Almužnou lásky nemůžeme nahradit, co uloupí nespravedlivá ne—
střídmost. Dary nelze ucpati, co rozhází lehkomyslná neřest. Musí
napřed býti základ spravedlivý a pak bude s bídou almužna ho
tova. Co hříšná lenost zničí, nikdy almužna nespraví. Stroj špatné
zřízený žádným olejem se nespraví. Stroj správně zřízený kapkou
oleje do tichého chodu se přivede Proto základem společnosti
zůstává spravedlnost a k ní se připojí láska, jež doplní, kde ne
stačí spravedlnost. Každý viz, aby spravedlivě smýšlel, mluvil
:: jednal a byl připočten k spravedlivým. Amen.

ČÁST PASTORACNÍ.
Který je nejvyšší cíl.pastorace?
(Přednáška v pastorální konferenci 1917 arcid. pražské.)

Jak potřebna je k dosaženíjeho cognitio ovium?
Jak nám kniha Mojžíšova (I., 31) poutavými slovy líčí, uprchl
Jakub přede hněvem bratra svého do Háranu ke strýci Lábanovi,
u něhož setrval 20 let. Když pak tato dlouhá doba uplynula. na
vracel se do vlasti bohatý na statky vezdejší. Ale závistivý Lában
činil mu při jeho odchodu prudké a nepravedlivé výčitky, na něž
mírný Jakub takto odpověděl: »Jaká jest vina má a jaký hřích
můj, že jsi se na mne tak rozpálil? Dvacet let jsem tobě věrně
sloužil. Ovce tvé a kozy nebyly neplodné. Skopců tvého stáda
jsem nejedl ani polapeného od zvěře jsem tobě neoznamoval, ale
nahražoval jsem všecku škodu, kterážkoli tobě krádeží byla způ
sobena. Při tom jsem se ve dne v noci trápil vedrem a zimou
a přečasto sen odcházel od mých očí starostí a úzkostí, abych
tobě zachoval tvá stáda, která jsem znal a milovai jako své
vlastní . . .:
Jak pečlivým a svědomitým pastýřem byl tenhle Jakub! Pravý
to obraz nejlepšího pastýře Ježíše Krista, který k vůli ovečkám

opustil vlast nebeskou a 33 let snášel hlad a žízeň, zimu ivedro,
chudobu a protivenství. Znaje dobře ovečky své, neustále putoval,
hledaje vzdálených i blízkých, aniž měl sám místa vlastního, kam
by hlavy položil. Sen odcházel od jeho očí, když ne jedinou noc
probděl na modlitbách za ovečky svého stáda. Konečně, aby za
choval Otci ovečky, kteréž byl miloval, dovršil svou pastýřskou—
péči na kříži Ale když se po svém vzkříšení bohatý na zásluhy
chystal na zpáteční cestu do vlasti, svědomitý pastýř zanechal tu
stádu svému místo sebe pastýře jiné.
»Petře, pasiž beránky mélc [Domnívám se, že tento rozkaz
neplatil pouze Petrovi, nebyl adresován pouze apoštolům a učed
níkům, ale že je posvátným odkazem každého z nás, jež uvykl si
tento svět nazývati »duchovními pastýři-.

—631—
I.

Než, tu se naskytuje pastorální otázka: Který jest asi onen
nejvyšší cíl, ke kterému směřovati má úsilovná snaha duchovního
pastýře? Hledě ke slovům Páně: »Učte všecky národy zachová
vati, což jsem koli přikázal vámlc soudím, že nejvyšším cílem
pastýřského konání jest: 1. učení Kristovo zachovati a zvěstovati,
2. lidi nakloniti k životu zřízenému podle tohoto znění. Čili abych
se konkretněji vyjádřil, nejvyšším cílem pastýřského úřadu jest:
1. boží oslava a 2. spása duší. Nuže, kterak asi svědomitý pastýř
duchovní směřuje k tomuto cíli? Hledte!
V každou denní hodinu, zatím co trvá svět buď při práci
anebo při zábavách, leží před duchovním otevřená knížka modli
tební čili breviář, který mu je tím, čím vojínovi meč. Odříkávaje
své hodinky, kteráž do jeho lampy vlévají olej pobožnosti, opa
kuje věčně svěží a mladistvé zpěvy Davidovy, výroky proroků,
i apoštolů. VLaudecb oslavuje Boha všemocného, vHorách prosí
za rosu nebeskou k osvěžení duše a v Completáři ždá za odpu—
štění hříchů vlastních a svých oveček. Jestliže tedy modlitba bre
viáře směřuje k oslavě boží a ke spáse duší, jářku, kdož by se
divil, že ji církev od svých sluhů tak neúprosně vyžaduje a zane
dbání její pokutuje restitucí?
Než uvažujme dále! Každého rána, když řemeslnik spěchá po
své práci, rolník chvátá na pole a do své kanceláře pilný úředník,
svědomitý pastýř duchovní sbíraje ducha svého v pobožných úva
hách, vystupuje k oltáři. Tam zvedá rukou posvěcených posvátným
olejem, pronáší slova konsekrační a s mocí ještě větší nežli Josue,
který velel slunci státi, poroučí Tvůrci slunce, aby svou oběť ne
krvavou obnovil. A Kristus, který se k tomu zavázal svým vlast—>
ním slovem a sice slovem tak čestným, že podobného není žád
ného, Kristus, pravím, sestupuje na oltář a z rukou duchovního
pastýře sbírá chválu, díky, žádosti a lítost lidských oveček . . .
Neděje-li se to vše k boží oslavě a „spáse duší?
Od oltáře kráčí pastýř možná ke zpovědnici, aby hledal ovcí
zbloudilých. Ach, ty zpovědnice! Kolik na ně naházeno bylo po
směchu a kalu! Ale Vševědoucí zná, kolikrát už navrátily nespra
vedlivý majetek! Kolikrát urovnaly Spory, smířin nepřátele, po
lepšily dané pohoršení a zabránily novým! Kolikrát už zachránily
čest a nevinnost! Kolikrát sklonily vysokomyslného a sníženého
povýšily! Do kolika rodin zavedly opět věrnost, pořádek, pokoj
a lásku! Do státu pak společenského ducha, jistotu a poddanost.
Sám Vševědoucí zná, kolik oslavy pro Něj vyzářilo právě z kato
lických zpovědnic a kolika nesmrtelným duším spasení zajistila
rozhřešovací formule duchovního pastýře . . .
Od zpovědnice spěchá tento třeba k nemocnému. S láskou
a přívětivou tváří přistupuje k loži úmrtnímu, aby poutníka na
cestu do věčnosti posilnil útěchou a od veškeré zbývající viny
obmyl sv. olejem. »Odejdi, duše křestanskálc tak modlívá se nad
křesťanem, který se nacházi v agonii. >Ponecháváš nám sice zá
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rmutek, ale béreš s sebou své zásluhy. Odejdi s úplnou důvěrou,
'abys v domě Otce všech klidila ovoce svých prací a požívala
blaženého pokoje . . . Zítra snad odevzdáme tento rozpadlý žalář
(tělo), ve kterém si tolik útrap snášela, se ctí zemi, ale srdce naše
bude tebe přes hrob na věčnost doprovázet a naše modlitby bu
dou vystupovat'i k trůnu věčného slitování . . . .c
blahoslavení,
kteří v Pánu umírají, povolavše dříve k lůžku svému duchovního
pastýře, aby jim k jejich spasení a k boží oslavě posloužil svá
tostmi posledními!
Ale i po smrti je to duchovní pastýř, jehož požehnání do
provází mrtvého až k hrobu, a jenž při oltáři daporoučí jeho duši
milosrdenství božskému . . .
A tak, hle, stojí uprostřed mezi nebem a zemí, mezi Bohem
a lidmi, působí duchovní pastýř pro zájmy obou a sice k oslavě
Boha a ke spáse duší. Tot vlastně onen nejvyšší cíl, ke kterému
směřovati má jeho úsilovná péče: oslava boží a spása duší . . . .
»Duchovní koná své řemeslo< — tak ovšem vyjadřují se rádi
laikové, chtějíce naznačiti, že kněz je vlastně úředník podobný
všem ostatním úředníkům, vykonávaje bohoslužbu za peníze. Nu,
dejme tomu, že duchovní pastýř chce býti také živ! Dejme tomu,
že vykonává řemeslo; ale nedá se upříti, že řemeslo nade všecky
ušlechtilé a ideální.
Či není-li ušlechtilejší: dětským dušičkám k jejich spáse
a k oslavě Boha vštěpovati pravdy křesťanské -— nežli učiti re
kruty k execírce? Není-li ušlechtilejší: k oslavě boží a ke spáse
duší ve zpovědnici hříšníka smiřovati s Bohem -—nežli na soudu
světském odsuzovati zločince do kriminálu? Není-liž ideálněiším
zaměstnáním: ve zpovědnici povznášetivěřících duše vždy k vyšší
a k vyšší dokonalosti -— nežli na plátně nebov mramoru napo—
dobiti krásy lidského těla? Není-li ušlechtilejší: vlévati do duší
poklady boží milosti —-nežli provozovati obchody bankovní? —
Není-li řemeslem ideálnějším: s Pánem Bohem obcovati ve svaté
oběti — nežli v kruzích diplomatických potýkati se s politickými
nepřáteli? (Hammerstein.)
ím se vlastně liší povinnosti pastýřské od povinností úřed
níků světských? Snad prací či namahavostí? Snad výnosnosti
anebo jinými výhodami? O tom všem dalo by se mnoho mluviti,
ale to zde nepadá na váhu. Při každém podnikání hlavní je cíl;
a nejvyšším cílem, k němuž směřovati má snaha pastýře duchov
ního, jest: oslava boží a spása duší. Tohoto cíle dosíci, jest“ nej
sladší radostí svědomitého pastýře duchovního.
II.

Než, kdyby rolník bohaté proudy nejčistší vody sváděl na
svou louku, ale ta by pořád zůstávala zakrnělá a neplodná —
zdaž by se nad tim nepozastavil? Zda by se nesnažil vypátrati
a napraviti chybu? Kdyby zahradník, upraviv' půdu zahrady co
nejlépe, zasadil do ní zdravé a životaschopné stromky, které by

—-633—
však po málo měsících čilého vzrůstu jeden po druhém počaly
vadnouti a zakrňovati — zdaž by neuvažoval, kde vězí příčina
tohoto nezdaru? A dejme tomu'do třetice, že kterýsi obchodník
zařídil sobě obchod, který a oko vzkvétá. Ale po letech přiči
nění, starostí, píle a zdánlivžno rozkvětu pojednou pozoruje, že
čistý výtěžek se podobá skoro nulle — zdali by nezp'akal sám
nad sebou?
Doutám, že jste mi porozuměli....
Duchovní pastýř je po—
vinen pracovati pro oslavu boží a spásu duší. Avšak aby tento
ušlechtilý a ideální úkol zdárně mohl rozřešiti, musí především
svým ovečkám poskytovati sám nejlepší příklad a požívati jejich
úcty, důvěry a lásky. Druhou neméně důležitou podmínkou zdárné
pastorace jest: aby své stádečko a jednotlivé ovečky znal.
Duchovní správce má znáti své osadníky hlavně po stránce
náboženské a pak i po stránce mravně-sociální . . .
Pravírn: po stránce náboženské. Vždyt právě proto k „ním
byl poslán, aby jejich náboženský život udržoval, posiloval a roz
množovalí Ale zde pozná nejspíše ducha náboženského? Nepo
chybněvkostele, kde se jeho ovečky shromažďují na bohoslužby.
V kostele totiž stojí oltář. na kterém se denně koná'nejsv. obět.
Z účasti, jakou béřou věřící na tomto spásonosném tajemství,
z jejich chování a z jejich posice poznává jejich nábožnost a hor
livost. V kostele je kazatelna. S tohoto povýšeného místa poznává
'bystrý pastýř ony ne příliš četné ovečky, které milují slovo boží,
Aby jejich počet k oslavě boží a ke spáse duší rozmnožil, hledí
se dokonale a svědomitě na každou řeč připraviti. Nečiní-li tak,
odkazuje, že nezná svých oveček, z nichž každá i ta nejprostší
dovede pronesená slovo boží správně oceniti, majíc k tomu ostatně
přirozené
právo. V zvláště
kostele vstojí
zppevědnice,
se se
hodné
ovečky
shromažďují
době'v
likonoční.keV které
kostele
ko
nají rozličné pobožnosti a slavnosti, při kterých pastýř přicházeje
do blízkého styku sovečkami. nachází mnohanásobnou příležitost,
aby je poznával a podle zásluhy rozeznával...
Duchovní má znáti své osadníky také se stránky sociálně
mravní. Ale, můj Bože, kde nalezne k tomu vhodnou příležitost?

Kde?

Pastorální horlivost jej předně zavazuje, aby jakožto zástupce
Kristův a duchovní lékař občas navštěvoval nemocné a je těšil
v jejich bolestech. Takovým způsobem, hle, otvírá sobě přístup
do rodin, ve kterých aSpoň částečně poznává mravní a sociální
poměry a maně se dovídá, jeli tam zachován křesťanský řád,
jakým duchem se nese domácí výchova, a kvete-li tam spokoje—
nost a svornost?
Jiným výborným prostředkem k nabývání znalosti věřících je
škola, ve které duchovní poznává vdítkách své dospělé osadníky,
a má-li dar bystrosti a soudnosti. snadno vytuší z dítek ipovahu
rodičů podle zásady: jablko nepadá obyčejně daleko od stromu. . .
Ačkoli však duchovní pastýř dbalý své mravní dokonalosti
má býti spíše milovníkem posvátné samoty, nicméně se nesmí
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uzavříti tak, aby snad jenom ve škole a v posvátné službě při
cházel s nimi ve styk. Zvláště duchovní správce nemůže se isolo
vati jako nějaký řeholník, nýbrž maje na srdci důležitý svůj úřad,
vyhledává i jiné slušné příležitosti, aby své osadníky seznal.
Sám jsa připoután ke kancelářškému stolu, který je pro něj
pravá »mota asinariac, nepomíjí nevšímavostí katolické Spolky
a snaží se na osadě přítomen býti všude, kdekoliv je třeba v zá
rmutku potěšiti a v neštěstí pomoci. Aby se neřeklo, že má pro
své strádající farníky pouze slova, ne však skutky.
Rozumný duchovní chtěje seznati ovečky neodmítne občas
ani poznání k rodinným slavnostem a počestným zábavám, při
kterých je možno setkati se s lidmi různých stavů, různého věku,
různých nábledůa směrů. Nemyslíte-li, že se mu tak lehce nasky
tuie příležitost, aby promluvil moudré slovo? Aby užitečnou radu
dalo věcech, kterým rozumí? Aby poskytl útěchu anebo vý
strahu? Aby, uklidil anebo předešel spory a nepřátelství, zachránil
anebo zas obnovil pokoj v rodinách? Stýkaje se při takových
náhodných příležitostech i s lidmi odcizenými víře, vzdělaný du—
chovní oslabuje jejich přednášky proti kněžstvu a náboženství
a přispívá takto mocně k boží oslavě a spáse duší . ..
Než, veledůstojní pánové, není-liž pravda, u nás ve velkém
městě je přemnobo oveček, kterých nelze spatřiti po celý boží rok
v kostele, se kterými se duchovní správce nesetká ani v katoli
ckých spolcích ani v domě nemocného ani kdekoliv jinde, leda
snad ve farní kanceláři, do které tito matrikoví křesťané př.ch'á
zejí, aby sobě obstarali rozličné funkce církevní (svatby, pohřby)
anebo si objednali úřední listiny; přemnozí z nich se dostavují na
faru k vůli podpisu na kvitance atd. jaké to ovečky různých cha
rakterů poznává pastýř při této příležitosti!
Jací jsou to lidé, tihle matrikoví katolíci? jsou to lidé své
doby. A skoro všechen směr doby naší jest náboženství nepřá—
telský. Moderní člověk je člověkem stádovým, jehož vynikající
stránkou je bezmyšlenkovntost a nehorázný respekt před vědou.
Omráčen jsa obrovskými pokroky vědy skrčuje se, jakmile za
slechne slůvko »vědac, ale okamžitě se zase naparuje, když slyší
slovo nvírac. Zjevení jest mu předsudkem, přikázání pokládá za
obmezování osobní svobody. >Ve víře mi nemá nikdo co poroučet<
— toto mínění stupňuje se v něm až k fanatismu. Ach, minula
již dávno doba. ve které duchovní pastýř stál tu jako muž mající
moc i autoritu! Dnes má ve velkém městě ponejvíce pouze tolik
autority, pokud si jí dovede zjednati svým osobnim jednáním
a chováním.
je-li tomu tak, kterak se tedy chovati bude duchovní správce
v úředním styku s matrikovými ovečkamiř Myslím, že nechybí,
když s nimi jednati bude povždy zdvořile, mírně, laskavě, ba do
brotivě. Či myslíte, že kněz, který ve své kanceláři jedná s far
níky jt—nodměřeně, ledově, byrokratický a suše, prospívá dobré
věci? Že své farníky zná? Nezná; protože neví, že i křesťané lhoÍ
stejní očekávají ve farní kanceláři více srdečnosti a tepla nežli na
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úřadech světských. Ci jedná-li snad k oslavě boží a ke spáse duší
pastýř, který se k ovečkám chová rozmrzele, nevrle anebo docela
nevlídněř Kdyby byl sebe více obtížen úředními akty, má znáti
své ovečky a vědět, že od kněze očekávají zdvořilost, trpělivost,
mírnost, laskavost a zvláště dobrotivost. Duchovní správce ani
dnes, kdy je od jednotlivých stavů nepřátelsky napadán, nesmí
zapomenouti, že je 'pastýřem všech, kteří z církve nevystoupili,
a raději desetkrát s úsměvem odpustiti, nežli jedenkráte odplatit.
]á aspoň soudím, že také v tomhle záleží prospěšné cognitio ovium.
Doba naše, ve které zavládl nedostatek lásky stupňovaný až
k ukrutností, doba naše především. vyžaduje od nás dobrotivosti,
která jest jedinou cestou k srdci dnešního člověka. Mnoho trpě
livosti a soucitu s lidským pokolením musí míti ten, kdo chce
ve veřejném životě naší chladné doby působiti pro oslavu boží
a spásu duší. Dnes je mnoho lidských srdcí, kterým nezasvitne
slunko dobrotivosti. Pessiinismus je velikým zlem naší doby a může
býti překonán jediné optimismem čili dobrotivostí. Duchovní pa
stýř. který k tomuto poznání dospěl, dosáhl nejkrásnější znalosti
oveček. Přes několik trpkých zklamání vyplyne mu z tohoto po
znání největší požehnání, t. j. spokojenost se sebou samým a po
kojné vědomí vykonané povinnosti . . .
Fr. Malý.

Bible na kazatelně.
Dr. P. Josef Miklík, C. 5. S. R. — (Pokračování.)

38. »Ecce ego mittam piscatores

Dominus,

et piscabuntur

multos, dicit

eos.: (Ier. 16, 16.) Poněvadž

Kristus přirovnával svoje apoštoly k rybářům a první křesťané
zvali se dle Tertulliana pisciculi, viděli někteří v rybářlch pro
rokových kněze a vykládali slova o jejich horlivosti pro spásu
duší. V tom je utvrzoval verš následující: >a potom pošlu jim
mnoho lovců, a loviti budou je ze všeliké hory, a ze všelikého
pahrbku, a z jeskyň skalních.: Tak na př. Rodriquez: >Pilní
dělníci na vinici Páně nacházejí vždy dosti práce. Proto nazývá
je Písmo sv. brzy rybáře, brzy lovci.c1) a odkazuje výslovně
k našemu mistru. Měl dosti předchůdců, kterých se mohl dovo
lávati. Výklad znal již Tertullian 2), Origenes 3) a sv. Anbrož*).
Sv. ]eroným nazývá jej židovským. Sám rozhodl se pro druhý:
»Naši vykládají lépe a Správněji jako proroctví o budoucnosti?).
Podobně Olympiodor 6) viděl v rybářích apoštoly a Venedien
dokazuje ze slov velikou lásku Boží, která posílá lidem tOllk
horlivých kněží ").
Všichni tito rozuměli místu nesprávně. V následujícím verši
vykládá prorok svůj obraz a praví: >A odplatím jim nejprvé
1) Úbung, III. 1. 11. — 2) Mig. 2, 403. — 3) Mig. 25, 676.
4) Mig. 15, 1338. — 5) Mig. 24, 814. — 5) Mig. 93, 663.

7) Himmelstan, I. 3, 194.
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dvojnásobně za nepravosti a hříchy jejich: protože zprznili zemi
mou umrlinami model svých a ohavnostmi svými naplnili zemi
mou : (v. 18.) Jeremiáš vidí v duchu, jak hrozní a ohavní vojáci
babylonští prohledávají skrýše, ano i na hory vystupují a nešetří
nikoho. Stoupenci prvního názoru tušili, jak malou čest prokazují
kněžím, když o nich uvedené místo vykládají. Proto nás také
nepřekvapuje, že tolik jiných spisovatelů rozum'nělo slovům správně.
Tak praví Calmet: »Celý postup řeči nás nutká, abychom vyklá
dali výrok o nepřátelích židůcl) A dávno před ním řekl totéž
sv. Jan Zlatoústý: .Prorok mluví o Babyloňanech, totiž o Nabu
chodonosorovi a jeho generálecb. Přirovnal je k rybářům a lovcům,
aby naznačil, _že najdou a potrestají i ty, kteří se ukrylica). Po
dobobně Knabenbauera) Schneedorfer4) a jiní.

39..»Sedebit solitarius et tacebit, quia levavit

super se.c (Pláč 3, 28) P. Navarraeus praví v jednom kázání:
»Prorok Jeremiáš tvrdil o duši od světa odloučené a žijící v sa
motě, že úkony ctnosti a svatosti povznesla se sama ad sebe.c5)
Rodriguez dokazuje z uvedenýčh slov, jak velice prospívá duši
odloučenost od věcí pozemských a samota v Bohu.“) Podobně
sv. Bernard 7) a zvláště nadšeně sv. Petr Damián: » cello, která
závodíš skoro 5 hrobem Spasitelovým ! Přijímáš duše, které hříchem
zemřelya vánkem Ducha sv. znova je oživuješ . . . Na tebe myslil
]eremiáš, když volal: Seděti bude samotný . . . Kdo v tobě
bydlí, povznáší se sám nad sebe, protože duše toužící po Bohu
vznáší se nad dohled věcí pozemských a zalétá na vrchol bož
ského rozjímání.o8)
Opat Guibert vykládal slova o modlitbě rozjímání: »O samotě
sedí, kdo je pokOrný a vyhýbá se hluku zvěta. A mlčí: uspal
v sobě' všechny malicherné nápady a výtvory obrazotvornosti
a v modlitbě mluví k samému Bohu. Toho dosáhl pouze tím, že
ze povznesl k Bohu nad sebe, že podřídil duchu svou stránku

tělesnouď)

Slovný smysl je jiný. O tom nás poučuje opět souvislost.
Prorok praví: »Dobré jest očekávati s mlčením spasení božího.
Dobré jest muži, když by nesl jho od mladosti své. Seděti bude
samotný a mlčeti: nebo pozdvihl je na sebe. Položí v prachu
ústa svá, zdali by naděje byla. Nebo nezažene Pán na věky. Nebo
jestliže zavrhl, zase smiluje se podle množství milosrdenství svých:
(v. 26.—32.) Dle toho napomíná prorok židy, aby se pokořili pod
mocnou rukou Páně a přijali trest, který na ně posílá. Hospodin
1) ad loc. -— 2) Mig. 64, 914.

5) In ]erem, str. 223. — 4) ]eremiaa, 2. vyd, str. 138.

5) Quadrag 1. n. 4. »Jeremias propheta de anima quadam a creaturis
abstracta et inter recessus solitudinis abdita, asseveravit, cam in virtutis et
sanctitati's operibus sese supra semetipsam elevasse.:
“) Ubug, I. 5, 9. — 7) Mig 183, 408.

13)Mig. 145, 249: »O cella, Dominicae sepultura

propemodum aemula,

quae in peccato mortuos suscipis, et per afflatum s. Spiritus Deo reviviscere
tacis. Te ]eremias aspexerat, cum dicebat: Sedebit . . .c
') Mig. 156, 471.
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raní, ale může a chce také uzdraviti. Radu prorokovu splní ovšem
nejsnáze ten, kdo si od mládí navykl poslouchati Boha a klidně
od něho přijímati dobré i zlé. Podobně Knabenbauerf) Schnee
dorfer 2) a jiní.

40. »Oculusmeusdepraedatus

est animam meam.:

(Pláč, 3, 51.) Prorok viděl tresty, které stihly jeho milený národ,
viděl zvláště potupu, které se dostalo pannárn ]erusalemským.
Což divu, že se rozlítostnil, že plakal, plakal ustavičně, až oči
zemdlely a duše pozbyla své životní svěžesti. Tak mezi jinými
Knabenbauer 3) a sv. Paschasius Radbertusf) O tomtéž poučuje
nás souvislost. V předcházejících verších vyslovuje prorok něko
likráte tutéž myšlénku. Praví: >Rozdělení vod vyvedlo oko mé,
pro potření dcery lidu mého. Oko mé souženo jest, aniž urnlklo,
protože nebylo odpočinutí . . . Oko mé oloupiio duši mou pro
všecky dcery města mého.: (48.-—51.) Proto nesprávné dokazuje
z verše Rodriguez, jak je zrak duši nebezpečný.5) Nesprávně
kázal Navarraeus: >Naše oči jsou někdy uestřeženými branami,
kterými Vchází hřích do lidské duše a žalostně ji olupuje,-6)
když se dovolával proroka Jeremiáše. Nemůžeme schvalovati
ani výroku sv. Rehoře Vel.: »Když dychtivě patřil na věci vidi
telné, pozbyl neviditelných ctností,:7) poněvadž světec chtěl jimi
opsati smysl našeho verše. Totéž platí o applikaci opata Guiberta.
Vjedné své řeči se táže: 'Co jiného jest tímto okem, ne-li špatný
úmysl, který duši olupujeř Poněvadž je sám hříšný, ničí všechny
zdánlivě dobré skutky — zvláště když se člověk shání po obdivu
světa.-8) ještě méně možno připustati výklad Olympiodorův 0 ze
vrubném zpytování svědomí, při kterém pronikáme i nejtajnější
záhyby srdce."')

41. Quin vir desideriorum

es.: (Dan.9, 23.) Slova

přicházejí v prorocké knize Danielově někol krát a byla různě vy
kládána Obyčejně se z nich .dokazovala účinnost horlivé &vroucí
modlitby, které nemůže Bůh ničeho odepříti. Tak Rodriguez 10)
a Posvátná kazatelna.“j Graser použil slov pro sv. růženec, při
kterém možno nejlépe cvičíti se ve sv. žádostechfa) — Applikace
1) In Lament. str. 411.
2; jeremias, 2. vyd. str. 415.
3) Lament. str. 415. — '; Mig. 120. 1181. — 5) Ubung, III. 4, 2.

6) Quadrag. 18, č 31. »Oculi sunt interdum inanspicatae portae illae,

per quam peccatum in animam hominis ingreditur earnque misetum in
modum depraedatum
7) Mig. 76. 190: »Concupiscendo enim visibilia, invisibiles virtutes amisit.<
3) Mig. 156. 474—475: »Qiis e'st oculus, nisi ipsa eadem intentio, quae

animam depreadatur, dum tuncta. quae bene exercere aliquando videtur,
per sui praevaricationen suetrahit, dum laudes forasticas aucupatur.c
9) Mig. 53. 750 »Minute ait inspiciet et pervestigabit delicta vis animae,
plusquarrL curationes, quae actionibus ňunt.<
10) Ubung

I. 1. 3. -— 11) Roč. 27, str. 506.



12)Predigten II 371: »Es ist CDdllCh die dritte Eigenschaft unseres
hl. Rosenkranzes, dass wir die allerseligste jungfrau mit einem hl. Verlangen
griissen. Vir můssen bei demselben, Wie Daniel, Menschen des Verlangens
sein, eines Veriangens, das auf nichts als auf unser ewšges Heil abzielt und
das Zeitliche nur insoweit begehrt, als es zurn Ewigen behilflich sein kann.:
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je nesprávná, protože odporuje duchu řeči. »Vir desideriorumc
je hebraismus a znamená :miláčkac. Tento výklad znal již sv.
]eronýrn.1) z pozdějších Calmet a Kornel a Lapide, z novějších
Knabenbauera) a Rohling.3) Překlad se stává ještě pravděpodo
bnější. nahlédneme-li do původního textu. Bůh plní jeho žádost,
nm: 113119393, doslovně »poněvadžjsi věc vzácná-, a proto Bohu

míláf)

42. »Peto, nate, ut aspicias ad coelumc. (lI. Mach.7,

28) Nebem rozuměli někteří odměnu posmrtnou — a pohledem
na budoucí slávu chtěla prý matka podnítiti statečnost svého
syna. Tak na př. Rychlovský: »Synu, zvolala jedenkráte k dítěti
matka Machabejského rodu, Synu, podívej se na nebe! a syn
patře na nebe šel k utrpení lehce. — Do nebes, do nebes dí
vejte se trpící ovečky Kristóvy, do nebes v protivenství, do pebes
v neštěstí, do nebes v soužení — ach krásné jest to tam nad
hvězdami. Kdo tam zvedne oči, kdo na věčnost, jež ho očekává,
pomní, všecko strpí sladceť)
Ze výklad nevyhovuje, patrno ze slov následujících: »Prosím
tě, synu, abys pohleděl na nebe i na zemi, a na všecky věci,
kteréž v nich jsou: a poznal, že z ničehož Bůh učinil je i lidské
pokolení: tak se stane, že se nebudeš báti tohoto kata: ale hoden
bratří svých, učiněn jsa jich a účasten, podstup smrt, abych tě
v onom smilování zase s bratřími tvými přijala.: (v. ZS.—29) Dle
toho připomínala matka synu všemocného Stvořitele, který mu
snadno vrátí ztracené údy, ano i prolitou krev. Mimo to neza
pomínejme, že lidé si představovali Še'ol pod zemí a ne nad
hvězdamif) — Proto správně Petr Skarga S ].: »Zajisté ani vy
nadiviti se tomu nemůžeme, kterak Bůh pouhým slovem svým
z ničeho jest všecko stvořil. Pohled, praví Písmo, na nebe i na
zemi, a na všecky věci, kteréž v nich jsou; a poznej, že z ničeho
Bůh učinil je. Lidé sice řemeslně ze dřeva, ze železa, ze zlata
mohou vyrobiti věci mnohé; ale samého dřeva, neb železa, aneb

zlata učiniti sobě nemohouď)
' 4) Mig. 25, 541: vir desideriorum es, sive amabilis et Dei amore
dignus :
5) Daniel str. 230: »quia Daniel Deo est carissimus..
“) Daniel, str. 254.

7) Siegfried-Stade, Hebr. Wórterbuch str. 208.
1) Káz. svát. II. 30. — 2) Kazatelé slovanští, 11. 563.

3) Podobně nesprávně bývaji vykládána slova boží k Abrahámovi:
»Ego ero rotector tuus et merces tua magna nimis: o blaženém patřeni na
Boha, že oba uvidíme tváří v tvář, zjevil nám až ]ežíš Kristus.
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Uřední rozhodnuti.
Sděluje proí. Dr. Josef Čihák.
1. Odpustek 7 let a 7 kvadragen.

Sv. Otec uděluje rozhodnutím ze dne a. srpna 1917 odpustek 7 let
kvadragen všem, kdož vcházejíce do některého kostela, do veřejné nebo
poloverejné kaple, nebo je opouštějíce, klečíce vykonají krátkou poklonu
Pánu ]ežíši, slovy vyňatými ze závěti sv. Františka Seraf : »Klaníme se ti,
nejsvětější Pane Ježíši Kriste, zde i ve všech tvýchkostelích, které jsou na
celém světě a velebíme tě, protože jsi svým svatým křížem svět vykoupil.:
Kdo po celý měsíc alespoň jednou se klaní Pánu Ježíši tímto způsobem,
může získati plnomocné odpustky, přijme-li sv. pokání a oltářní. Všechny
tyto odpustky lze věnovati dušičkám v očistci. (Acta ap. S. 1918, str. 29)
2. Autentický výklad noveho církevního zákoníku o zrušených svátcích.
Komisi, ustanovené sv. Otcem k autentickému výkladu nových círk.
kánonů, byly předloženy dotazy 0 svátcích, nejmenovaných v can. 1247.
2 odpovědí komise, uveřejněných v Acta Ap. S., 1918, str. 170, vyplývá toto:
a) Svátky, které nejsou zde jmenovány, i když byly někde slaveny jako za
svěcené s povolením sv. Stolice, nyní nejsou de praecepto, a tudíž věřící
nejsou povinni slyšeti mši sv. a zdržeti se prací služebných o těchto dnech.
Tudíž nyní i u nás jsou pondělky velikonoční a svatodušní, jakož i některé
mariánské svátky festa supressa. b) Svátky uvedené v © 1. řečeného kánonu
jsou de praecepto, avšak jestliže někde nebyly dosud zavedeny, mohou býti
nově zavedeny jen s povolením sv. Stolice. Tak se jmenuje v 5 1. také svátek
sv. Josefa; u nás však nehyl de praecepto, tedy ani nyní není zaveden; po
dobně nejsou ve Francii ani nyní zasvěcené svátky Obřezání a Zjevení Páně,
sv. Petra a Pavla, Neposkvrněné Panny Marie. Jestliže tyto svátky připad
nou na den postu (pátek), jest "povinnost postiti se, poněvadž tam není
svátek. 6. Festa supresse, v nichž biskupové a faráři jsou povinni applicare
míssam pro populo, jsou nejen festa suppressa za Pia X., nýbrži ostatní,
jako bylo před Piem X. lest tedy sloužiti mši sv. za lid na př. nejen v pon
dělí svatodušní. nýbrž i v úterý svatodušní, na sv. Josefa 19. března atd.
3 Cirkevně doporučené instituce.
Ordinariátní list pražský — a obdobně asi i jiné v české círk. provincii
— doporučuje důst. duchovenstvu: a) Snahy nového »Sdružení katol. mlá
dežec, jehož sekretariát jest v Praze-II. Spálené ul. č. 15. — b) Válečný si
rotčinec pro sirotky po padlých vojínech ]ohaneum v Praze—II.Salmova
ul. 8. — &) Instrukční kurs pro duchovenstvo o charitativní činnosti, jenž
bude od 16. do 20. září t. r. ve Vídni.

Literární oznamovatel.
Pořádá redakce za součinnosti Dra. Čiháka.

'

A Hamz'letícha'literatura.
Katolická Lidová kázání ku potřebě duchovních správců a katechetů
Napsal František Spirago, c.k. profesor nábož. v—Praze. esky upravil
P. Václav Cervinka, katecheta měšťanské školy v Královicích u Plzně. Vydáno
v Knihovně kazatele č. 48 v Olomouci 1918, nákladem R. Prombergra.
Stran 424 v 40, cena 10 K — Všem kněžím chvalně známý autor »Sbírky
příkladů: a >Lidového katechismuc prof. František Sgirago zavděčil se nově
kazatelům přítomnou sbírkou katolických lidových kázání. jest tu 62 svéráz
ných, původních kázání, průměrně 1/2 hodinových. Každé obsahuje časovou,
apologeticky-náhoženskou a přitažlivou myšlenku, zpracovanou prostým
a srdečným slohem, zdůvodněnou citáty z Písma svatého a doloženou vhod
ným příkladem. Není možno líčití všechny přednosti t-.'to velmi cenné sbírky,
každý kazatel a katecheta musí knihu čísti a sám se přesvědčiti o její nepo
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strádatelnosti. Překladatel s velikou pílí a pečlivostí převedl promluvy Spi
ragovy na jazyk český a zasloužilé Prombergrovo nakladatelství je vypravila

knižně co nejsvědomitěji. Vřele doporečujeme »Heilandsníchtec

od

P. W. Aschauera 0. M. — Essen 1916, Fredebeul a Koenen. Stran 86, cena
1 M. — Autor vybral si za předmět postních 7 řečí zvláštní, originemi my
šlenku: ličiti 7 památných nocí, k nimž se vztahuje Písmo sv. a tajemství
našeho vykoupení. jsou to místa: Daniel 3.. Luk 6. 12., jan 13. 30. Ezech.
'37. 12., Tob. 12. 7., Žalm. 1.12., jan 19. 80 Na základě těchto míst jest
líčeno utrpení Spasitelovo. jako myšlenka se zamlouvá, tak i provedení jest
zdařilé. — Dr. Pafrath Tharsicius 0. F. M.: »Abrahamc. Sbírka starozákon
ních kázání. Vyšla u Schóningha v Paderbornu 1918, stran 119, cena 240 M.
Sbirka obsahuje 17 kázání homileticky dobře zpracovaných.

B) Pástarálm literatura.
K organisaci bratrstva třetího řádu sv. Františka. Naše doba jest ne
sporné dobou požitků, odkřest'anění a sobectví. jest to nutný vývoj a vý
Sledek teorií evolučních, positivismu mravního a sociálního. Tyto teorie
pronikly široké vrstvy lidové a odioudili je od idealismu, náboženství a kře
sťanské lásky. Avšak idealism životní a cit náboženský nikdy v evropském
lidstvu úplné nevymizel, ano u jedinců vystupňoval se v nadšení pro kře
sťanský zbožný středověk a jeho mystiku. Nejvýznačnějším představitelem
křesťanského nadšení jest sv. František Seraf., k němuž v poslední době
hyla značně obrácena pozornost všech spirituahstů a nábož. idealistů, odtud
išíří se — jak praví P. Grewe - »hnutí františkánskéc. Toto hnutí v praksi
provádí právě třetí řád sv. Františka, odtud i dnes jest časový a nesmí býti
podceňován ani inteligencí, tím méně duchovní správou. Právě tento řád
svými snahami nejúčinněji čelí zmíněnému výše duchu naší doby, vždyt
právě tertiáři zříkaji se hmotařství a bohatství pozemského, ukládají si stři
dmost života, oni následují duchovního Otce v serafínské lásce k Bohu,
a žijí životem náboženského idealismu, tertiáři pro Boha obětují se i lidem.
Třetí řád — je-li dobře veden a není-li zanedbáván na venkově duchovní
správou — jest i dnes mohutným sloupem náboženského života v osadě,
záslužným pro celou církev, proto také vřele doporučován i posledními
papeži Lvem XIII., Piem X a Benedictem XV. — Deporučujeme tudíž naše
terciáře pozornosti duchovní správy jak v městech tak na venkově a upo
zorňujeme na některé spisy Pro vůdce terciářů, vychází ve Frankfurtě n./M.
(Savignystrasse IS.) redakcí P. Kuniberta 0. M. Cap. list: >Vorstandsblatter
fůr den Dritten Ordens. jiný, nám bližší časopis, jest >Der Ordensdxrektor.:
Korrespondenzblatt liir Direktoren des 3. Ordens von hl. Franziskus und
fůr Preistertertiaren. V Insbruku, naklad. »Tyroliac, redakcí P. Kanisia
Gspauna 0. F. M —-Ročně 6 sešitů a předplatné 4 K. — Pro terciáře laiky
možno doporučiti knihu P. Thalera: ' »Lehr-und Gebetbuch túr Mitglieder
des Ill. Ordens des hl. FranziskuSc Bregenz, Teutoch, 220 M. — Obsahuje
účel a význam 3. řádu, způsob života, odpustky a privileje, četné modlitby
a duchovní cvičení. Terciáři v různých zemích mají své periooické listy,
výroční zprávy, letáky a rozmanité publikace. Kéž by 3. řád i v Čechách
nabyl nového významu a rozkvětu! — Krištof Flaskamp v čaSOpise Das
heil. Feuer, 1918 str. 238—543, má pozoruhodný článek >Die neue Zeitungc.
Pazuzuje střízlivě stávající časopisy a navrhu.e nový časopis na širokém
podkladě. Představuje si revue, kde by byly tyto základní části: 1. politika,
2. politické zprávy soudobé, 3. zprávy všeobecné současné, 4.'mistní zprávy,
5. část povšechně vzdělávací. Každou z těchto částí by musili vésti vyškolení
odborníci, politikové, učenci, umělci. Na př. první část politickou by obsta—
rávali zdatní politikové z povolání, pak sociologové a národní ekonomové.
Taková revue by byla směrodatná a čtla by se v širokých kruzích. — My—
šlenka pěkná, která by mě'a býti provedena u nás českých katolíků. Uva
žujme o tom a sdělre své myšlenky, bratři!
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LISTY HOMILETICKÉ.
Neděle dvacátá druhá po sv. Duchu.
--Bázeň lidská.

>Dávejte, co jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.:
Se závistí a zlostí dívali se fariseové, jak se vždy více a více
lidu kolem Krista Pána shromažďije, jak pozorně slovům jeho
naslouchá a jeho svaté učení do srdce přijímá. Co mají činiti, aby
tomu 'zab'ránili, aby lid od Krista odloučiliř Radili Se proto, jak
by ježíše polapili v řeči. Zidé musili římskému císaři tehdy veliké
daně a poplatky platiti a jen s odporem zapravoval .lid daně
nenáviděnému císaři. Proto poslali k_ němu své učenníky s He—
rodiány s otázkou: »Sluší-li dávati _.daň císaři čili ne?: Myslili si:
jestliže Kristus odpoví, nesluší se to, půjdeme a udáme ho 11místo—
držitele jako svůdce lidu, a pak je "veta po něm'; řekne-li však:
sluší dávati daň císařovi, řekneme lidu při každé příležitosti: Po—
dívejte se nalsvého Krista, za kterým tak jdete, který říká, že je
váš přítel, t_eu prohlásil, že máte císaři daň dávati. I nebude dlouho
trvati, lid se od Krista odvrátí a nebude chtíti. o něm slyšeti'. Za
jisté “to byl chytrý nápad a již nepřátelé iásali, jako by již Krista
zničili. Co však čini božský Spasitel? Praví k nim: »Proč mne
pokoušíte, pokrytciřc On, Syn Boha živého, který má srdce lidská,
prohlédne jejich zlomyslný plán. onažte mi peníz daně? Čí jest
tento obraz a nápis? Musili odpověděti: »Císařůvc. Vážně jim od
povídá Pán: »Dávejte tedy, co jest císařovo, císaři, a co jest bo
žího, Bohulc Tak zmařil jejich plán a s hanbou jim bylo odejíti.
Tato slova Spasitelova týkají se také nás, křesťanů. Imy máme
v každé době řádné plniti své povinnosti k císaři, ale přede vším
máme plniti svědomité své povinnosti k nejvyššímu svému Pánu,
Bohu. jemu náleží nejvyšší úcta. Jest nejsvětější, nejmoudřejší,“
nejvyšší, všemohoucí — jedním“ slovem jest to Bůh., jak však
mnozi křesťané za našich časů zanedbávají své povinnosti k Bohu.
jak málo jich dbajt! A co jest příčinou této smutné skutečnosti?
Boji se lidí —-a proto Bohu nedávají, co jest božího. Proto chceme
dnes uvažovati o tomto smutném zjevu, o bázni lidské.
Rádo. duchovní.
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Kněz' jde s Pánem Bohem k nemocnému. Proti němu jde
větší množství lidí, byli se střelci z města na honč a doprovázejí
je domů. Tito vzácní páni z města patřičnou úctu nejsvětější Svá
tosti nevzdávají, a osadníci, vidouce je, bojí se víru svou vyznati.
Tn vidíte na příkladě. co jest to bázeň lidská. Z bázně lidské
hřešiti není nic jiného než povinnost nevykonati a zlého se do
pustiti k vůli lidem, jest to nraziti Boha, aby se zalíbili lidem;
jest to skutkem přednost lidem dávati před Bohem a to jest ve
likou křivdou vůči Bohu.



]e-li vůbec nespravedlivo a potupno pro muže, který úcty
a vyznamenání zasluhuje, když se prostému člověku před ním
přednost dává, je potupa- a křivda tím větší, čím větší úcty za:—

sluhnje,.čím vznešenější jest a čim více mu zavázáni jsme a na
druhé straně čím' nižší a prostější jest ten, kterému přednost dá
váme. Řekněme, potkal bys císaře av jeho blízkosti by byl muž.
který již jako zločinec v žaláři seděl; nebylo by to potupou,
kdybys k císaři zády se obrátil a tohoto zločince pozdravil a vy
znamenal?
_
_"Pomyslisi,-syn potká otce, který mu bezčetné důkazy lásky
podal, a zároveň největšího nepřítele otcova; na otce se api ne
, podívá, k nepříteli otcovu však jde, potřásá mu ruku a přátelsky

s ním jedná. Nebyla by to nejhoršíurážka otce? Obratme to ke
svému předmětu a ptejme se, kdo jest Bůh, ke kterému se lidé _
zády obracejí, a kdo je _člověk, _k vůli němuž to dělají.
1. Kdo jest Bůh, ke kterému se lidé zády obraceiíř jest to
nejvyšší, nejdokonalejší bytost, nejvyšší Pán. Pozoruj- jeho díla
a uznáš, jak je vznešený. Jediným slovem utvořil nebe a zemi,“
i naše tělo tak podivuhodné utvořil a nesmrtelnou duši v ně vdechl.
Bez něho nebyli bychom nic. Jest tak mocný, že nás i celý svět
jediným pokynem zahubiti může, před jehož tváří nejmocnější
této země nic jiného nejsou než prach, který vítr odvane. jaká
to potupa pro Boha, když člověku před ním přednost dáváme!
' Ale Bůh nejen jest vznešený, ale i 'od něho všechno máme.
Jest původcem našeho života. všech mohutností duševních a všech
sil tělesných, jest dárcem všechnašich statků. Dívej se na dosa—
vádní život svůj, není-li to řetěz samých dobrodiní božích? Kam
se podíváme, všude vidíme bezčetné důkazy jeho milosrdenství.
kterými nás před mnoha tisíci jiných vyznamenal. Četnější než
písek -u našich nohou jsou dary jeho bezměrné dobroty. Všechno
k nám volá, že nás Bůh věčnou láskou miloval. Nevyžaduje tato
láska, abychom ho opět milovali? Kdyby za našich časů povstali
noví .tyranové, zuřili noví pronásledovatelé, kdyby nás ohněm
a mečem k odpadnutí od Boha přinutiti chtěli, neměli bychom
státi pevně jako duby v bouři, jako skály v moři? Neměli bychom
uprostřed. utrpení volati se sv. Pavlem: »Nestydím se za evange
linmřg jsem 'hotov i poslední krůpěj krve dáti za svého Pána
& Boha? Ano,;to jest naše povinnost. .Než co se děje? Posměšnó,
*
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slovo, úšklebek, potupný pohled stačí, abychom zapřeli svépře
svědčení. 'an'o horšími 'se'stavěli, než jsme.

'

?

2. A kdo jsou ti, před nimiž se bojíme? Smrtelní lidé jako
my; jsou to obyčejně lidé, kteří ani moci ani práva na nás nemají-,
lidé, kteří nám ani prospěti ani uškoditi nemohou, kteří nanejvýš
nám něco potupného řeknou, což vlastně jest nám ke cti. Jsou
to lidé, jejichž chvála každému řádnému člověku podezřelou se
býtizdá, lidé, se kterými nechcete býti postaveni na stejný stupeň.
Abyste se takovým lidem zalíbili, nedbáte Boha, nedbáte svědomí.
Ano, často ani není slova třeba, již myšlenka: co _sibudou lidé
o mně mysht? postačí nahnati nám strach. Jsou muži, kteří chtějí
býti'dobrými křesťany, ale několik nevěřících křiklounů přivede
je posměšnými poznámkami tam, že zaprou svou víru. Ona paní
drží na křesťanský pořádek v domě, ale špatné sousedky ji tak
zpracují, že se za svůj křesťanský pořádek stydí a dle nich
se řídí.

Jakou potupu snášel Spasitel, když ho Pilát zároveň s Bara
bášem lidu představil. »Kterého chcete, abych vám propustil?
Barabáše či Ježíše, jenž slove Kristusřc (Mat. 27. 17.). Kdo je
Kristus? Syn Boba živého, Pán nebe a země, nejnevinější ze
všech lidí, kteří kdy žili a žiti budou, který lačnlcí nasycoval,
trpící potéšoval, hříšniky na milost přijímal: A_kdo je Barabáš?
Zločinec, vrah. A vedle nevinného staví Pilát zločince. »Kterého
chcete abych vám propustil? Ale ještě hroznější věci měly při—
jíti. Neboť židé dali přednost Barabáši, volali: »Propusť Barabáše.<
A co se má díti s Pánem Ježíšem? -Ukřižuj ho!: Podobně dává
křesťan obyčejnému člověku, často zločinci přednost, před Ježíšem,
a kdykoli z bázně lidské _hřeší, křižuje opět Krista Pána.
V 18. století žil v Zenevě ve Švýcarech počestný truhlář.
Byl chudý a pracl'rukou svých živil poctivě svou rodinu. Jeho
syn jevil neobyčejné schopnosti. Aby mu k lepší'budoucnosti do
pomohl, pracoval od rána do večera a často si sám nutné věci
od úSt odtrhl. H'oc'h skutečně velmi dobře prospíval. Vznešený
pán slyšel o něm, oblíbil si ho a dal mu úlohu, kterou měl
v určité době v jeho paláci odvésti. V určený den“ hoch se do—
stavil. Pán shromáždil kolem sebe vybranou společnost, která ve
slavnostním sále zvědavě na výkony hochovy čekala. Hoch před
nášel tak znamenitě, že všechny obdivem naplnil. I otec hochův
přišel. V chudém šatě stál vzadu, viděl a poslouchal, jak jeho
dítě je vyznamenáno a chváleno. Tu vstoupilymu dojatému slzy
do očí, a nejsa mocen svýchcitů, tlačil se vznešenou společnosti,
aby hocha svého objal. Jakmije hoch spatřil otce v chudičkém
oděvu uprostřed vznešené společnosti, studem se začervenal, nedal
se objati „astavěl se, jakoby otce neznal. Jak to páni a dámy vi
děli, byli jako zaraženi. Dřívější obd='v přešel ve všeobecnou hanu.
Jak, ten nevděčník- stydí'se za otce? Všichni přítomní byli cho—
váuím synovým pobouřeni a soustrastí s otcem naplnění. Jakou
bolest cítil otec, když se k němu syn tak zachoval. T0 byla tedy
od'níěna za všechnu práci, námahu, za všechno strádání! Kdo—hy
.
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nebyl pobouřen takovým jednáním! Než pomalul Jsme-li lepší?.
Nestyděli jsme se nikdy za svého nebeského Otce? Nestyděli jsme
se nikdy, že mu sloužíme, že své povinnosti k němu plníme? Za—
sluhoval si takového chování?

ll.
Ke sv. Makariovi, který na poušti v Egyptě odloučeně žil,
přišel kdysi bratr a tázal se: »Řekni mi, jak mohu dojíti věčného
spaseníic Stařec mu odpověděl: »jdi, haň a tup mrtvé.: Bratr
tak učinil, házel po nich kamení, vrátil se k světci, který se ho
ptal: »Neodpověděli tiř' — »Ani slabiky.: —-—
»Jdi tedy zítra
zase a chval a veleb jelc Když to učinil, vrátil se opět. »Co ti
odpověděliřc tázal se světec. »Nic jsem od nich neslyšel.: Na to
_stařec odpověděl: »Chválil jsi je, nedbali toho; haněl' jsi je, opět
toho nedbali. Sám jsi to viděl. Chceš-li dojíti věčného spasení,
jdi a buď jako oni, nedbej ani na chválu ani na hanu lidí, pak
spasen budeš :
Ano, at říká svět co chce, toho nedbejme. »Co jsou slova
jiného než pouhá slovař Letí vzduchem, ale kamene se nedotknou.:
(Imit. Christi IlI' 46 ). »Čeho dokáže kdo proti tobě slovy neb
urážkami? Sobě spíše škodí než tobě a neujde soudu božímu
buďsi kdo bud.: (Tamtéž 36.) »Hleď, kdyby proti tobě“řekli všechno
to nejzíomyslnější, co si jen kdo vymysliti může, co ti to uškodí,
necháš-li to minouti a nedbáš-li toho ani za zbloř Může-li ti to
i jediný vlas s hlavy vytrhnouti ?- (Tamtéž 46.) Tak dí blah. Tomáš
Kempenský. jest, tedy pošetilostí dáti se lidmi zastrašiti a dbáti
soudů světa, poněvadž .jsou zásady světa talešné.
1. Zásady světa jsou proto falešné, že si odporují, poněvadž
jeden popírá, co druhý tvrdí. Dělej co dělej, nebudeš nikdy bez
hany, vždy na-tobě něco najdou. Nosíš-li pěkné a drahocenné
šaty, nazve tě svět marnivým, pyšným; je-li šat tvůj prostý a jedno
duchý, řekne, že jsi lhostejný. ]íš-li vybraná jídla, nazve tě marno
tratníkem, jiš-li prostá jídla, jsi Skrblík. Chodíš-li pravidelně do
kostela, nazve tě tmářem; když zanedbáváš návštěvu kostela,
nazve tě neznabohem. ]si—lizdvořilý a přívětivý, nazve tě pochleb—
níkeřn; jsi-li drsný, nazve tě hrubým člověkem. Když učiněné
urážky trpěti nechceš a pomstu vyhledáváš, nazve tě zlostným ;
zůstanešli chladným, řekne, že nemáš citu pro čest. Zkrátka,
chceš-li se všem zalíbiti, každou chvíli bys měl jinak se tvářiti,
jinak choditi, jiný šat oblékati, měl bys býti ve společnosti a sou
časně doma, smáti se a plakati v témž okamžiku. A ty se bojíš
těchto lidí, jichž zásady jsou patrně falešné, poněvadž si odporují,
dle těch se řídíš? jaké to pošetilostl Skutečně největší pošetilec
je ten, kdo všem vyhověti chce.
2. jak je pošetilý, kdo se lidi bojí,“ nebot zásady jejich se
mění. Či jste to ještě nezaknsiliř Co dnes je odbojem, zítra se
vyhlašuje za vlastenectví a hrdinství; kdo se dnes vynáší, či jméno
dnes je na všech rtech, může přijíti zítra na pranýř; co se dnes
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způsobným nazývá, zitra se za nezdrželivost vyhlašuje; co je dnes
pokrokem, zítra je zpátečnictvím. Zásady světa nejsou právě pevné
a solidní, proto se mění, proto může jed=ný člověk celé město,
celou zemi pro své názory získati, jen když dovede využítí slabé
stránky lidu, marnivosti své doby. Nedivte se, když muž za chvilku
haní, co před tím vychvaloval, když se národové přes noc 2 věr
ny'ch poddaných v odbojníky přemění, když rodiny, které byly
vzorem pořádků a blahobytu, v krátkém času jsou obrazem ne
svornosti a úpadku; nebot světácký člověk jest dítkem'okamžiku,
odhazuje, s čím si hrál, touží po tom, co právě v ošklivosti měl;
zmítá sebou jako třtina větrem se klátící. A takovým zásadám,
které se dle větru mění, chceš-holdovati, takým nestálým názorům
se podrobiti? A bojíš se pevně držeti se věčného a nezměnitel.
ného, pravd a učení katolické církve, které po 1900 let v zkoušce
Obstály a se nemění, bojíš se pevně držeti zásad, jejichž pravdi
vost všichni myslící lidé potvrdili? Kde zůstává rozum tvůj? Není
to největší pošetilost?
3. Než když nechceš ještě 'uznati svou pošetilost, pokračuj
jen a boj se dále lidí, a viz potnui,l jakou odměnu za to dostaneš.
Svět právě se s tebou mazlí, pokud" má z tebe užitek, ale odhodí
tě jako vymačkaný citron, když tě již potřebovati nemůže. Jak?
Ptej se státníků. kteří všechny své síly blahu spoluobčanů věno
vali, kteří celé noci probděli a plány reformní vypracovali, zdraví
si podkopali, ptej se jich, jakou odměnu obdrželi. S hanbou a po
spěchem musili ustoupiti z veřejného života Kolumbus odkryl
nový svět, za to byl uvržen do žaláře a zemřel v chudobě. Ze
ptej se svedené dívky, která kdysi nebyla by žádnóu zábavu vy
nechala z bázně, aby se jí nevysmály, zeptej se jí, jakou odměnu
má za svou bázeňl Ty které se jí nejvěrnějšími přítelkyněmi
jmenovaly, které jí k známosti vybízely, příležitost ke hříchu
zjednaly, odvrací se od ní zády, vyloučily ji ze své společnosti
a nechtějí s ní obcovati. Ano, svět je nevděčný a zároveň ne
stoudný d05ti, že ti i dřívější služby, které jsi mu vykonal. před
hodí a za hanbu počítá. Řekni sám, není to největší pošetílost,
když dbáš na řeči lidské a lidí se bojíš, abys za odměnu dostal
chudobu, hanbu a zoufalství?
' A jakou odměnu \obdržíš za svou proměnu z bázně lidské
na" onom světě? Pán praví: »Kdo mne zapře před lidmi, toho
i já zapru před otcem svým nebeským.: (Mat. „16. 33)
»Kdo se za mne a za má slova stydí, za toho se bude styděti
i Syn člověka, když přijde ve své slávěx (Luk.' 9. 26) »Neznám
vás,: řekne tehdy Spasitel.
Takjsme viděli, jak bázeň lidská jest křivdou vůči Bohu,
——jak jest pošetilá, nebot zásady lidské jsou falešné. proměnlivé
a přinášejí špatnou odměnu zde i na věčnosti,- jak jest tedy ško
dlivé z bázně lidské nedávati, co jest božího, Bohu Proto odvrzme
veškerou bázeň lidskou a dávejme, co jest božího Bohu, budme
jeho věrnými služebníky, držme Se bez bázně a*strachu jeho pra
fporu, vyznávejme neohroženě víru svou slovem i skutkem; ne
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bojme se světa a lidí, kteří všichni pominou.

Kdo se směje. na—

posled. směje se nejlépe. Tak se budeme radovati, když nám
platiti bude slovo Kristovo: »Kdo mne vyzná před_lidmi, toho
i: já vyznám před otcem svým nebeským.: Amen.
_?an Na). for. Holý O. Praem.

Neděle dvacátá třetí po sv. Duchu
Mše sv. za mrtvé.
»Blahoslavený, který se nad _nuznýrn

a chud m rozpomíná, v den zlý vysvo
bodí"jej Hospodin.: (Žal. 10, 2.)

. Obchodník jeden musel za svým obchodem nastoupit dalekou
cestu za moře. Koupil si růžový keř, zasadil ve'své zahradě, svolal
své dítky a řekl: »Kdykoli spatříte tento keř, vzpomeňte si na
otce. Dokud růže budou na něm kvésti, modlete se za mne, ne
zapomínejte mně.: Jak častosí děly děti na keř a vzpomínaly
otce, nemožno říci. _Hned prvn fléto ukázaly se růže, děti napl—
něny radostí modlily se za otce. Zatím nastala na moři hrozná
bouře, lod zničena, otec zahynul a nevrátil se více. Nesmírná
byla bolest dítek, když zvěděly o smrti milovaného otce. A když
keř po „druhé přinesl růže, shromáždily se všecky _vzahradě kolem
keře, vzpomínaly na otce, modlily se a plakaly. Akdyž jim Chtěli
keř odstranit že jim ustavičně připomíná jejich neštěstí, bránily
se dítky ařekly: »Nedovolíme, _abynám byl odňat, vždyť je usta
vičnou památkou na našeho otce; každodenně chceme býti na
blízku a modliti se. za jeho spásu.:
'
My všichni, drazí křesťané, máme na blízku takovou památku,
oběť.mše sv , kterou ježíš Kristus. božský Spasitel, štípil v zahradě
své církve, abychom nejen pamětlivi byli jeho nevystihlé lásky
a přebolestné smrti, kterou pro nás podstoupil, ale i pamatovali
v modlitbách na všecky živé a mrtvé bratry a sestry, nebot všichni
jsme dítkami nebeského Otce.
\.
Mše sv. jest obnovení krvavé oběti, Pána Ježíše na křlži, jest
ohniskem, na němž oheň lásky ustavičně hoří, sluncem, jež celou
církev .osvěcuje a zahřívá, mše sv. jest nejúčinnějším prostředkem,
nejmocnější modlitbou, 'nejdůtklivější prosbou za živé a mrtvé.
Každý katolický kostel je takovým růžovým! keřem, který
nekvete jen jednou'v roce, ale každodenně a častěji za dne při- .
náší vzácné růže. Při každé mši sv. rozkvétá a přináší bílé růže
nejsvětějšího těla Páně, i červené růže, přesvaté krve ježíše Krista.
' V dnešním evangeliu slyšeli jsme, jak představený jeden prosil
Pána Ježíše za vzkříšení právě zemřelé dcery. Pán ježíš vyslyšel
prosbu, šel, vzal za ruku dívky a tato vstala živa a zdráva.
;„Týž Pán Ježíš jest blízko nás neustále, při mši sv. každo
denně obětuje—seza nás, za živé i mrtvé, chce, abychom se shromaž—
ďovali v chrámu Páně, nebeské zahradě, a když růžový keř vy
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dává ze sebe růže milostí, když se obětuje obět néjšvětější, můžeme
všeho dosáhnouti. pro blaho živých i mrtvých. Každá mše sv.
jest obětována nejen za živě, ale'i za mrtvé, při každé modlí še
kněz za'živé před pOzdvihováním a za“ mrtvé po pozdvihování,
zvláště pak za ty, 'za které mše sv. dle úmyslu a přání věřících

má býti obětována.f

Tento týden, drazí křesťané. v sobotu shromáždíme se všichni
k. růžovému keři, k nejsvětější oběti za mrtvě, tři mše sv.budo'u
obětovány za spásu těch, kteří nás na věčnost předešli. Abychom
se, ku pobožnosti té vzájemně povzbudili a lásku k duším zesnu
lých ósvědčili a tím si velikých zásluh a zaslíbení božích vydo—
byli, a jednou k novému, slavnému a věčnému životu :: hrobu
probuzení byli, ukáži dnes, jakou moc a útěchu má a přináší
mše _sv. za mrtvé.

Pojednání.
l. Aby modlitba naše byla vyslyšena, musí míti jisté vlast
nosti; máme se modliti ža to' co je-ke cti a slávě boží, spáse
naší „duše, ve jménu Pána Ježíše. odevzdaně do vůle boží, nábožně,
pokorně, důvěrně 'a vytrvale. Nejvíce záleží na čistém srdci.'
Kdo si libuje ve hříchu a žije bez pokání a polepšení, kdo je
.vlažný ve službě' boží, nevděčný za'dobrodiní božská, tomu bude
modlitba málo platnou, takového Bůh nevyslyší a odvrací se od něho.
Modli-li se však s námi a za nás obětuje sám ježíš Kristus,
Syn boží při mši sv., prosí-li jménem naším nebeského Otce za
zemřelé, pak nemůže Bůh odolati prosbám našim, ulehčuje duším
v očistci, ba i vysvobozuje z útrap jim uložených. Proto nazývá
sv. Pavel Ježíše Krista ustavičným za nás přímluvčím u trůnu ne
beského Otce. Proto modlí se kněz při mši .sv. po pozdvihován'í:
»Rozpomeň se, Pane, také na služebníky a služebnice své, kteří
nás předešli ve znamení víry a odpočívají ve spánku pokoje. Těm,
Pane, a všem v Kristu odpočívajícím, prosíme, abys místa občer—
stvení, světla a pokoje udělíti ráčil skrze téhož Krista Pána našeho.
Pán ježíš' sám ve mši sv; obětuje se volá k'nebeskému Otci:
>Vysvoboď, Otče můj, z lásky ke mně ubohé duše, za něž-tě
prosím pro zásluhy přehořkého utrpení a přebolestné smrti své
a uved je do blaženostiwěčné.: Hle, jakou sílu nekonečnou má
oběť mše sv.!

_

Proto volá sv. Bonaventura: »Pohleď na vločky sněhu v zimě,
cotisíců jich padá s hůry, k zemi; a tolik milostí jest, jež Bůh
při mši sv. uděluje nám živým; pohled na kapky rosy, jež časně
z rána snášejí se na celou zemi a občerstvují rostliny všeho druhu.
tolik jest milostí, jež Bůh při mši sv. věrným 'duším zesnulých
uděluje, plameny ohně útrap hasí,. občerstvuje duše a do slávy
své uvádíx Zdravý rozum poznává tu, jakou moc má obět mše sv. ';
víra naše to stvrzuje,

a c—frkevsv. svědčí, že mše sv. nesčetných

milostí přináší nejen živým, ale i mrtvým. Sv. ]eronym praví:
»Každá mše sv. zbožně Bohu obětovaná'vyvádí mnoho duší ze—
snulých z očistce.:

.

" '
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Proto sv. Monika prosila syna svého, sv, Augustina: »Za
jedno .tě prosím, abys při nejsvětější oběti byl mne pamětliv, at'
jsi kdekoliv.. A—sv,Augustin nespokojil se tim, že za matku oběť
mše sv. přinášel, ale prosil všecky, aby v'modlitbách na ni, vzpo
mínali, kdokoli budou jeho spisy čísti, aby tak ze mše sv; nej
bojnějšího užitku jeho matce' se dostalo na věčnosti. Podobně
prosil snažně sv. Efrém, jáhen edesský, umíraje své bratry a u lože
stojící křesťany, aby každodenně na něj při mši sv. pamatovali.
Císař Karel IV., otec vlasti české, založil na Karlově 18. září 1350
kostel a klášter, aby řeholníci slavné zádušní služby boží konali
saň a jeho rodinu. Tak činili přemnozí velmoži, zakládali kláštery,
aby po všecky věky bylo odčlenů řehole na ně pamatováno
při mši sv.

Věděli, jak velikou moc má mše sv., že nejlépe spása duše
_jest zajištěna; a dáme-li mši sv. sloužiti za spásu jiných, že i takto
sobě nejvíce prospějeme. Sv. Petru Damianskému, když byl ještě
hochem, zemřeli oba rodiče. Nejstarší bratr se ho sice ujal, ale
nakládal s ním ukrutně. Musel chodit-i stále bos, šaty měl roze—

drané. strava byla skrovná ašpatná. jednoho dne našel malý Petr
peníz a myslil. že nalezl 'Bůh ví jak veliký poklad. Když nemohl
nalézti majetnlka, který byl peníz ztratil, přemýšlel, co má s pe'
nízem dělati. Najednou odnesl ho knězi, aby obětoval zaň mši sv.
za duše v očistci. Skutek ten ubohěho a chudého hocha nezůstal
bez božího požehnání. Záhy se změnil jeho osud. Ujal se ho druhý
bratr, zacházel s ním laskavě, posilal do školy, dal ho studovati.
Petr se stal knězem, ba i kardinálem akonečně na ozdobu církve“
velikým světcem. Často pak říkával :. :Ona jedinká mše sv., kterou
jsem dal sloužiti za duše vočistci, stala se pro mne nevyčerpatelnou
studnicí požehnání božího.: (Kolísek, Veleb. svát. olt. 213) _
2. Mše sv.'přináší nám útěchu velikou. když jsme ji oběto—_
vali za mrtvé. Každá mše sv. za mrtvé začíná slovy: »chuiem
aeternam-, -— »Odpočinutí věčné dejž jim, ó Pane, a světlo věčné
at jim svítia Slova ta ukazují na velikou bídu ubohých duší a vy
slovují prosbu, aby se jim dostalo věčné blaženosti. Zbavme ubohé
duše nepokoje a dejme jim pokoje věčného; vyvedme je z tem
ností očistcových do nebeského světla, a dali jsme jim všecko.
Po tom právě touží, za to nás prosí, když sami Boha usmířiti
více nemohou.
Zbaviti je útrap a trestů o'čistcových a uvésti je do slávy
a radosti věčné, to jest pro ně největší útěchou ale i útěchou
naší. Vejdi jen dol chatrče, do domu bídy, kde na slámě na zemi
leží ubožák nemocný, blizky smrti. Nemůže se hnouti a není
duše, jež by se ho ujala; neslyší slova útrpnosti, povzbuzení
& útěchy. A ty mu nyní ustel lůžko. přines teplé polévky, potěš
'ho, zůstaň u lůžka,"dokud nezemře. A vidíš li, jak je za to vděčný,
jak ti ruku tiskne, jak hledí na tebe pohledem plným lásky, jak
v očích lesknou se slzy vděčnosti za prokázané milosrdenství, zda
necítíš'teplo v srdci svém, zda nemáš-sám radost nad milosrdným
skutkem z lásky prokázaným?
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Když však dáváš obětovati mši sv. za zemřelé, jsi-li přítomen
mši sv. a máš úmysl, aby zásluhy této oběti byly přivlastněny
ubohým duším v očistci, jichž snad nikdo už nevzpomíná, a máš
při tom pevnou víru, že mohou dojíti ulehčení v bolestech aaeb
i vysvobození, zdali to nepřinese radosti tvé duši a útěchy, žes
pomohl ubohým, kteří opomocavysvobození miiosrdenství svých
přátel se dovolávaliř Vidíš-li slepého, který dlouhá léta ničeho
nevidí, ani ženy ani dítek, ani přátel ani oblohy nebeské ani krásy
přírody, býváš k slzám dojat. Kdybys mu mohlzrak vrátitiaviděl,
jak se raduje ze svého štěstí, zdali i ty nebyl bys štasten a ne
radoval se ze štěstí jeho? Dáváš-li obětovati mši sv. za duše ze
snulých, kteří jsou v pravdě slepými v temnostech očistcovýcb,
nevidíce Boha Spasitele svého ani božské jeho Matky, ani andělů
nebeských ani blažených na nebi, což jim působí největší bolest;
a nyní pro zásluhy mše sv. spatřil bys, jak vysvobozeny radují
se ze spojení a společnosti s Bohem, Spasitelem, božskou jeho
Matkou, anděly a svatými i známými přáteli, jak jásají a velebí
Boha za nevystihlé milosrdenství, zdali bys nebyl nanejvýš dojat
a neradoval se s nimi a netěšil se z toho, že sám jsi jim k tako
vému pomohl štěstí a blaženosti?
'
Máš-li rodiče, které miluješ, přítele, který je ti drahý, auči
ntš-li jim milé překvapení nějakým darem-neb sebe menší pózor
ností, a vidíš-li,_že se z toho radují, necítlš-li sám také veliké
radosti nad svým skutkem? A hle, milý křestane, kdo je více než
tvůj otec, ne-li ježíš, který tě duchovně zplodil, kdo' je více než
tvá matka, ne-Ii ]ežíš, který tě tak něžně ošetřuje a nasycuje,
kdo je více než nejlepší přítel tvůj, ne-li ]ěžíš, který tě miluje
láskou nad pomyšlení velikóu; a ty bys nechtěl Pánu ]ežíši také
nějakou radost učiniti? »Velice rád,: řekneš jistě, ale jak? Hle,
modli se za ubohé duše v očistci, dej obětovat za ně obět mše sv.
a. učiníš Pánu ježíši radost nesmírnou. »Co jednomu z nejmenších
jste učinili,: volá k nám božský Spasitel, vmně jste učiniliw :Byl
jsem v žaláři a vysvobodil jsi mne. Pojd, požehnaný, a vlidn-i
královstvím, jež ti připravil Otec nebeský od věčnosti.< Ejhle,
jaké útěchy nabýváme ze skutku milosrdného,—pamatujíce na
zemřelé.

.

' Sv. jeronym i sv. Vincenc z Pauly praví, že neslyšeli, nečetli
a sami neviděli, aby byl kdo zemřel smrtí nešťastnou, kdobyl
pamětliv ubohých duší zemřelých. Zkušenost to dokazuje a ta je
obsažena i v písni, kterou na hřbitově zpíváme. »Na dušičky
vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme; budou na nás yrpomínat,
až budeme umírat; 'Vysvobozené duše jsou v nebesícb, jsou
přáter a miláčky božími, odplatí nám měrou mnohonásobnou za

každý skutek šlechetné lásky.
Mše sv. má nesmírnou moc, každá duše, není-li již na věky
navržena, může býti 'vysvobozena.
'
Ctihodný-a veliCezbožný farář z Arsu ve Francii, jan Vianney
vypravuje, že znal kněze, který se modlil za svého zemřelého
přítele. Bůh mu zjevil, že duše přítele jeho nalézá se v očistci.
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Ihned se rozhodl, že bude zaň obětovati mši sv. Při proměnění
'před samým pozdvihováním řekl takto: »Otče nebeský, učiňme
nyní výměnu. Ty držíš duši mého přítele v očistci, a já' tělo
tvého Syna ve_svých rukou. Prosím tě, propust přítele mého
z očistce, a já ti daruji tvého Syna a všecky jeho zásluhy.: V tom
okamžiku *spatřil skutečně přítele s- tváří ozářenou nebeským
leskem, z čehož poznal, že duše jeho vysvobozena z očistce a při-—
jata do věčné sžávy. — Takovou moc má mše sv.; a není li duše
hned první mší sv. vysvobozena, je jí velice ulehčeno, a každou
mší sv. dostává se jí většího ulehčení, až konečně vysvobození.
Mše sv. jest růžovým keřem, u něhož se máme scházeti,
pamatovati na svého otce, který v potu tváře pro nás pracoval.
na svou matku, která nás v bolestech porodila a v bolestech vy
chovala, rodiče pamatovati na své dítky, manželé na sebe navzájem,
všichni na své dobrodince, přátele a známé, kteří nám dobrodiní
prokázali, ba i na své nepřátele, kteří nám ublížili. Všecka ta
láska směřuje k samému Ježíši Kristu, který nám vše odmění
stonásobně, naplní duši naši útěchou nevýslovnou, bude k'nám
milosrdným 'zde na světě, milostivým soudcem po smrti a štědrým
odplatitelem na věčnosti. Pochopíme pak v plném významu slova
Písma sv.; »Blahoslavený, který se nad ubohým rozpomíná, v den
zlý vysvobodí ho Hospodin.c
V. Strk.

Všech svatých.
Jak možno státi Se svatým.
»Svati buďte, nebo já svatý jsemc
(3. Mojž. 11. “.)

jest to vůle boží, výslovný rozkaz Boha nejsvětějšího, abychom
všichni. stali se svatými, a to dle jeho vznešeného vzoru.
Svatým-jest, bohumile žije a nalézá 'se ve stavu milosti boží.
Svatým jest, kdo činí hned pokání, kdykoliv nejmenším hříchem
urazil Boha, kdo se Boha bojí a jest hotov raději umříti, než Boha
vědomě a zúmyslně uraziti; kdo se modlí a ve všem hledá čest
a slávu boží; kdo se snaží každodenně státi se Bohu milejším.
Kratčeji můžeme říci: svatým jest, kdo umí držeti jazyk na uzdě,
má čisté ruce a bezúhonné srdce. Tak praví sám Duch sv. ústy
žalmisty Páně: »Kdo vtoupí na horu Hospodinova, aneb kdo
bude státi na místě jeho svatém? Nevmný rukama a čistého
srdce, auzž přísahal ve lsti bližnímu svému. t. j. který nezneužívá
jazyka ke l_sti a hříchu, tent přijme požehnání od Hospodina
a milosrdenství od Boha, spasitele svého.: (Z. 23. 3 4. 5.)' Nuže,
žádá Bůh mnoho od nás, vyžaduje-li odkaždébo křesťana, aby
řeč jeho byla důstojnou dítka božího, aby skutky byly šlechetné
a srdce naplněno horlivostí pro čest a slávu boží, spásu vlastní
a blaho blížníchř
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Více nežádá Bůh odkaždého, ponechává na vůli, chce-lihýti
ještě světějšim o dokonalejším; méně však nemůže Boha.-„uspoko
jiti. Tuto nejmenší míru svatosti museli míti všichni světci. jichž

památku dnes oslavujeme, tato trojnásobná svatost jest také-no
vinností naší, abychom cíle svého, blaženosti věčnédosáhli. Čím
kdo byl horlivější, čím většího stupně svatbsti na zemi dosáhl-,tím
bude i sláva jeho na věčnosti větší. Svatost křesťana záleží-tedy
ve svatosti jazyka, svatosti rukou a svatosti ísrdce, jak chci dnes
ku útěše a posile.vás všech“dokázati.
_
1. Chce-li býti křesťan svatým, musí míti především svatý
jazyk, to jest zalíbení míti toliko v řečích lidumilných, dírek
božích důstojných. Ptáka po peří, člověka po řeči poznáváme—„C0
na srdci, to na jazyku. Cím srdce prodchnuto, tím ústa přetékají.
To jsou lidová přísloví. Písmo sv. praví: »Po řeči poznána
bývá moudrost.: (Sir. 4. 29.) Sv. Isidor pravi-: »jazyk pronáší mravy
člověka. Jaká řeč, takový člověk.: Sv. Frant. Sales. praví: »jako
lékař zkoumaje nemoc hledí na jazyk, tak řeči naše jsou znamením,
co vězí v našem srdci. Kde nás bolí, tam klademe ruku; co mi
lujeme, o tom rádi 'mluvíme.: — Jako růže vůni libeznou vydává,
tak duše Boha "milující nejraději o božských věcech rozmlouvá.
Svatost křestana poznává se ihned dle jeho jazyka.. Mnohý navštěe
vuje pilně služby boží, dává chudým hojnou almužnu odříká se
pohodlí; neumí-li však krotiti jazyka, schází mu mnoho do sva—
tosti. Fariseové shromažďovali se pilně ve chrámu, byli horliví v mod.
litbách, plísní ve způsobě života; že však libovali si v chloubě,
podezřívání, reptání, úskočnostech, museli vyslechnouti od Pána

ježíše mnohou trpkou pohanu a pokárání; ;svatost jejich, kterou
na odiv stavěli, byla zdánlivou a klamnou. A tak, drazí křesťané,
naše skutky bez krocení jazyka nemají zalíbení u Boha, poně
vadž se jim nedostává pravého ducha zbožnosti. Praví sv. Jakub
apoštol: »Zdá-li se komu : vás, že jest: nábožný, a neumí na uzdě
držeti jazyka svého, toho marnéjest náboženství: (l.. 25.), .t. j.
kdyby se zdál sebe světějšlm, neumí-li se chrániti před lží„ na
cti utrháním, pomluvám 'bllžního, podezříváním, urážkami, neroz—
umnými žerty,.bláznivým mluvením, jeho svatost je falešnou, ne
pravou. Sv.“Jakub uvádí také příčinu toho, an praví: »Iazyk zlý
jest oheň, veškerost nepravosti, který znečištuje celé tělu,-t. ].
celého člověka, jeho myšlenky, žádosti, skutky. (3. 6.) Kdo hříšně
mluví, ten hříšně smýšlí. Rečí prozrazují se tedy myšlení. >Z plnosti
srdce mluví ústac, řekl Pán ježíš. Rečí poskvrňují se žádosti
i skutky. Zlé řeči připravují o cenu a vážnost dobrých skutků.
jde—likřesťan ráno k sv. přijímání a večer "mluví řeči neslušné,
co lze souditi o jeho přijímání? Dává-li almužnu a hned otevře
ústa k zlořečení a pomluvě, kdo si bude vážiti jeho milosrdenství?
Modlí-ši se 'mnoho a dlouho a za chvíli kleje a- se rouhá, kdo
pochválí jeho modlitbu? Chodili pilně do kostela, poslouchá
slovo boží pozorně, postí se v ustanovené dny, ale z úst vychá
zejí lži, nadávky, hrubá, dvojsmyslná slova, neslušné žerty, kdo

bude jeho zbožnost chváliti? Proto dobře praví sv. jakub: rjazyk

_ssz—
znečišťuje celé tělo.. V' křestanu není dotud nic dobrého, dokud
jest jazyk zlý.
.

»Z každého marného slova bude souzen člověk,: řekl-Pán
ježíš, Chceme-li" býti tedy svatými, řidme se dle výstrahy sv.
Pavla: »Žádna řeč zlá nevycházei z úst 'vašichu (Efes 4. 29.)
Nemějme zalíbení v řeči, ;ež uráží čest boží, lásku k bližnímu
a počestnost naši vlastní; řeči naše budtež rozumné a bohumilé,
jak napomíná sv. Petr, apoštol, an praví: »Mluví-li kdo, mluv
jako řeči boží.. (l. 4. II.) Bůh dal nám dar řeči, abychom'Boha
oslavovali, blížního vzdělávali, těšili, k dobrému vedli, před hříchem
varovali. Budeme-li jazyka náležitě používati, budeme státi již na
prvním stupni ke svatosti,_k níž jsme povoláni. Praví opět sv.
jakub, apoštol: »Kdo v=slovu neklesá, tent jest muž dokonalým
(3. 2

'

'

Mnohý snad řekne, „že nemožno udržeti jazyk stále na uzdě;
vždyt týž sv. Jakub praví: :jazyku žádný z lidí zkrotiti nemůžem
(3 &) Ovšem, bez milosti boží, bez námahy a opatrnosti lidské
jest to velice těžkým. _S pomoCÍ boří všeho dokážeme; třeba
o pomoc prosit?. Praví písmo sv. >Člověk připravuje myšlení,
ale Hospodin spravuje jazykm (Přísl.-16 l.) Třeba jen volati
k Bohu za bdělost nad jazykem slovy žalmisty Páně: »Polož,
Hospodine stráž k ústům mým a dveře vůkol rtům mým: .(140. 3.).
t. j. řid jazyk můj, aby se nezpronevěřil tvým přikázáním, Bude
me—lise takto modliti, budeme s pomocí boží s to svaté mluviti,
jak se na křesťana sluší a jak i svatí všichni mluvili.
2. K svatosti jest třeba dále svatosti, čistoty rukou, bohu—
milých skutků. Proto 'Pán ]ežíš na to důrazně upozornil farisee
a zákonníky, kteří jinak mluvili než jednali. »Ríkají a nečiní,c
řekl,o nich sám božský Spasitel, (Mat. 23. B.). Svatost, jež toliko
na jazyku jest, a'e na venek se neukazuje, jest nepravou, zdán—
livou farisejskou, pokrytectvím. »Křesťanská moudrost, jak praví
sv. Cyprián, není v pouhých slovech ale Spíše ve skutcích. ]sme
moudří dle'skutků a ne dle slov; nemluvíme věci velikých ale
konáme věci veliké.. Nestačí pěkná slova, ale pěkné, bohumilé
skutky. Kéž by vždycky tak bylo! Mnozí však více mluví a méně

jednají; slova pěkná, skutky špatné. Poslouchámedi.jemlnviti,
myslíme, že jsou plni horlivosti jako Eliáš, který bohuprázdné
jezahel činil nejvážnější výčitky.
Avšak vidíme-li jejich skutky. jsou bezbožni jako Achab,

který nevinného Nabotha k smrti pronásledoval. (3. Král-Zl.)
slyšíme-li je mluviti, myslíme, že jsou íaskaví jako Elizeus, který
strádající Sunamitcegpřispčl ku pomoci. (4. Král, 4.) Vidíme-li
však jejich skutky, jsou bezditní a tvrdí jako Nábal, který zdvo
řile prosícího Davida s nadávkami od. sebe zapudil. (l. Král. ZS.)
Slyšíme li je mluviti, myslíme, že jsou ochránci spravedlnosti
a dobré věc:, jako sv. "Ambrož, sv. _leronym a j.; pozorujeme-li
však jejich skutky, jsou neposlušni vůči Bohu a jeho služebníkůrrr,
jako byl zavržený Saul.. Mluví o ctnosti a zbožnosti krásně a do
jemně jako sv. Otcové; ve skutcích však rovnají se nevěřícím.
\
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Slovy ukazují jiným cestu svatosti, skutky však cestu do záhuby.
»Hlas jejich je hlas ]akuba, ale ruce jejich jsou ruce Esauovyc
(1. Mojž. 27. 22.); řeč jejich jest zbožná jako jakubova, skutky
však bezbožné jako Esaua.
Naší snahou musí býti, aby skutky souhlasily s řečí; jsou-li
slova zbožná' a .bohumilá, takovými at jsou také všecky skutky.
Co by bylo platno, kdybychom všecky pobožnosti pilně navště
vovali, práci však svého povolání zanedbávaliř Kdybychom se
často zpovídali a ke stolu Páně přistupovali, bližnímu však za
urážky neodpouštěli? Kdybychom se postili, s bližním však žili
ve sváru a- nepokoji? Kdybychom zevnější pobožnosti přesně vy
konávali, a při tom hověíi pýše, marnivosti a závisti, nepřízni, po
mluvám a jiným ještě nepravstem? kdybychom dělali, co se nám
líbí, a nekonali, co Bůh přikazuje? Především musíme zachovat
přikázání boží, jak nám Pán Ježíš v dnešním evangeliu na srdce
klade, libovati si v chudobě ducha, t'chosti, spravednosti, milo—
srdenství, kajícnosti, čistotě, mírumilovnosti a trpělivosti. Nejdříve
— konati povinnosti svého stavu, a_pak ostatní povinnosu i do
brovolné skutky bohumilé; pak budeme svatýmii ve skutcích
svých. jest to výslovné přikázání Páně. Když mladík přišels otázkou,
co by měl činiti, aby dosáhl nebe, odpověděl božský mistr: »Za—
chovávej přikázání,< to je první a nejpotřebnější — a jak může
konati vše ostatní co se radí, aby dosáhl úplné dokonalosti.
3; Třetí stupeň ku dosažení svatosti jest čistota srdce. Po
ničem netouží Bůh tak mocně, jako po našem srdci. Boha máme
milovati proto z celého srdce svého, To jest největší přikázání
a první v zákoně. Kdybychom Boha oslavovali a chválili sebe
více, nemá-li čisté srdce na tom podilu, nemůže se ,to líbiti Bohu.
Svatost jazyka bez svatosti srdce jest ničím. Bůh nedá se okla
mati zevnějškem. Oko jeho hledí na vnitřek. Praví písmo sv.:
»Človčk hledí na to, co_zevnitř jest, Bůh však hledí k srdci.:
(l. Král. 16. 7.) Srdce jest nejušlechtilejší část člověka, proto žádá
Bůh celé srdce naše volaje: »Synu, dej mi srdce svélc Ze Srdce
vycházejí slova, v srdci se rodí i skutky; proto žádá Bůh i srdce
i ústa i ruce. Srdce se musí líbitj Bohu, pak se mu budou líbiti
naše řeči i naše skutky, jinak byly by všecky ctnosti naše
zdánlivými.

.

,

Proto káral Pán ježíš farisee: »Běda Vám zákonníci a fariseové,
pokrytci; podobáte se obiíeným hrobům zevně krásnýml ale uvnitř
plným nečistoty a kostí umrlčích.: (Mat. 23. 27.)
Na venek zdají se mnozí svatými, ale srdce plno nepravosti
a zloby. Svět hledí na zevnějšek ale Bůh hledí na srdce. Proto
připomíná sv. Pavel budoucí soud, kde _Bůhi skryté věci temnosti
osvítí a zjeví úmysly srdcí. (1. Kor. 4. S.) A Pán ježíš pravi,9že
v soudný den mnozí budou volati: »Pane, zdali jsme ve'jménu
tvém neprorokovali, zlých duchů nevymítali a ve jménu tvém
mnohých divů nečinilii- Ale Pán odpoví: »Nikdy jsem vás neznal;
odejděte ode mne, kteří činíte nepravou.. (Mat. 7. 22.)

' 'Celý člověk musí býti svatým; jinak nehlásí se k nám Barr,
a zavržení čekaloby nás na Tvěčnosti.'Chceme-li, drazí křesťané,
dojíti věčné blaženosti a d'o'stati se do zástupu svatých-, jichž“ pa—
mátku dnes oslavujeme, musíme býti svatými v- řeči, ve skutcích
a v srdci. Zasvětímegli jazyk, skutky a celé srdce své Bohu, 'bude—
ine-li ve všem hledati jeho čest a slávu a při tom spásu duše
vlastní-„a blaho svého bližního, pak můžeme se v pravdě radovati
a jásati, nebot odplata naše hojná jest v nebesích.
V. syr/;,

Kázání na dušičky.
Na dušičky vzpomínejme,
: očistce jim pomáhejme,
budou na nás vzpomínat,
až budeme umírat.
Slova písně.

_ Přátelé drazí! Smutný slavíme dnes svátek; svátek mrtvých.
Venku tak mrazivo, mlhavo„zlý vichr odvál všechnu zeleň, serval
se stromu všechen list, krutý mráz blížící se zimy spálil zbývající
květ v zahradách a u srdce ještě více než mrazivo -— zde u srdce
tolik tesknol
Sváteční dnešní den zahaluje mysli naší vše, co přítomno a od—
náší ji, strh'uje ji v doby minulé, kdy žili ti, kterých není více,
kdy žili ti, které zvali jsme svými dobrodinci, jimž dávali jsme
sladká'jména, otec matka a kteří dnes jsou prachem a popelem,
jejž jsme dnes přišli navštívit na hřbitov v zahradě mrtvých. Myslí
naší táhne dnes řada vzpomínek na ty. jež vinuly matky ku srdci .
svému, k vůli nimž strádali otcové _a jež by babičky stříbrovlasé
zvaly svými poklady — řada vzpomínek na ty, kteří srdci našemu
.byli tak blízcí, kteří nám byli dobrými přáteli a přítelkyněmi.
Ano žalné vzpomínky táhnou dnes hlavou i vzpomínajícím čelem,
v_lhnezrak a z oka tlačí se slza ven, aby žhavá zvolna stékala
s licí. Každý aspoň dnes kdyby jindy nikoli, chvátá na to svaté pole,
,staví se tam mlčky k ověnčeným rovům zatím co ústa toužebně
št-ptají »Odpočinutí lehké dej jim ó Pane!
Dnes snad každý si vzpomene i tvrdé srdce se otřese a řekne
si: I já tam mám rodiče i já tam mám syna, dceru — ijá tam
mám bratra, sestru, muže, ženu, přítele, přítelkyni. A kdyby
i hroby těch drahých'byly sebe vzdálenější. byly za mořem i za
ho-ami, přece nikdo nemůže se udržeti, aby nezalétl vzpomínkou
tam, kde hroby ty kryjí někdejší miláčky. Stojíme-li ve vzpo
mínkách u hrobu, zdá se nám, že před“ zrakem naším zjevují se
postavy 'a tváře našich drahých, že odkládají truchlivý závoj smrti,
že mluví a šeptají k námsmutkem dotýkajícího se nitra našeho
v tom svistu větrném, v té mlze spouštějící se' a dotýkající se
takořka hrobů, :: nichž ozývá se stlumený hlas: »Slitujte se“.
slitnjte se nade mnou aspoň vy přátelé moji, nebo ruka Páně
dotkla se mne.: Tento hlas, tato prosba zaznívá ze hrobů, "jíž-'vyw
bízí nás přátelé na onom světě, abychom si na ně vzpomněli,
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abychom jim zmírnili modlitbou, kajícími skutkyia obětí mše sv.
muka očistcová a abychom sami pamatovali na svůj „hrob. Těchto
několik úvah bude předmětem dnešní smuteční promluvy.

Pojednání.
]. Na dušičky vzpomínejme. A kdo by nevzpominal. Z jara,
v-létě poseta je louka něžnými, bleděmodrými květinkami, jimž
říkáme pomněnky a jsou symbolem, obrazem věrnosti a drahých
vzpomínek. Pomni na své mládí, pomni na své drahé, pomni na
dny štěstí a radosti, útěchy —- blaha. A jako'ty louky je i duše
naše poseta tisícerými' vzpomínkami, které život nám sladí, které
život náš rozmanitým a příjemnějším činí. Považte, čím byl by
život bez vzpomínek. ——Pustou, prázdnou pouští bez stromů
i květů, bez zeleně a vůně. Na drahé tak rádi vzpomínáme, vě
nujeme celé hodiny, dny, večery blahým vzpomínkám,i ve snech
svých za nimi rádi bloudíme. — Čím je“drahý náš vzdálenější,
tím vzpomínky jsou častější a světější.
Když scházívají se absolventi škol po 50, po 25 letech do
města svých studijí, co tu bývá vzpomínání, co tu bývá vzdechů
a tužeb — když sejdou se dítky po letech pod svůj rodný krov,
co tu štěstí ve vzpomínkách na mládí, na dědečka a babičku, na
strýce ;! tety. na otce i matku.
_

Přátelé drazí. Dnes sešli jsme se _imy, členové velké" rodiny

lidské sem na hřbitov, do toho města mrtvých, abychom vzpo
mínali —- vzpomínali.

V Horním jelení. odpočívá v tamním kostele slavný náš rytíř
Heřman z Bubna Na kamenném náhrobku je vytesán lev, jenž
podle vyprav'ovám' až' z Afriky doprovázel Heřmana _do Čech za
to, že mu z n'ohy vytáhl trn. — Když Heřman zemřel, nemohl
lev zapomenouti. na svého dobrodince. Seděl na hrobě, nepřijímal
žádné potravy a jen vzpomínal, vzpomínal, až zhynul na hrobě
svého dobrodince.

——_Tak němá, rozumem neobdařená tvář.

A člověk? Často s poslední hrudou, která zazvoní jo rakev,
zapadnou, ztratí se všechny vzpomínky. Postaví se pomník, přl
nese se věnec za rok, za dva a dost a přece ty nejdražší bytosti,
ty největší dobrodince pojal hrob ve svůj nehostinný chlad.. Láska
mnohých jde až ku hrobu, avšak ne za hrob, ačkoli Písmo sv.
praví v knize Ruth v kap. \2. »Ten pravý jest a věrný přítel, který
i po smrti miluje; lásku, kterou živým činil imrtvým prokazuje.:
ADO, ten pravý syn, pravá dcera, ty věrné děti, kteréž tak
jako tehdy, kdy rodiče živi byli, chvátali k nim, aby. je zlíbali,
.íak nyní nad rovem jejich s_eskláněji a slzí a v slzách vzpomínají.
To věrný bratr, věrná sestra, věrný muž, věrná žena, věrný přítel,
věrná přítelkyně, věrní pokrevenci, věrní přátelé, když teď jako
tehdy, když ti jejich milí žili, k nim se tiskli a tulili, ted přiti
Slťují se k tomu kříži, přitiskují se k tomu hrobu, zavzdychnou
s: a vzpomenou.

__

,

_

'

Snad před několika dny, měsíci, snad před několika roky.
ba i desetiletími stál některý z vás u lůžka svého drahého, jenž,

s-posledním dechem prosil vás: »Až mne tu nebude, vzpomeň si
na mnev. A vy jste slíbili. Na tebe drahý na tebe drahá, nikdy
nezapomenu? Ach přátelé drazí, budce věrni tomu 'slibu, vzpomí—
nejte, vzpomínejte často i dobře.
,
Vzpomínejte dobře, v dobrém, byt i někomu zůstala trpká
vzpomínka na svého'blížního. Zlé slovo proti mrtvému je úkladně
přepadení bezbranného, nebot mrtvý se bránit nemůže a ani by
se nebránil, ježto v očistci dokonale poznává rozsah i dosah prosby
Otčenáše. »Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim
všnníkůmc.

'

_

2. Z očistce jim pomáhejme. Nestačí však jenom vzpomínka,
pomník, věnec, svíčka, což všechno duším v očistci do nebe ne—
pomůže. Čím tedy ukrátíme duším v očistci jejich muka a pomů
žeme jim do nebe? Modlitbou, dobrými skutky a zvláště mší svatou.
Sličná johana Kastilská převroucně milovala svého kralov
ského chotě Filipa, takže sešílela, když jí tento předčasně zemřel.
_Sešílela tak, že'vozila s sebou rakev, v níž spočívaly tělesné po
zůstatky jejího manžela a v pomatenosti své se bez ustání za zet
mřelého modlila. Staří pohané, když jim někdo- zemřel, najímah
ženy, aby plakaly, sami pak členové rodiny—se modlili a vzývaly
bohy v podsvětí, aby milostivě přijali jejich zemřelé na onom
světě. Staří pohané dávali též do hrobu nádoby s vyplakanými
slzami. Když johana' se modlila, isouc pomatena, když tito mod
lili se jsouce pohané, my křesťané bychom se modliti neměli, my
kteří věříme v očistec, kam spravedlnost božská umístila mnohé
naše drahé, aby dokáli se za hříchy své, nebot ne' nečistého ne
vejde do království nebeského.
_
'
Modlitba je tolik užitečna duším v očistci.. vždyt písmo sv. ve
druhé knize Makabejské praví: »Svaté a spasitelné jest myšlení
za mrtvé se modiiti, aby od hříchů sproštěni byli:. Slitujte se
aspoň vy přátelé a modlete se, volají na nás rodiče, bratři, sestry
a přátelé z hrobů, volají také ti z hrobů, k nimž nikdo se nehlásí,
na něž si nikdo nevzpomene, již opuštění byli zde na světě a opu
štění jsou i za hrobem v mukách očistcových..H'e, tam nad hroby
na svatém poli tak četné kříže, tolik znamení milosrdenství božího.
Vrhněte se přátelé drazí před ten kříž a modlete se, modlete se
za věrně zemřelé.

,

Duším v očistci pomáháme též dobrými skutky, jichž zásluhy
jim ochotně s četnými odpustky přisuzujeme. Půst, skutky tě;es
ného i duchovního milosrdenství, křižová cesta, návštěva chrámů
a nejsvětější svátosti oltářní, návštěva hřbitovů ulehčují značnou
měrou muka duší v očistci. Duše v očistci celý rok toužebně těší
se na dušičkový'svátek, na měsíc listopad, který jim starostliví
matka církev zasvětila. Přátelé drazí, konejme aspoň tedy v tomto
měsíci skutky křesťanské lásky & přinesme za ně též nějakou
obět, z nichž nejmocnejší obět mše svaté, která neiúčinnněji duším
v očistci pomáhá a z muk je vysvobozuje.
_
Znáte jistě všichni obraz očistce, jak se obyčejně m-alUje._
V' ohni očistce vznášejí se'trpícl duše se eepjatýma rukama. Ve
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výši vznáší se Panna Maria se svatým růženccm a nad ohněm
anděl, jenž kalichem ulévá a mírní žár a paičivost plamenů očist—
oového ohně. Ptáte se, moji drazí co jest to za kalich, co jest to
za mocné krůpěje. pod níž oheň očistcový téměř uhasíme. jsou
to drahocenné krůpěje oběti kalvarské, která denně na oltáři se
nekrvavým způsobem opakuje.
V Římě v kostele sv. Řehpře na pahorku Coeliu stojí dosud
oltář, u něhož veliký papež Rehoř sloužil 30 mší sv. za sebou
za velikého bludaře, který se mu třicátého dne ukázal a pravil
mu, že jej třiceti obětmi mše-sv. vysvobodil z těkých trápení
očistcových. Hle, jaká moc mše svaté, když bludaři pomohla do
očistce a z očistce do nebe.
Svatá Monika matka svatého Augustina ulehla na smrtelné
lůžko v římském přístavu Ostie. odkud! se chtěla vrátiti do vlasti
své v Africe. Před smrtí pravila synu svému a okolostoíícím pří
tomným: »Tělo mé pochovejte, kde to bude nejvhodnější, není
třeba převážeti je nazpět přes moře — leč za to jediné vás prosím,
aby kdekoli budete u oltáře na mne vzpomínali.:
Snad právě tak prosila nás umírající matka, otec, sestra —
snad právě tak prosil Vás muž, otec, syn, jenž nbíral se do zu
řivé vřavy válečné na bojiště, kde padl a našel hrob svůj na ro
vinách a bažinách ruských, ve skalách a roklinách alpských hor
na hranici Italie.
Alespoň vy, přátelé moji, smilujte volají hromadné rovy vo—
jínů na cizích polích za horami a dolinami, snad u hrobů jejich
nikdo se nezastaví, nikdo nepoloží na ně věnec, nikdo nerozžehne
na nich svíčku a jenom van větrů a hřmění děl ponese nad hroby
ohlas dušičkové písně >Na dušičky vzpomínejme, z očistce jim
pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až budeme umírat.
3. Ano, moji drazí i my budeme jednou umírat, i my umřeme;
proto pamatujme na smrt, pamatujme na očistec.
\
Praví druhá kniha královská »Všichni mřeme a jako vody
tratíme se'do země, kteréž se nenavracejí.: F ilosof římský _Seneka
pravil »Denně umíráme.: — Ano přátelé drazí, denně jsme hrobu
blíže — to víme — kdy však smrt přijde. to nevím já, nevíte to
ani vy, že však přijde to víme všichni, nebot >Uloženo jest lidem
jednou zemřític.
Snad mnohý z vás stál nebo bude státi dnes na hřbitově
nedaleko toho místa, kde mu hrobař za krátký čas ustele v hrobě

naposled, nebot mladý může, starý musí.
»Bděte a modlete se, nebot nevíte dne, ani hodiny:. Polský
král Kazimír bodoval jednou s knížaty říše své, avšak klada pohár
k ústům svým. aby se napil — klesl na zem a zemřel; český
král Ladis'av byl osmnácte let stár — když mu chtěli z Francie
přinésti urozenou nevěstu, náhle onemocněl a proměnil své lože
svatební s lůžkem smrtelným — tak mnohý vojín jeda z fronty
na dovolenou snad na vždy. myslil si že unikl smrti a byl přejet
vlakem při přestupování, zabil se při sestupování.
Rádce dechová.

42
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„Starý mudrc řecký Aristippus plavil se kdysi po moři ,-—.
avšak na blízku cizí země ztroskotala se loď jeho a s ní všechen
jeho majetek utonul. Ale tato jeho ztráta byla mu skvěle nahra
žena, nebot obyvatelé oné země, u nichž útočiště nalezl, velice si
ho pro- jeho vědomosti a moudrost vážili a zašypali jej dary nej
drahocennějšími. — Za tou příčinou napsal mudrc rodákům svým
list, v němž jim vylíčil příběh svůj a napomenul, aby vzavše si
z něho příklad po takových pokladech toužili, jichž při žádném
ztroskotání ztratiti nemůžeme.
_Takový dopis, moji milí, posílají i vám dnes vaši zemřelí
z dálné země věčnosti. »Neskládejte sobě-, tak píši, »neskládejte
sobě pokladů na zemi, jež rez a mol zžírá, ale skládejte sobě
poklady v nebi, které rez ani mol nekazí a které zloději ani ne
vykopávají ani nekradouc. — Uvažme hluboké pravdy složené
v těchto slovech Kristových dnes na hřbitově. Všimněme si jed
notlivých hrobů. -— V některých odpočívají bohatí — měli peněz
mnohem více nežli jich potřebovali a k tomu krásné domy,
obchody — polnosti — v jiných'leží ti, již byli ve veliké vážnosti,
odívá-li se ve zlato a hedvábí, hrdě vystupovali v palácích a shro
mažďovaeích

síních ——v jiných

dřímají zase ti, již v tělesných

požitcích a rozkošech a výstřednostech hledali cíl svého života
vrchol blaha a štěstí. A nyní? jak to s nimi dopadá? Co jim
zbylo z jejich radostí, z jejich rozkoší? Na to odpovídá starý job.
»Toliko hrobc. — Ano moji drazí. Zde na zemi toliko hrob a na
onom světě raneček s dobrými skutky, který si přinesem k po
slednímu soudu při skona'ní věků.
Duše v očistci dobře vědí, co zbylo po nich zde na zemi.
Dva metry hlíny, země a nanejvýše ještě vzpomínka. Kdyby mohli—
nazpět, jak jinak by si zařídili život svůj, jak jinak by užívali
statků pozemských a darů, nadání a vědomostí.
. Přátelé drazí. Vy ještě jste zde, máte dosud čas připraviti se
zde na světě na dobrou smrt a dobrou věčnost.
Dnes volají duše drahých zemřelých na každého jednotlivce
»Pojďre na hřbitov, neboť hřbitov je školou moudrosti pro hří—
šníky i spravedlivé.: Zde všechno pamatuje na smrt; zde dobře
zříte, že vše na' světě jest marnost nad marnost ;\zde otvírá se
zraku vašemu pohled na věčnost —' Nebe vám ukazuje blažence
své, peklo pak své zavržence. — Ku kterým budete vy náležetiř
Vše záleží na vás!
Přátelé drazíl Vzpomínali jsme na dušičky věrných zemřelých,
slibujeme, že modlitbou, dobrými skutky a obětí mše svaté jim
chceme pomoci a že sami o sebe též se postaráme, abychom
jednou s nimi tam na věčnosti u Boha se shledali.
Slavíme výroční památku všech věrných dušiček. Hrozně
kosila smrt tento rok, hrob na hrobu,- rakev na rakvi, takže málo
která rodina zůstala ušetřena. Koho neurvala zákeřná koule nebo
štěpina granátu, toho sklátila v hrob starost, zármutek, hlad,
bída, nemoc. Slavíme svátek zemřelých a než jej budeme slaviti
zase, uplyne rok, dlouhý rok. Zda tu budeme všichni tak shro—
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mážděni jako dnes? Kdo to může říci? Kolik nás do té doby
bude odpočívatiř Nad kolika z nás ozvou se na přesrok ty vzdechy,
ty modlitby, ty písně smuteční ?
]istě budem chtíti, aby na nás jednou bylo vzpomínáno až
nás tu nebude, budeme chtíti, aby za nás byly konány modlitby,
až úpěti budeme v očistci, jistě budeme chtíti, aby naši pozůstalí
na světě pamatovali na svou smrt, aby Žil! tak, aby šťastně jednou
skonali a věčné slávy došli.
Jaká to bude pro nás útěcha, až jednou budeme umírat, když
vzpomene si ta či ona dušička v nebi na nás, které jsme někdy
pomohli z očistce, která prositi bude za nás Pannu Marii, aby nás
na růženci z muk očistcových vytáhla do nebe, která prositi za
nás bude anděla strážného, aby hodně z kalicha nejsvětější oběti
uléval žhavé plameny, které nás jednou trestati budou za to, že
jsme se málo báli očistce.
' Na dušičky vzpomínejme a oni vzpomenou si na nás, až
duše naše opouštěti bude toto slzavé údolí po vezdejším putování.
Amen.

;

Alaz': Sian. Novák.

Neděle dvacátá čtvrtá po sv. Duchu.
V bouřích proti sv. církvi zachovejme důvěru!
>Příkázal větrům a moři a stalo se uti
šení velikéx
(Mat. 8, 26.)

Bouře na mořil Vichor mocný buší do hladiny vodní, vlny
jako hory v obrovském tanci brzy vymrštují koráb do závratné
výše, a zase hlučící tok hází ji do bezedné hlubiny. Lod se na—
chyluje, voda do ní vtéká a úsilí lidské jest marné.
Koráby na širém moři bývají velikými budovami, na vodě
však jsou pouhými hračkami, takže každý okamžik hrozí jim zá
hubou. A tu pochopíme snad nebezpečí sv. apoštolů v dnešním
sv. evangeliu. Jejich nepatrná lodička co byla naproti velikým
korábům? Nyní burácela děsná bouře — lodička se potopovala.
Mistr spal, jakoby o lodičku nedbal. Až tu probudí jej zoufalý
hlas: »Mistře, vstávej, hynemelc
' Probouzí se Spasitel, úsměv mu hraje kolem úst, a slova
kárají jejich nedůvěru: »Proč se bojíte, malověrnířc Kyne větrům,
nastává utišení veliké. I katolický křesťan pohlíží mnohdy s obavou
na životní běh. Hle, jak na světě burácí bouře! Kolébá se lodička
sv. církve, a nás pojímá vážná obava. Mnohý katolický křesťan
jakoby volal: »Mistře,vstávej, hynemelc Což ty. Spasiteli, nevidíš
naší bídy, nedbáš svých učedníkůvř A co asi odpovídá Pán Ježíš?
nCo. se bojíte, malověrní? Já jsem s vámi, já vás řídím, tyto
bouře jsou jen pro vás zkuškou ——
až pokynu, nastane utišení veliké !
Ano, co nám chybí, jest důvěra v moc a sílu boží, důvěra
v jeho moudrou prozřetelnost. Bude záhodno, abychom o této
důvěře si dnes poněkud pojednali.
'
*
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PojednánL
Byl mocný pán, jenž měl mnoho přátel a pochlebníků. Každý
den přicházeli se ptát po jeho zdraví, vychvalovali jeho skutky,
a stavěli se mu do očí, jakoby pro něj byli hotovi skočiti třeba
do ohně. Stálo jim jejich osvědčování za to. Pán byl štědrým
a bohatě odměňoval se svým domnělým přátelům. Než jednou
chtěl pán zkoumati, zda přátelství jejich jest zakotveno v srdci,
není-li pouze na povrchu. Ráno zachmuřila se pojednou jeho tvář,
a pán pronesl ku svým přátelům tato slova: »Musím vám Sdělitl
smutnou novinu.: Všichni napjatě poslouchali. »Upadl jsem v ne
milost u našeho krále, bude na mne nejspíše vypsána kletba, můj
majetek bude pravděpodobně zabaven a jsou asi vysláni již vy—
zvědači, aby zapsali si všecky ,mé přívržence. Snad i jim hrozí
nebezpečí. Musím vám to oznámiti, abyste byli na vše připraveni!
Dómnívám se a doufám, že všichni půjdete se mnou v boj za má
právo. Až mi bude zase vše vráceno, i vaše věrnost dojde odměny l
Po, těch slovech změřil pohledem všecky přítomné.
Tito byli polekáni, pak začali se vymlouvati na to či ono
zaměstnání, vytráceli se a domu se úzkostlivě vyhýbali. Pán dlouhý
čas o nich ani neslyšel. Tak dopadla zkouškal
To jest obraz mnohého katolického křesťana. Dokud lodička
jeho šťastně plyne, dokud mu ze sv. náboženství kyne zisk a po—
hodlí, dokud pro Krista nemusí ničeho trpěti -— dotud má oči
k nebi upjaty. Jakmile však "sebe menší bouře zaburácí, jakmile
nepřátelé sv. náboženství počnou bušiti do chrámu a služebníků
oltáře, aj, tu jejich řada slábne, stávají se křesťany chladnými,
a naposled snad i Krista opouštějí. Nemají důvěry, nemají věr
nosti. nevědouce, že Kristus toliko spí. čekaje na příležitost, aby
pokynul, a nastalo utišení veliké. Všecky bouře, které burácejí ve
světě, jsou jen dobou zkoušky. Kdo při zkoušce obstojí, bude
spasen. Ze tomu tak, o tom nás poučuje Písmo sv. i dějiny sv. církve.
Hle, přední ozdobou našeho chrámu Páně jest sv. kříží Tento
kříž byl druhdy nejhlubší potupou. Římané přibíjeli jen nejbíd
nější zlosyny a otroky na kříž. A nyní? Přišel na svět Syn boží.
Dokud činil zázraky a prokazoval dobrodiní, hrnuly se za ním
zástupy. Sotva však se octnul v rukou nepřátel, visel opuštěn na
kříži. I jeho učedníci ho opustili! Zdálo se, že símě blahodárně,
jež přinesl na svět, na vždy bude pohřbeno ve vlnách lidské zloby.
Než, pozorl Kristus jen spal. Probudil se, a sv. kříž dnes jest
praporem vítězným, chloubou katolické církve!
Když za dob římských císařů tekla potokem krev mučedníků,
tu smál se mnohý pohan, že nenáviděný Kristus je se světa vy
tlačen. Skutečně také mnozí slabí křesťané, vidouce krutá proná
sledování a myslíce, že snad Bůh nevidi muky nesmírně — jali
se zapírati Pána. Mnohý, velice mnohý pozbyl důvěry a stal se
odpadlíkem! — Ale nadešel čas, kdy se Kristus probudil. Vzalo
za své pronásledování a jako znamení vítězné byl všude vztýčen
sv. kříží'Blahoslavený, kdo v důvěře setrval!
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Pronásledování od pohanů nebylo poslední bouří. ještě mnoho
kráte počalo se moře světa . nebezpečně vlniti. Povstaly mnohé
bludné sekty, jež ohrožovaly Kristův kříž. Než i tato bouře jen
tak dlouho trvala, dokud Pán Ježíš chtěl. V prvních stoletích
byli tu Ariani, popírajíce božství Syna Božího. Měli přízeň u dvora
císařského a rozmohli se tak, že jich téměř bylo více nežli kato
líků. Katolíci byli posmíváni. kněží vyháněni, zdálo se, že jest
bláznem, kdo ještě stojí přiskále Petrově. A hle, neuplynulo ani
270 let, a celý arianismus zmizel se světa. Dnes, kdyby nebylo
dějepisu, ani bychom nevěděli, že byli lidé, kteří se jmenovali ariani.
jako na počátku církve sv., tak až do našich časů kníže pekel
neustal svými spády bušiti do náboženství Kristova. Neustále
bouří vlny, aby se v nich lodička Petrova potopila. Některé bludy
trvaly celá století, ale nadešel čas, kdy se Pán ]cžlš probudil,
aby nastalo p_akutišení veliké. Bludaři povstávají a hynou, jen
sv. církev katolická potrvá az do skonání světa.
Otevři oči, a pohled nyní do světa! Právě dnes se zdá, že
bouře burácí nejzuřivěji. Lodička sv. církve se potápí, její zakla—
datel spí. Dnes celé hejno nových učitelů,_ nových náboženství.
Každý praví, že má pravdu, tupí náš chrám, naše služby Boží,
naše kněze, náš oltář, zkrátka naše všecko! Svět mu přeje, jej
podporuje, chce se mu zavděčiti. jen když je to proti církvi! Co
jest liknavých katolíkůl Celé hejno novin nejnižšího druhu se
odebírá, není pohany, jež by nebyla jako bláto házena na nevěstu
Krista Pána. jakoby církve nechránil zákon, nikdo! Ano mnohdy
některá t. zv. »církvička od včerejška: má více ochrany ve státu
nežli sv. církev katolická. Kristus spí. Mnohý katolík, vida to
vše, pozbývá důvěry, viklá se ve víře, jiný jakoby zase volal:
»Mistře, vstávej, hynemelc
Než, pozor! Zdá se mi, jakobych slyšel odpověď: >Proč se
bojíte, malověrnířc Doba nynější jest dobou zkoušky. Až zkouška
pomine, pokyne Pán, a nastane utišení veliké. A jako pominula
pronásledování od římských císařů, jako pominuli ariani a mnozí
jiní bludaři, tak i nynější více méně nesmyslné sekty vezmou za
své, a toliko lodička sv. Petra poplyne klidně ku břehům vlasti
nebeské. Čeká nás mnoho, milí přátelé! Časové jsou nyní velmi
rozerváni. Včrných katolíků jest poměrně málo. Mezi dělníky
nespokojenost, na rolnictvu tíseň, národ rozeštván, mnozí t. zv.
osvícení mužové jsou slepí, vlast takořka na pokraji záhuby. A tak
mnohý, neznamenaje svého nebezpečí, rozbtji si hlavu o skálu
Petrovu! Neštastníče! Té skály neprorazíš. Kdyby i Kristus spal,
přece se probudí, a ty budeš velice zahanben!
Jak Bismark pronásledoval katolíky v říši Německé! Kněží
vypovídáni, chrámy zavírány, platy církevním hodnostáiům zasta
vovány. »Mocí bude církev udolánalc domnívá se pyšný kancléř.
Ale katolické listy se mu smějí. Na skále jest namalován chrám
a obraz Bismarkův do skály tluče hlavou. Bodák německý ne—
zničí, co nemohlo zničiti 2000 bouřlivých let. A skutečně! Bismar
kova hvězda sbasla, a katolická církev v protestantském Německu
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nabývá vždy větší a větší půdy. A co v Německu, to po celém
světě. Když tak nyní stopujeme denní zprávy, zdá se nám, jakoby
již brzy měl nadejíti čas druhého příchodu Kristova. Arci před
tím, jak Pán ]ežíš předpověděl, povstanou falešní proroci a budou
činiti divy veliké, takže by v blud mohli býti uvedeni i vyvolení.
Než vše jen do času.“ Po bouři září slunko. A tak i po těchto
bouřích zazáří nám slunko míru, a naše loďka poplyne pokojně
ku nebes výšináml
'
Pán žádá od nás jen důvěru. »Co se bojíte, malověrnířc Ano,
pryč s bázníl Chci býti katolickým křesťanem, kdyby -'celý svět
stál proti mně a mému přesvědčení se posmíval. Mé přesvědčeni
žádný nezvrátí. Bůh mne neopustí; kdyby se i zdálo, že Kristus
spí, však se probudí a zažene bouřil Pak budou zabanbeni ne
přátelé církve svaté, a štastný bude ten, kdo setrvá věrným slu
žebníkem až do konce. Amen.

Bohumír Tomíček.

Neděle dvacátá pátá "po sv. Duchu.
Strážkyně pole Kristova.
>Podobno jest království nebeské člo
věku, který nasel dobrého semene na
poli svém.:

Mat. 13, 24.

V dnešním sv. evangeliu obrací církev sv. pozornost naši na
veliké pole, které jí božský Spasitel ke vzdělávání určil, a „uka—
zuje nám, že i na tomto poli koukol roste. Ovšem nemělo by tak
býti. Koukol, tot jsou dítky, které církvi sv. nedělají čest, které
oplakává. o něž truchlí. Co na .ní by bylo, nebylo by koukolu
na poli Kristovu. Jako pečlivý rolník ujímá se osení a chrání,
střeže je. Odkud pak je koukolř Ona jej nesila; kdo se dle její
předpisů řídí, přijde k slavnosti žní do nebe. 'Přichází od ne
přítele, který koukol nasel mezi pšenici. Církev nemá tedy viny.
Jak mnoho by bylo jináče, kdyby jí křesťané poslouchali a její
přikázání zachovávali. Ale tak mnozí nezachovávají její přikázání,
nedbají jich.
Jde nářek světem do nepodda'nosti mládeže vůči rodičům,
mistrům a prácedárcům; mládež chce jíti svými cestami, nechce
se již dáti vésti, nechce se přikázání podrobiti. Tak i církev,
Strážkyně pole Kristova, může si stěžovati do mnohých dítek
svých, které jejím přikázáním podrobiti se nechtějí, ačkoli by za
chování těchto přikázání jejich štěstí bylo. Některá z těchto ph'
kázání obdržela ve válečné době nový význam, na některých
právě doba válečná své požehnání pro lidstvo ukázala. Věnujme
tomu naši pozornost, jak nám to dnešní evangelium naznačuje.
I. Církev jest strážkyní pole Kristova a proto má pravo dá—
vati přikázání, aby vzrůst osení nebyl porušován. Žádná spořá
daná obec není bez zákonů; každý rolník má se říditi jistými
pravidly.. Nejvyší zákon pro něho zní: Smím jen dobré semeno

_563..
zasíti. "Rolník uspořádá všechno, co vedle požehnání božího k setbě,
k vzrůstu, k dobrým žním potřebno jest. Nikdo mu v tom ne
bude překážeti.
iPodobno jest království nebeské člověku, který nasel dobré
semeno na poli svém.: Církev jest tedy strážkyní pole Kristova.
Nemá-liž proto i právo naříditi, co jest ku blahu 'pole, ku blahu
oseníř Kristus, který ji' za správkyni ustanovil, dal jejím předsta—
veným toto právo slovy: »Co svážete na zemi, bude rozvázáno
i na nebi.: A dále pravil: >Kdo vás slyší. mne slyší; kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá.: _Pole náleží Kristu; krev a život za ně
položil. Církev sv. jest“ strážkyní tohoto pole; tedy dlužno jí za—
brániti, by koukol nevzrostl, třeba tedy jí starati se o osent, třeba
ji tedy stříci osení přede vším zlým, co by mu hroziti mohlo,
tedy třeba jí bdítí, aby nepřišel nepřítel a osení nezničil.
'
Každý spolek má právo své stanovy si sám upraviti, a čle—
nové mají povinnost tyto stanovy zachovávati. Církev jest také
veliká společnost i má také právo stanovy si upraviti, přikázání
kázati a členové této společnosti, křesťané, jsou povinni tyto sta
novy, tato přikázání zachovávati.
Ale řekne někdo: Přikázání církevní jSou jen_lidská ustano
vení. Ovšem, jsou dána od lidí, ale od lidí, jimž Kristus svěřil
věrnou péči o své pole; 'od lidí, jimž, Kristus. přenechal ustanovki
vše, aby lidi ke slavnosti žní do nebe vedli. Chceme-li žní se
dočkati, máme se tedy držeti přikázání, která majitel tohoto pole
dal; neboť ten má právo v tom rozbodovati.
'
_
Il. Tato přikázání jsou pro nás velikým dobrodiním, nebot
nám zajištují dobré žně.

,

_

Co nařídí rozumný hospodář? Zajisté jen to. co jest ku blahu
pole a ku blahu žní. Nejlepší semene _rOzsije,nejlepší pluhy a stroje
si pořídí, vše to, aby. měl vydatné žně. Má-li si církev sv. jinak
počínati? Zdaž ji ne'rmoutí, když vidí, jak koukol roste ase roz—
máhá? Když hospodář netrpí, aby na jeho poli koukol rostl, zdaž
je potom jeho nepřítelem, _zdaž není spíše jeho dabrodincem?
Když nechce církev sv, aby v srdcích rostl koukol, když še vše—
možně snaží, aby všichni jako nebeské rostliny k věčným žním
se připravovali, je li pak nepřítelkyní lidí? Zdaž není spíše jejich
dobroditelkou

?

'

_

Viz, v obyčejném životě zapomíná člověk snadno'na velká
dobrodiní boží, na stvoření, vykoupení, posvěcení. Svátky nám
připomínají tato dobrodiní, připomínají nám život a utrpení Spa—
sitele, jeho Rodičky, jeho svatých. K blaženému vezdejšímu ži
votu a k věčným žním dospějí lidé jen -na cestě následování
Kristova a jeho svatých. Abychom na to nezapomněli, Ustanovila
církev sv. svátky k našemu blahu; neboť tyto svátky k nám při
práci volají: Ubohý, spracovaný člověče, nejsi zde jen proto, abys
na poli tohoto života se plahočil, jsi zde pro věčné žně! Všechna
práce tvá 'ti nepomůže, když jí Bůh'nepožehná. neboť na božím
požehnání všechno záleží. Svět ovšem smýšlí opáčně a říká':
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»Hlavní věc jest pracovati a hodně peněz vyzlskati,- a Boha ne
chává stranou -— ke své vlastní veliké škodě.
Zdaž není i druhé přikázání církevní: »V neděle a zasvěcené
svátky celou mši sv..pobožně slysetic velikým dobrodiním pro
nás? Vždyť jen vysvětluje, jak můžeme zachovávati třetí přikázání
boží, jak nejlépe můžeme sváteční den světiti a v odpočinku
v Boha trávitš. Když pobožně mši sv. slyšíme, podporujeme tím
své časné i věčné blaho; tím lépe to pochOpíme, čím lépe jsme
o mši sv. poučeni. Zdaž v ní nejsou „všechny zásluhy, kterých
si ]ežíš Kristus svým životem, utrpením a smrtí získal, obsaženy
a nám přivlastňovány? A zdaž není Kristus, který se tu Otci
svému nebeskěmu za nás obětuje, Pánem času a věčnosti? Zdaž
nás proto nemá ohled na naše časné a věčné blaho pobádati co
nejčastěji -— alespoň \: neděle a zasvěcené svátky — mši sv. po
božně slyšetiř
ltřetí přikázání církevní: >Ustanovené posty zachovávatic
jest velikým dobrodinlm pro nás:. Máme tím nabýti nadvlády nad
vaší smylností & vášněmi a za hříchy naše pokání činiti. Máme
se proto postiti dle příkladu našeho Spasitele. Spasitel se postil,
svatí se postili. Kdy a jak se máme postiti my, chceme-li býti
následovníky Kristovýmiř Církev sv., strážkyně pole Kristova, ti
praví: Učiníš radost své povinnosti, když na se malou občt v pátek
a ustanovené dni vezmeš. je to mnoho? Není-liž to dobrodiní?
I stát byl nucen ve válce jakýsi půst zavésti. Víme, proč se tak
stalo; jedná se o naše vítěZství, o blaho celé země, abychom
mohli kliditi, co na krvavém poli zaseto bylo. lu přikázání
církevních jedná se o naše blaho, a naše věčné žně.
"
Podobné dobrodiní poskytuje nám čtvrté přikázání církevní.
»Nebudete-li jisti těl'a' Syna člověka a pití jeho krev, nebudete
míti v sobě života.: (Jan 6. 54 ). Ale, dobrý mistře, může se někdo
ptáti, jak často pak mám ke tvému stolu přistupovatiř Strážkyně
pole Kristova, církev sv., praví: Co nejčastěji, ano i každodenně,
ale alespoň jednou za rok, jinak nemůže býti řeči o životě,
(: vaůstu, o cestě k věčným žním. Není-liž to dobrodiním pro
nás, kdy: nás takto církev sv. vybízí?
A jaké dobrodiní pro nás jest dobrá sv. zpovědí Neboť při
spívá k tomu, abychom očistili své svědomí, abychom měli čisté,
dobré svědomí. jak trápí člověka zlé svědomí! Nedá mu ani po
koje, často ho dohání, že se sám u soudu udá. aby měl pokoj
v srdci svém. jak velké dobrodiní jest tedy, když nám církev
sv. nařizuje. bychom alespoň jednou v roce řádnou zpovědi svě
domí své očistili.
'
A i pátým přikázáním poskytuje nám církev sv. velké dobro
diní. Když zapovídá hlučné zábavy, odstraňuje příležitosti ke hříchu
&nabádá nás, abychom více do srdce svého pohlíželi. Ano, i časný

blahobyt tím podporuje, nebot často jednotlivci i celé rodiny upa
dají vchndobn, když jenom po zábavách a požitcích touží. &jdou..
Jsou tedy přikázání církevní velikým dobrodiním pro nás.
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Při přikázáních církevních jedná se o věc důležitou. Jedná
se o dobré žně. ]e-li pak lhostejno, zda kdo seje dobré símě či
koukol? Zdaž jest lhostejno, zda-li kdo dobré símě chrání či při
pustí, aby koukol vzešel a dobré símě udusil? Zajisté nikoliv;
celé žně na tom závisí. Tak se také věc má se zachováváním
píikázání, která nám církev sv. dala: celé nebeské žně na tom
závisí; neboť těžkého hříchu se dopouští, kdo lehkomyslně a zú—
myslně církevních přikázání ve věcech důležitých nedbá.
Nepřátelský soused ovšem lidem praví: Není to tak přísné
s těmito přikázáními. Nedivme se, že tak mluví. Nemá radostí
na duších, které rostou pro věčné žně; chce je míti v ohni, kam
se koukol ke spálení hází. Chce rozkopati boží květiny, které chce
církev vypěstovati; proto se plíží na pole Kristovo a ničí osení.
Uspává napřed lidi, aby již neslyšeli, když je církev napomíná;
když je uspal, může je snadno zahubiti. Co potom vroste, jest
koukolem v srdci. je to pravda či ne? Nebot jaký je následek,
když někdo neděle a zasvěcené svátky nesvětí, mši sv. neslyší,
posty nezachovává a ke stolu Páně nejde? Takový nemá pravé
lásky ke Spasiteli a brzy se sv. víře odciaí. Nepřítel dílo své do
konal: na poli je koukol, zraly'ok spálení, až žně nastanou.
IV. Nemáme se konečně dáti svésti, abychom církve sv. ne
byli poslušni, i tehdy ne, když vidíme mnohé, kteří církve ne
poslouchají, i když mnoho koukolu na poli Kristově vidíme.
Když bylina vzrostla, vypravuje sv. evangelium, tehdy ukázal
se i koukol. Přistoupivše pak služebníci k hospodářoví, řekli jemu:
»Chceš li, půjdeme, a vytrháme jej? Iřekl: Ne, abyste snad, trha
jíce koukol, nevytrhali s ním i pšenice. Nechte, at obé spolu roste
až do žní; a v čas žní řeknu žencům: Seberte nejprve koukol,
a svažte jej v snopky k spálení; pšenici pak shromáždětf; do
stodoly mé.
Cekejme i my, až do žní. Často lze slyšeti žalobur Chodím
do kostela a tolik se modlíín, a nic se mi nechce dařiti.- Můj
soused však pracuje i v neděli a při práci kleje, a vše se mu
daří dobře. Netrpělivý člověče, nechceš čekati až do žníř Mohu
to chápali, lecccs nám připadá za těžko; ale dnes opět slyšíme
ujištění našeho Spasitele, jak bude o žních, VIZ, tu bylo děvče,
po dobré ranní modlitbě a po slyšení mši sv. dala se s radostí
do práce. Při práci řízne se do prstu. Právě teď, kdy' je jí doma
co nejvíce třeba, nemůže delší dobu pracovati. »Jak se mně to
musí státiřc Ubohé děvče, víz, jsi jako dobrý štěp v zahradě boží
roubováno a šlechtěno utrpením, které ti Bůh poslal nebo při
pustil; ani utrpení není nadarmo pro dobu žní. Nemá'li tě to
potěšiti.
Viz, koukol nechává majetník pcle růsti. Často se pyšní a pře
vyšuje dobré osení; ale počkej až do žní. Pán pole tak poručil,
aby tady stál, také k vůlí dobrým, aby byli zkoušení a očišťování.
Trpělivě a shovívavě čeká, ale jen až do z'ní. Nepřátelé nyní
mluví o svobodě, vychloubají se svým. vzrůstem, posmívají se do
brému osení, ale jen až do žní. Ano, mají svobodu: mají svobodu
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nechoditi do kostela, mají svobodu nepostiti se, mají svobodu ne—
přistupovati ke stolu Páně, ale jen do žní. Tu řekne Pán pole,
který jim zde dal svobodu růsti jako koukol k žencům: »Seberte
nejprve koukol a svažte jej v snopky k spálení ; pšenici pak shro

mážděte do stodoly mé.:
Zachováveime tedy přikázání církevní zevrubně a svědomitě.
jsou velkým dobrodiním pro nás a důležitá pro naše vlastní žně.
Ne marně praví sv. Augustin' tak pevně: >Kdo církev nemá za
matku, nebude míti také Boha za otce,: t. j. nenalezne milosti
u Pána pole v čas věčných žní.
Proto mají také rodiče povinnost již dítky k zachovávání
církevních přikázání přidržovati, především posílati je v neděli
a ve svátek na mši sv. a v postní dni k postu. Rodiče, kteří
dětem špatný příklad dávají, dusí dobré osení v srdci dětí. A přece
se jedná o důležitou věc: o žně naše na věčnosti.
.
Když církevsv. bdí, aby zlý nepřítel nenasil koukolu do srdcí
našich, když osení chrání, máme jí za to děkovati. Držme se jí,
jen tak si můžeme slibovali bohaté žně, jen tehdy můžeme s dů
věrou v obličej žencům se dívati, kteří nás pozdraví s rozkazem
Páně: >Pšem'cishromážděte do stodoly mé.: Amen.
7m: Nap. Jar. Holý O. Praem.

Neděle dvacátá Šestá po sv. Duchu.
„

>Kteréžto zajisté. nejmenší jest mezi
všemi semeny, když pak vyroste větší
jest než všechny byliny.. (Mat. IS.)

Přátelé drazí! Bylo to roku 40. po Kristu za panování císaře
římského Klaudia. Z přístavu ostijského kráčí po cestě k Římu
chudý poutník a uvažuje, jak asi bude přijat tím hříšným, zhý
čkaným Římem, jemuž šel kázat Krista ukřižóvaného.
Poutník ten byl chudý rybář genezaretský sv. Petr, jemuž
Kristus řekl, že na něm vystaví církev svou. Věděl sv. Petr, že
je základním kamenem církve Kristovy, avšak přece pociťoval
hrůzu, strach, když si vzpomněl, že stavěti má budovu církve, která
by do svého nitra uzavřela netoliko celý Rím, nýbrž i celý svět.
Byl svatý Petr tím nepatrným zrnkem hořčičným, které
vzklíčiti mělo na půdě pohanského Říma, které mělo vzrůsti
v onen obrovský strom církve katolické, v jehož korunu měly se
usadit všechny národové země, příslušníci a obyvatelé všech pěti
dílů celého světa.
„
Poutník jedoucí dnes do Ríma vidí z daleka již obrovskou
majestátní kupoliv svatopetrsskou, která převyšuje všechny hory
rozložené kolem Ríma, která hrdě vládne širé rovině Campagni
i blízkému-moři a která ztělesněním a napíněntm onoho podo
benství

Kristova o zr-nu hořčičném.

—

Během tří století, uprostřed bouří neslýchaných na půdě krví
nesčíslných mučedníků zúrodněné zmohl se strom křesťanské

— 7.667 —

církve, že své mohutné ratolesti po všech končinách světa roz
ložil, že království boží na zemi pojala ve své hranice všechny
země a říše, všechny kmeny a národy.

Podobenstvím o zrnu hořčičném a o kvasu předpověděl Kri
stus Pán, že jeho království na zemi, církev svatá bude. jeden
kráte katolická, t. j. všeobecná, rozšířená po všech časech
a místech.
,
Tentýž nebeský učitel vyřkl na jiném místě slova »Království
boží ve vás jeste, čímž na jevo dal, že toto království jeho. _—
království

milosti

milionář.

.

a věčně Spásy ——stavěli a rozšiřovati máme

v duších našich.
V duších lidských založeno však bývá dvojí království —
království spásy i království věčné záhuby — podle toho,_ jak
každý jednotlivec si svůj život zařídit a milosti boží v sobě pů—
sobiti dá. Choie však povstává ze zrna hořčičného a proto pojed
náme si dnes s pomocí boží o dvojí důležité pravdě:
1. z malých počátků povstává spasení člověkovo,
2. a z malých počátků i hřích a záhuba věčná.
Moji drazí! K nepatrným počátkům připojil Bůh veliké věci.
Pozorujme běh světa a vznik věcí v něm a přesvědčíme se, .že
tomu tak jest.
Veliký, mohutný je dub, lípa a maličký žalud nebo jadérko
jest jeho původem. Odkud se berou veliké řeky? Nepatrný pra
mének, který z louky nebo lesa prýští, jest jejich počátek.
A rovněž tak děje se v životě obecném. Nepatrná událost
bývá příčinou časného štěstí mnohého člověka. Mnohý kupec
s málem začal a uživ dobré příležitosti, stal se boháčem.
Před rokem četl jsem v denníku, kterak 18letý mladík v Pešti
vypůjčil si od matky své 500 K, za které koupil kůži na začátku
války. Začal obchodovat, vydělávat a dnes je z 201etého mladíka
.

.

Praděd nynějších milionářů Rothschildů byl podomním pro
davačem ve Frankfurtě. Začal s málem a dnes jeho synové .mají
víc než cena mnohých říší a států obnáší.
Hle, moji drazí, právě tak se děje i v říši duchovní sctností
křesťanskou a spasením věčným. Nahlédneme-li do života milov
níků lidí, do života velikých světců, nalezneme, že pramének. ze
kteréhose vyřinula'milost k budoucí jejich veliké svatosti aslávě
nebeské, byl na pohled nepatrný a nicotný.
_“
Veliký světec a zakladatel řádu jesuitského Ignác z Lojoly
byl v mládí slávychtivým a svět milujícím voilnem. Byl poraněn
a v nemoci dostalo _se mu do ruky Písmo svaté, které jej uvedlo
na cestu ctnosti a na cestu svatosti.
Jedna z nej sličnějších žen světových dějin byla královna Isa
bella kastilská. Než smrt zbavila ji veškeré krásy, takže k nepo—
znání zohavena ležela v nádherné rakvi.
Místokrál kandijský František Borgiáš byl vyzván, aby se; na
ni šel podívat. Učinil tak. Spatřiv k nepoznání změněnou tvář
milované královny tak byl světskou marností apomíjitelností do—
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jat, že se vzdal všech hodností a stal se řeholníkem a vynikaji
cím. světcem.
Sv. Margreta Cortonská utekla 153etá v mládí z otcovského
domu do blízkého města, aby tam v 'neřestech a prostopášnostech
mohla žíti.
Než jednou na procházce uzřela od červů žranou mrtvolu,
v níž poznala jednoho ze svých milenců. Hrozným tímto pohle
dem tak byla ohromena, že vykonala hned životní zpověd, po ní
vstoupila do kláštera, v němž činila těžké pokání za hříchy své
po celý život.
Hle, moji drazí! jediný řádek z Písma svatého stačil, aby
z Ignáce udělal světce, jediný pohled přivedl k svatosti Františka
Borgiáše a Margretu Cortonskou. Poslechli hlasu božího, h'asu
vnuknutí a stali se svatými.
Tak moudrost a prozřetelnost božská navazuje často spasení
naše na nepatrnou událost nebo dobrý příklad, který jest potom
prvním kroužkem v zlatém řetězu ctnostného života a budoucí
naší slávy. Kdo prvni milosti dobře užije, kdo dobrý ten skutek
vykoná, ku kterému jej milost boži pohnula, nezvratné na cestě
ctnosti pokračuje a věčné slávy dosáhne.
' Z toho následuje, moji drazí, že nesmíme býti neteční k do—
hry'm vnuknutím, že nesmíme ani tu nejmenší příležitost k po
lepšepí svému zanedbati a pokládati ji za nepatrnou.
Zalmista-Páně nás proto napomíná: »Dnes uslyšíte-li hlas
Hospodinův, nezatvrzujte srdcí svých : — Ano, moji drazí, ne
zatvrzujte srdcí svých, slyšíte-li hlas svědomí, slyšíte-li mluvit
v srdci svém Ducha svatého a anděla strážce, když vás varují,
radí, nabádají; nezanedbávejte ničeho, ani těch maličkostí, které
pomáhají utvrzovat ve vás království boží, kttré ze zrna hořčič
"ného, z nepatrných počátků vyrůstá.
asto považujeme jako svět skutky křesťanské víry, modlitbu,
pozdrav, posmeknutí, kříž svatý za malichernost, málo ceníme
malé službičky křesťanské lásky prokázané nám od našeho bliž—
ního a přece u Boha to nejsou maličkosti. Každá nepatrná my
šlenka, hnuti srdce, čin proniknut láskou“k Bohu, je před Bohem
obrovským stromem ctnosti a věčné odplaty.
K papeži Piu IX. hlásil se k audienci stařičký jeden biskup
z Ameriky. Opíral se o neúhlednou dřevěnou hůl, kterou mu
papežsti služebníci chtěli odniti a sami jej raději-k papeži do
vésti. Stařičký biskup se zdráhal hůl odložiti řka, že je tuze na
hůl zvyklý. Když přišel před sv. Otce, podal mu hůl se slovy:
>Přijmiž Vaše Svatost laskavě tuto hůl jakožto oporu Vašeho
Stářlx
Pius IX. vzal hůl, než vracel ji biskupovi ihned zase zpět
s poznámkou, že ta hůl je pro něho příliš těžká a že nechce ta
kového stařičkého biskupa a podporu a oporu oloupit. Usmál se
biskup a pravil: »Vaše Svatost sundejte víčko s hole.:
Pius IX. oddělal víčko a z neúhledné hole vytáhl hůl : či
stého zlata, kterou sv. Otci američtí diecesané posílali jako dar.
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Nejmilejší í Tak se to bude jednou míti snašimi maličkostmi,
: našimi dobrými skutky, které svět pokládá za malichernost.
Raneček dobrých skutků promění se jednou před soudnou
stolici v pořádný ranec zlata, který s úsměvem od nás přijme
]ežíš Kristus, náš Vykupitel, Pán .a Soudce se slovy:
»Pojď-e požehnant Otce mého a-vládněte královstvím, které
připraveno vám od věčnosti, nebot co jste učinili jednomu zma
ličkých mých, mně iste učinili:
Přátelé drazí! Na světě všechno zvolna pokračuje, vše děje
se postupně, nikde není skoku s největší výše do propasti ani
naopak. Tak je to s naším duchovním životem. Svatí nestali se
za den svatými, hříšník nestal se hříšníkem přes noc.
Sv. Bernard di: >Kdo na cestě spasení nepokračuje, couvá

zpátky.
Hřích a záhuba věčná u člověka má skrovné začátky. Z ji
skřičky, kterou by snadno maličkem mohl uhasiti, vzroste požár,
který domy a města v popel a rum obrací, z malounkého ka
měnku nebo ledu, který udrolil se ze skály na výšinách alpských,
vzroste obrovská lavina. jež lesy vyvrací, na úpatí hor vesnice
zasypáva' a ve sněhu na sta lidí pohřbívá. Z nepatrných pra.
ménků povstává široká řeka atd. Tak i člověk nepadá rázem, na

Šdenkráte,
postupně.
jedenMyšlenka
hřích hříchu
podává.
ne
echetnost nýbrž
jedna plodí
druhou.
plodiruku
žádost,
náchyL
nost, náchylnost se mění v obyčej a vášeň, obyčej v hříšnou
náruživost.
Všimněme si života jednoho z největších podvodníků světa
hraběte Caglistra, jenž žil v druhé polovicn 18. století:
]akomalý chiapec přišel na vychování do kláštera k Mlo
srdným bratřím. Z kláštera však byl vyhnán proto, že při čtení
životopisů svatých různě žerty a necudnosti do vypravování vplětal.
Později vPalermě na Sic l;i k!amal lid všehkými čarami a kouzly
a paděláním rukopisů. Na útěku seznámil se v Kalambni s Lo
rencou Feliciani, kterou si vzal za manželku proto, aby svou
krásou lákala muže a hříšně veliké sumy peněz manželi vydělá
vala. S ní provandroval celou téměř Eerpu připravuje různé
tinktury a zázračné vodičky, které lehkověrným dámám za tisice
prodával. Pro hrozné podvody byl v Paříži vsazen do žaláře
a konečně z Francie vyhvnán. Dlouho ještě podváděl kde koho
mohl. až konečně 'byl v Rímě zatčen a oběšen.
Přátelé, tak anebo podobně začíná každý podvodník, jupič,
vrah.
'
Hle, tu je malý chlapec — umí lhát jako psát, rodičové
sami se tomu smějí, že tak vtipně selhati a sem tam něco mah
čkého ukrásti dovede.
A hle — ta ruka, která hrávala mlsky a krejcary rodičům,
sahala za několik roků do truhel a pokladnic, vloupávala se do
domů i chrámů, až ocitla se v doživotním žaláři nebo na šibe—
nici. Odkud vyrostl tento strom nepravosti? Z nepatrného po
čátku! Hřích malý byl lavičkou a můstkem k většímu.
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Pra'matka naše Eva přistoupila k zapovězenému stromu, dí
vala "se mlsně, zatoužila, jedla, svedla muže svého — tu máte
žebřík hrozného hříchu dědičného. Jidáš byl nejprve závistivým.
lakomým, zrádcem Krista Pána, zoufalcem a samovrahem.
Tak z nepatrných jadérek roste strom nešlechetnosti a při
náší samé ovoce zlé, hořké a trpké. Nepatrný přestupek v mládí
zapřený a nepokáraný, nepatrná lež bez odhalení a trestu pone—
chaná, nepatrné odcizení bez citelného napomenutí zůstavené, tý
rání zvířat a rvačka chlapecká byly první stopy na dráze bez
božnosti při každém sebeohavnějším zlosynu.
'Nekáráním a hříšnou shovívavostí z mládí proměnila se lež
v křivopřísežnost, odcizení maličkosti v loupež, chlapecká rvačka
v násilnictví a vraždu.
Svět tak rád pokládá hříchy za chybičky, za slabůstky a přece
se 'z nich rodí, z nich rostou zločiny a věčná záhuba — a přece
všechny nejhorší pohromy a neštěstí na světě původ svůj měly
v takových chybičkách a slabůstkách.
Manželka Lotova pro jediný všetečný pohled obrácena jest
v solný sloup. Spanilá Dyna, o níž je řeč v první knize Mojží
šově, neprozřetelně vkročení do města chananejského zaplatila ctí
a byla příčinou strašlivého krveprolití. Kázání mistra jana Husa
byla příčinou odsouzení jeho a počátkem hrozných bouří husit—
ských. Ta dnešní světová bouře válečná povstala, jak všichni víte.,
2 tak zvaných nepatrných hříchů jednotlivců.
Do nekonečna mohl bych mluviti, kdybych z dějin a ze zku—
šenOsti lidské měl uvésti vše a připomenouti, kterak z nepatrných
počátků vznikly spousty a zhouby zde na tomto světě, že věčná
záhuba millionů a millionů lidí ze zanedbaných chybiček a hříchů
povstala.
.
Přátelé drazí! Prohlédněte důkladně srdce vaše, zda nezahní
zdila se v něm nějaká ta chybička pýchy, lakoty, nečistoty a hněvu,
zda neusadil se v čele našem nějaký malý červík nespokojenosti,
závisti, netrpělivosti a reptání, nebot ne nadarmo varuje nás la
tinský básník Ovidius. »Odpírej počátkům zla, nebot pozdě lék
se stroji, jestliže zlo dlouhým otálením bylo se zmóhlo.:
Podle onoho poznání, kterak malé věci těžkých následků
bývají příčinou, zdvojnásobněme svou bdělost nepovolujíce zlému

anivmaíičkostech, abychomvosidla velikého zla neupadli. Všemu,
co jen pozdaíeka se hříchu podobá, vyhýbejme se svědomitě,
nebot rozmanitých léček a nástrah užívá úhlavní nepřítel našeho
spasení, aby lest svoji na nás provedl. Zvláště pak u vychování
dítek na každou vadu sebemenší bedlivi budte, milí rodičové,
a záhy přikládejte rukou svých k vytrhání koukole : útlých srdcí
svých zplozenců, aby nespustlo to pole Bohem vám svěřené a bo
dláčím nevděku a trním nezdárnosti aby vás neparanilo na stará
kolena.
Končím, moji drazí,'dnešní úvahu, k níž myšlenky. mi vniklo
krásné podobenství Kristovo o zrnu hořčičném a o kvasu; Pama
tujte sobě z'podobenství tyto svaté pravdy, že z nepatrných po
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čátků vyrůstá strom svatosti i hříšnosti v duši lidské — onen
ku věčné slávě, tento k věčnému zatrace'ní —„-na onom vždy
krásnější a hojnější dozrává ovoce křesťanských ctností -— na
tomto vždy četnější se ukazují červivá, nahnilá jablka nepravosti,
ovoce trpké a jedovaté. Budmež“vděčni za to Bohu, že "blaho—
dárný _strom své církve svaté rozšířil Bůh i nad naší vlastí, dra
hými Cechami, že v jejím stínu“ jsme vyrostli, že ona _nás vede
ku spáse.
Pán ]ežíš pravil v dnešním podobenství, že ze skrovných po
čátků povstalo jeho království boží zde na zemi, že však vyrostlo
ve veliký strom, v jehož koruně sídlí ptactvo nebeské, to jsou
údové církve svaté, k nimž i my nehodní všichni patříme.
budme, moji drazí, hodnými ptáky na těch ratolestech
stromu církve Kristovy. budme slavíky, skřivánky a vlaštovkami,
kteří denně zpívají chválu Bohu všemohoucímu, sloužíce mu ve
víře, naději a lásce.

Kéž nikdo z vás ať nesedí ve větvích stromu církve jako
jestřáb a ostříž, jenž číhá úkladně na nevinnou holubičku, kéž
nikdo z vás není kachnou, která je symbolem a obrazem lidí
těch, jichž Bůh břicho jest, kéž nikdo z vás at není loupeživou
strakou dychtící po jmění svého bližního.
Jako ptáček za vichru obejme nožkami svými větvičku stromu
a pevně stojí, tak i my přitulme a přiviňme se ku stromu církve.
Učiníme-li tak, nebudeme se báti těch nejhorších bouří časových,
v libém stínu stromu Kristova naučíme se býti věrni Bohu vka
ždém ohledu, v každých maličkostcch', abychom bez porušení
v nevinnosti, čistotě a ctnosti uchovali se ke dni Kristovu azúst
soudce nejspravedlivějšího požehnaný výrok, zaslechli: »Dobře.
služebníci věrní, že jste nad málem byli věrní, nad mnoho věcmi
ustanovím vás, vejdětež v radost Pána svého.c Amen.
Aloír St. Novák.

Neděle dvacátá s'edmá a poslední
po sv. Duchu.
O věčnosti.
aNebe a země pominou. ale slova má
nepominouc
(Mat. 24, 35.)

Během roku stavěla nám před oči svatá církev pozemský
život našeho Pána a Spasitele. Ukazovala nám jeho se vtělení
v lůně nejblahoslavenější Panny, jeho narození ve chlévě v Be
tlemě, jeho dětství, jeho skrytý život vchudém domě vNazaretě,
jeho veřejné působení učitelské, jeho přehořké umučení a smrt,
jeho z mrtvých vstání a na nebe vstoupení. Celé dílo vykoupení
bylo předmětem našeho uvažování. Vedeni církví následovali jsme
Spasitele krok za krokem až na horu Olivetskou, odkud on se
vrátil k Otci a zmizel z našich zraků. Zbývá nám jen, abychom—
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se zabývali dokonán'm díla vykoupení, abychom si předvedli před
oči a ducha druhé příští našeho Pána, oslavení jeho a moc při
soudu všeobecném, jeho slavný triumf (vítězoslávu nad jeho ne
přáteli, jeho a jeho vyvolených konečné oslavení). — A toto se
stává dnešního dne, v poslední neděli roku církevního, kdyžtě se
nám předkládá k rozjímání v evangelium soud všeobecný ve spo
jení se záhubon ]erusalema Učedníci ptali se Spasitele, který
právě předpověděl záhuhu města vražedného, kdy se to stane,
a kdy bude konec světa. Na obě otázky dal on odpověd. Zvě—
stoval zkázu jerusalema a ujištoval, že toto pokolení ji ještě se
dožije. Zároveň zvěstoval učedníkům znamení konec světa,
z mrtvých vstání zemřelých, jeho příchod k soudu, zakončení
dějin světa, konec časů a zapadnutí jich do moře věčnosti. Zkáza
]erusalema má býti zárukou pro druhé proroctví o konci světa
a druhém příští Ježíše Krista ke všeobecnému soudu. —-První
proroctví se splnilo úplně jak Spasitel předpověděi, splní se tudíž
i druhé proroctví; nebot Spasitel ujišťuje: »Nebe a země pomí
nou, ale slova má nepominou.: (Mat. 24, 35)

Tímže nám předkládá kúvaze církev tuto ohromující pravdu,
c'nce své věrné dítky síliti a k vytrvalosti nadchnouti. Hle, vaše
namáhání a boje trvají jen krátkou dobu, pak přijde Hospodin
a uvede nás do věčné blaženosti. Věnujme tudíž dnes na konci
roku církevního svoji pozornost svému budoucímu osudu, věč
nosti. Tato veliká myšlenka, jak sv. Augustin ji zove, budiž před
mětem našeho rozjímání.
[. Uvažujme tudíž předně pravdu: jsme stvořeni pro věčnost.
O tom nás ujišťuje víra, tomu nás učí rozum, to nám hlásá
lidstvo.
1. Víru tuto vyznáváme v apoštolském vyznání víry slovy:
>Žuvot věčnýc. Smrt není koncem všeho, čna jest jen vrátným,
který otvírá duši bránu kživotu věčnému. Tuto pravdu hlásá nám
slovo boží už ve Starém Zákoně, kde se praví: >Člověk vejde do
domu své věčnosti.: (Euch. 12, 5.) O této věčnosti mluví Pán,
když nám líčí velkolepé divadlo všeobecného soudu na konci
světa. Tam bude přiřčenaspravedlivým odměna, bezbožným věčné
zatracení.
2. Též díla boží ujišťují nás o této pravdě. Proč přišel Syn
boží na svět, přijal člověčenství na sebe, vedl život plný strasti
a námah, vytrpěl konečně nejukrutnější smrt? Spasitel dává nám
sám'odpověď : »Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednoroze
něho vydal, aby všichni, kdo vněho věří, nezahynuli, nýbrž měli
život věčný.:
3. O čem nás víra ujišťuje, to zvěstuje nám hlas lidstva.
I u nejdivočejších národů, i u těch, kdož téměř na stanovisku
zvířecím se nalézají, shledáváme víru v odměnu na onom světě,
v život posmrtný. Tato víra jest tak stará, tak rozšířená, jako
pokolení lidské. Tak nazývali Řekové místo, kam se dostanou
spravedlivl, elysium, a líčili ůchvatnými obrazy tresty, jež čekají
bezbožných v tartaru. Tu se nám líčí bezbožník, jak sžírán jest
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palčivou žízní a ukrutným" hladem, svými nohami v čerstvé vodě
stojící, zatím co se sklání nad ním strom se svým ovocem. Když
nyní onen bezbožník, Tantalus se zove, otvírá ústa a sklání se
k vodě, aby srkal, prchají vlny zpět, a když vztahuje ruce po
ovoci, aby hlad utišil. zdvihají se rychle větve vzhůru. Nuže, od
kud toto všeobecné přesvědčení? Ono jest zbytek ze zjevení.
II. Nejsme jen určeni pro věčnost, my stojíme též na prahu
věčnosti.“ Kolik millionu lidí od prvního Adama a Evy bylo na
zemi! Pokolení za pokolením vystřídalo se na jevišti života. Ani
jediný z velkých a mocných světa, kteří naplňovali hlukem svých
činů okrsek země, nezbyl. Nikdo z boháčů nemohl se vykoupiti
z pout smrti a- zatarasiti brány věčnosti a kdyby byl nabízel
i milliony. To zakusil onen bohatý muž v evangeliu, který chtěl
právě stavěti nové větší stodoly a zásoby si udělati na mnoho
let. Hrozná zvěst učinila přítrž všem jeho plánům: »Blázne-l ještě —
této noci chci duši tvou 'požadovati od tebe; čí bude, co jsi na
shromáždili: (Luk. 12, ZO.) A jako tento boháč, zakusili to mil
liony takových před ním a po něm, že stáli na prahu věčnosti,
a pohlcení byli od ní dříve, než se toho nadáli.
Totéž naučení podává nám, nejmilejší, naše okolí. Neoteví
rají se každodenně tomu anebo onomu z našeho nejbližšího okolí
brány věčnosti? Tu postrádá s krutou bolestí rodina svého ži
vitele, tam byla vyrvána z náručí dítek matka, tu oplakávají ro
diče své milované dítko. Kam se odebrali? Na věčnost. Týž osud
očekává dnes anebo zítra též nás: neboť i my stojíme na pra-hu
věčnosti, a každého dne, každé hodiny může to platiti o nás:
Doba přítomná jest ta tam a věčnost nadále naším domovem.
Pečuj tedy o to, aby ti otevřela smrt pravou bránu. To jest
v moci'tvé; nebo n'ejen jsme stvořeni pro věčnost, nejen stojíme
na prahu věčnosti, my jsme též pány věčnosti. Ihned při vkro
čení na věčnost otevírají se dvoje dveře: nad jedněmi stojí psáno:
»Věčný ži—vbtc,nad druhými: »Věčná smrtc. Co z těchto obou
tvým údělem-"bude, závisí od tebe. Pán učinil závislou tvou věč
nou blaženost od tvého se přičinění. Porovnávát Spasitel království
nebeské ku pokladu, kterého si máš získati, kteréhož máš dobýti
si, se ní, kterou si sám musíš připraviti. Protož píše sv. Pavel:
»Nemyltese: Bůh nebývá posmíván. Nebo co člověk bude síti,
to bude i žíti. Nebo kdo rozsívá v svém těle, z těla i žíti bude

porušení: ale kdo rozsíváv duchu, zducha žíti bude život věčný.:
(GalJ 6, 7, S.) Nuže jaký bude tvůj' osud na věčnosti? Ty sám
si můžeš odpověď dáti na tuto otázku. Uvažuj svůj život. jaký
život, taková smrt; jaká smrt, taková věčnost. Pamatujme na tyto
pravdy, když se nám cesta ctnosti obtížnou, oběti povinnosti příliš
veliké zdají, Neboť-uvažování těchto pravd povede nás k ctnost
nému životu, kn blaženému konci, ku blažené věčnosti. Amen.
Dr. Antonín Ondrauřck.

Rádce duchovní.
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Cyklus Tobiáš.
Napsal františek Vaněček. — (Dokončení.)
VI.

.

Modlitba nás: |. povznáší, u. sílí, ni. potřebná'je.
»Tedy Tobiáš zplákal & počal se mo.—

dliti : pláčem, řka: Spravedlivý jsi,
Pane, a všichni soudové tvojí 'spraVe
dli'ví jsou "a všecky cesty tvé milosra
denství a pravda. i soud.:
. ;
(Tob. 3, 1 a 2.)

Byl výstup vx-rodině Tobiášově, když ve Své spravedlnosti
a chudobě chtěl ještě zkoumati i almužnu _mu věnovanou. ]sou
duše zbožné. které vidí někdy hřích, v čem ani není hříchu, to
jsou duše úzkostlivé, skterými třeba míti největší trpělivost a vy—
věsti je z jich bludu. Tak tomu nebylo u Tobiáše, který nic ne
spra'vedlivého nechtěl míti 'v domě. Žena jeho unáhlena, počala
vyčítati mu modlitby i almužny jeho a posmívati se zbožnosti
jeho. Manželka, tedy duše nejblíže sním žijící, která nejvíce lásky
a trpělivosti má míti s mužem svým, staví se do řad nepřátel-_
ských. To jest zvláštní druh kříže, který seslán byl Tobiášovi.
On byl zneuznán od Svých nejbližších a nejmilejších. To jest
. zkouška největší, jakou Bůh dopouští na miláčky své, že jim na:-*
rozumí ani nejbližší, a že je podezřívají. To jsou zkoušky zvlášť-'“
těžkě i pro duše svaté a Bohu věrné, že touží po smrti. Tak.
čteme o jeremiášovi a Ezechielovi, prorocích, že všechen lid oď
nich jako od proroků falešných prchal“a je v nenávisti-mši, tak
že ]eremiáš (15, 10) dí o soběrcož jsem zloděj a-lupič a lichvář,
že všechno utíká ptede mnou? -—V noci přišel 'Nikodem k Pánu
pro strach před židy. Eliáš, když byl ode všech opuštěn a jako
uprchlík pod jalovcem ukryt, přál'si smrt. Tak bylo i 3 To
biášem, byl neschopen práce, opuštěn apodezříván jako Job a tu
místo křiku a omluv a domluv opouští příbytek svůj a venku
pod širým nebem — se modlí s pláčem a opakuje víru svou
v prozřetelnost boží: vše jde'na kříž se mnou — ale\Ty, Pane,
jsi spravedlivýj všechno neštěstí jde na mne a Tys přec milo
srdný. ——
V největším kříži a-opuštěnosti Tobiáš semodlí. Mo
dlitba jest dar boží, kterým duše jest povznešena a posilně'na
a proto jest modlitba potřebou duše. Na ni _dne'supřeme' své
zraky a budeme rozjímati, jak 1. modlitba člověka povznáší, 11..
jak sílí a III. a proto potřebnou.

Pojednání.
I. Jak nás modlitba po'vznáší, poznáme již z toho, co mo
dlitba'jest'. Modlitba jest povznesení mysle k Bohu a rozmluva
s ním. Co může býti vznešenějšíhoř
_
Rozmluva s někým nezůstává bez výsledku, buď jej povznáší
buď snižuje. Rozmlouváme-li příliš se světem, i duše naše světačí.
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Za to když rozmlouváme s Bohem, duše se povznáši. Modlitba
jest nejvznešenější výkon, který člověk konati může; On roz
mlóuvá s'Bohem o své duši, životě, věčnosti, hříchu a o božích
vlastnostech a dobrotě;
_
'
Tobiáš zanechal rozmluvy se ženoua začal upřímněrožmlou
vati s Bohem o svém kříži, a při tom vzpomínal svých a svých
otčů hříchů a končí svou modlitbu: A nyní, Pane, podle vůle své
učiň se mnou a rozkaž, at jest v pokoji vzat duch" můj, nebot
užitečnější jest mi umříti, nežli živu býti.,— Tobiáš modlitbou
posilněn a osvicen, povznešen nad všední. život a uklidněn. Tot
jest ovocem modlitby upřímné a zbožné. Neumí se ovšem lidé
modliti a myslí, že modlitba jest odříkáváni slov, kdežto jest po
vznešení mysle k Bohu — a rozmluva s ním. Ty účinky modlitby
patrny byly na Mojžíšovi, když vstoupil na horu a v rozjímavě
modlitbě trval, byla tvář jeho při sestupu s hory ozářena tak, že
se báli synové israelští přistoupiti k němu.
' ,
Duše modlitbou bývá osvícena, a pak soudí jasněji o mno
hých věcech, o kterých s Bohem rozmlouvala. Starý spisovatel
církevní Tertullian dí,' že duše lidská stává se andělem, když
s Bohem na modlitbě rozmlouvá.
'
Modlitba dává duši šlechetnost smýšlení. Sv. jan Zlatoústý
dí: .K jaké blaženosti jsi modlitbou povýšen a jakou slávou ob
klíčen! Ty mluvíš s Bohem.
Ač tak vznešená -jest modlitba, přece většině lidí jest mo—
dlitba těžkou, že duše se neumí k Bohu povznést a s Bohem
rozmlouvati. Clověku má býti rozmluva s Bohem nejdůležitější,
ježto býti s Bohem má býti naše povolání po celou věčnost.
S nikým nemáme tolik co jednati jako s Pánem Bohem, aby vše
bylo v pořádku. Proto ustálila se zásada svatých: »Ten žije do
bře, kdo umí se dobře modliti.< (Sv. Aug. Hom. 4 ex BO.) Jak
se modlíš, tak žiješ. Proto byl život Tobiášův tak vznešený, že
uměl se tak modliti, při všem s Bohem rozmlouvati, čili jako“ to
vyjádřil ve slovech napomenutí svému synu: >Po všechny dny
života svého v paměti měj Boha a varuj se, abys nikdy nesvolil
k hříchu, a abys neopouštěl přikázání Pána Boha našeho.: _
Vše kolem nás nutí obírati se věcmi pozemskými. Vše táhne
do všednosti, jen modlitba nás povznáší k Bohu, nebi, věčnosti,
a šlechtí člověka tím, že jej učí býti dítětem božim a jednati
také jako dítě boží. Modlitba dodává zásady života vznešené
a proto člověk, který umí se modliti, jest vzdělaný i šlechetný.
Muži modlitby byli učiteli často i učených.
Sv. Tomáš, vzor učených l_idí,osobě řikal, že se více naučil
v modlitbě'než v knihách. jiní se učili pohledem na kříž mou
drosti životní. Sv. Paškál, pastevec, učil se na pastvě teprve čísti,
a řeč jeho byla tak moudrá, že se s ním učení radili. Ovšem
sv. Paškál byl muž opravdové modlitby, které se musíme také
učiti & v-ní __cvičiti.My jsme dítky boží, a nevíme, co z nás ještě

bude, ale musíme se cvičiti vcházeti a mluviti s Pánem Bohem
jako Otcem svým a s ním mluviti, ač jej nevidíme. V přítomnosti
*
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boží jsme, jako se pohybujeme „vevzduchu nás obklopujíclm. To
vědomí jest naše stálá modlitba, která nás povznáší a též sílí.
Il. Tobiáš v největší opuštěnosti vyšel ven a modlil se. Mo—
dlitba jest pramen síly duševní.
Na člověka doléhá svět a kříže a nedostatky, k nesení jich
jest třeba síly, kterou nebudeme míti, když se nemodlíme. Mo
dlitba nás přenáší do jiného světa, který jest právě tak skutečný,
jako země, po níž chodíme, a jako slunce, _na něž se díváme.
Modlitba nás uvádí do neviditelské věčnosti, ale do skutečné
věčnosti a učí nás měřiti vše měrou věčnosti a to dodává člověku
zvláštní sílu a radost i odvahu.
Modlitba jest pokrm duše. Známo, že hladový člověk nemá
síly. Duše, která neumí se modliti, jest slabá, ona vše měří jen
měrou pozemskou a proto se nemůže doměřit. I duše potřebuje
pokrm, a tím jest modlitba, rozmluva s Bohem. V těžkých chvi
lich, které přijdou na člověka každého někdy; jako přišly na
Tobiáše, nejlépe jest se modliti, poněvadž duše přenesena bude
na chvíli před Otce nebeského, snímž rozmlouvá a zté rozmluvy
čerpá

sílu.

.

_

Modlitba jest nápoj duše. jsou vždy chvíle, kdy suchopár
duše se dostaví a vše jest vůkol smutné. To jest nebezpečná chvíle
a pokušitel neni daleko. Modlitba jest občerstvení duše, do níž
padá rosa nebeská. Kdo z vás jest smutný, modli se. ]ísti jest
lidem potřebou a nic se nediví, že mají častěji za den jísti. Mo
' dlitba však jest většině lidí těžkou, a většina se neumí ani mo
dliti ani v kostele. Umí jen modlitby říkati, ale neumí. s Bohem
rozmlouvati a s ním se radovati.
Vysazení jsme i mnohým pokušením, které se dostavují a tu
jest třeba sily vnitřní, kterou můžeme nabýti modlitbou. Většina
modliteb týká se proseb za hmotné věci, tak že zapomínají, že
duchovní věci jsou důležitější. Sv. Filip Neri svým žákům říkával
často, že modlitba jest výsada člověka, kdo se nemodlí, jest jako
němá tvář; Zák jeho P. Manni říkával: Myslete na Boha a mo
dlete se a vše jest dobře uděláno. . ., nebo když se modlíme,
polepšujeme svůj život, dáváme do pořádku své chóvání a umý
váme své _skvrny. Dobrá modlitba nestrpí, aby zůstala skvrna na
naší duši. — K tomu všemu dodává modlitba odvahu i sílu.
Proto také ďábel hledí modlitbu duši zoškliviti. Nic není pro
ďábla tak hrozného jako modlitba a ničemu nestaví tolik pře
kážek v cestu jako modlitbě. Nelze ani vylíčiti vše dobré, které
modlitba na- duši i těle působí. Klid mysle a radost života, síla
v kříži, spokojenost s málem — to vše nese modlitba skutečná,
opravdová modlitba s Bohem. Proto o modlitbě musíme býti
přesvědčeni, že jest nám potřebná.
Ill. Bůh nejdobrotivější své milosti a dary navázal na naše
modlitby v Jeho duchu a v jeho ]méně, a proto jest modlitba
podmínkou vyslyšení a milostí. Bůh ví o všem, co potřebujeme,
ale své dary váže na naší modlitbu. »Proste a bude vám dáno,
tlucte a bude vám otevřeno.

+677—
My si musíme uvědomiti, čeho se nám nedostává, a pak mu
síme za to prositi, ale vždy napřed za spravedlnost boží,—zakrá
lovství boží a teprvé potom .za věci hmotné, které zahrnujeme
jedním slovem »chléb vezdejšíc;
Modlitba jest klíč k pokladnici boží, kdo ji neužívá správně,
: pokladů božích ničeho nedostává. Dívejte se na zemi, kdy dává
ůroduř Když jest od člověka vzdělávána, potem takřka zalévána.
Kdybys měl nejkrásnější zahradu a v ní nepracoval, co by z ní
bylo i při nejkrásnějším jarním slunéčkuř Poušť. Tvá duše jest

jako-zahrada. Modlitba jest práce duševní a z té přichází-pak
požehnání. Ze zemských pokladů tuhou prací dobýváme rudy,
modlitbou nebe! Nám jest dáno pravidlo života: modli se
a pracuj.

_

To není jen pouhé napomenutí, nýbrž jsou to podmínky blaha
na zemi a na nebi. Obé patří dohromady. Pracuješ-li, ale ne
modlíš se, získáš .něco, ale nemáš zásluhu a požehnání. Modlitba
doplňuje práci a získává vše, co není v naší síle a moci. Proto
jest hrozné neštěstí člověka nedbati modlitby. Jsou lidé, kteří se
domnívají, že modlitba jest čas ztracený; tací lidé jsou skoro
ztraceni. Svět se nyní nemodlí. Modlitby velmi ulíylo a zejména
modlitby rozjímavé, modlitby chvály a díků, ještě tak se pěstuje
modlitba proseb. S modlitbou ale odešlo i požehnání, mravní síla,
radost životní. Bez modlitby zavřena pokladnice boží.
Domníváte se, že by Tobiáš byl muž tak pevný a tak šle
chetný, kdyby nekonal tak rád a tak vroucně své modlitby? —
Domníváte se, že by měl více pokoje v rodině, kdyby byl méně
chodil s Bohem, jehož měl ustavičně před očima? Zde _vTo
biášově rodině vidíme, jak modlitba byla mu útočištěm posledním
v nejhorší chvilce rodinného života. Jedné ženě, kteráž si velice
stěžovala do domácích křiků a 'nesvárů manželských, poradil du
chovní její vůdce, aby místo odmlouván'i a napomínání zkusila to
modlitbou. Výsledek byl nápadný. Tichá modlitba“ byla výmluv
ným káráním. Modlitba jest podmínkou požehnání.
'
Proto: modli se a pracuj. O práci jsem mluvil, jak byla.
v rodině Tobiášově milována. O modlitbě jsem mluvil dnes.
Modlitba dává směr životu pravý, též světlo a šiechetnost pravou.
Cvič se v modlitbě, nedej se másti ani zdržeti žádnou vý
mluvou smýšlenou, z nichž dvě uvedu. První zní: my jsme lidé
světští, nemáme čas na věci duchovní. Říká se, že světské povin
nosti vyžadují čas a sílu, a že ctnost se přehání. Když ve světě
jsme, musíme světsky žíti. Jsou povinnosti, které se týkají jedno
tlivých stavů, ku př. povinnosti rodičů, vladařů, vojína a_ostatních,
kdo v onom stavu nejsou, se netýkají; ale jsou povinnosti, které
souvisí se křtem sv. a všech křesťanů se týkají a tu táži se: což
jest někdo povinen býti méně křesťanským, je-li vojákem nebo
řemeslníkem? Jest snad jiné evangelium pro obchodníka, jiné pro
čeledína? Jest jiný křest pro krále a jiný pro poustevníka? Jest
někdo z pokřtěných, kdo není údem Ježíše Krista, žákem svatého
kříže? poutníkem na zemi? Učinil Pán Ježíš výminku pro svět a
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přátely jehoř. Řekl Pán, že zákon jeho pro lidi ve světě neplatí?
Pravý opak řekl! Jste ze světa, jistě.
.
I, Magdalena byla ze světa, ale proto neměla sebe za zba
venou povinnosti ' činiti pokání. David jednal světsky, ale proto
neměl se za zbavena povinnosti lkáti nad hříchem svým. Jste-li
na světě, pak tím více musíte dbáti modlitby, abyste v ní našli
útočiště, sílu a radost. Kdo světským povoláním se obírá, musí
tím více k Bohu obraceti duši svou a s ním rozmlóuvati.
jiní říkají: nemám čaSu se modliti. Ubohýl K čemu ti Bůh
dává vůbec čas, než abys Boha prosil za odpuštění hříchů a mi
losrdenství udělil. Nemáš času? Nemáš času ;býti křesťanem?
Člověk, který se neníodlí, jest člověk, který nezná Boha, nemá
náboženství a také naděje. Nemáš času ?, Modlitba jest začátek
všeho dobrého.
Sv. Vincenc de Paula říkával, že nelze nic kloudněho čekati
od člověka, který svou ranní a večerní modlitbu nekoná.- Drazí,
tak mluví mnohá duše, která u dveří mocných a vlivných lidí
škemrá o přímluvu. jen u brány nebeské neprosí. Nemáš času?
Ale máš čas.jen prozábavu, procházku i hřích. Všechny kon.
certy, divadla, hostince a výlety svědčí, že mají lidé času dosti
pro vše. krom modlitby. Jak málo lidem záleží na spáse duše.
Běda lidu, jenž se přestal modliti —-i milosrdenství boží ochladá
:: se vzdaluje. Žalm (65. 20) dí: »Požehnán buď Bůh, kterýž ne
odvrhl modlitby mé a milosrdenství své.: Obé souvisí: modlitba
i milosrdenství. Budiž rozjímání dnešní školou lásky k modlitbě,
k tomu, což jest nejvznešenější naše práce, a nejlepší síla mravní
a denní náš chléb. Anien.
\.

.

. vn.

I. Čistota nebem duše. ll. Nečistota peklem jejím.
V ten čas vyslyšány jsou modlitby
obou dvou před obličejem slávy nej—
vyššího Boha: a poslán jest anděl Páně
sv. Rafael, aby je uzdravil oba dva
jichžto časem modlitby před obličejem
Páně daly se.
(Tab. 3, 24 a 25)

_ , Slyšeli jsme modlitbu Tobiášovu v jeho__soužení, v němž
viděl, že by mu lépe bylo zemříti než žíti, ale položil výsledky své

modlitby do rukou božích. 0 jiné modlitbě zmiňuje se kniha
Tobiáše, kterou konala Sára, dcera Raguelova v_Rages, která
jsouc bohabojná a čistotné zvláštním způsobem byla zkoušena.
Talk jest na tomto světě vůbec, že každý nese kříž svůj. Tobiáš
chudobu a nemoc, v domě Raguele pak byl kříž prazvláštního
druhu. Ta čistá dcera zasnoubena byla sedmkráte muži a sedm-.
kr'áte duch zlý způsobil smrt snoubence jejího. 1 bylo jí proto
mnoho t_rpěti, nebot všichni soudili, že není Sára bez viny,_a_no
i_služka domácí potupila ji nazývajíc ji »vražednicí mužův. Kdežto
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Sára, duše čistá, mohla právem se modliti: Ty víš, Pane, že jsem
čistou zachovala. duši svou od všeliké zlé žádosti, nikdy jsem se
s hrajícími (na veselých tancích) nesměšovala aniž jsem měla
spolku s těmi, kteří v lehkosti chodí. Bud jsem nebyla hodna
jich, aneb oni nebyli hodni mne, že jsi snad jinému muži zachoval
mne. Ale tot má zajisté každý, kdož tebe cti, že život jeho, bude-li
vzkušení, korunován bude: pakli bude vsoužení, vysvobozen bude;
a bude—li v trestání, k milosrdenství tvému bude moci přijíti.
(Tab. 3, 16—22) Duše spravedlivé a čistotná modlila se ve svém
soužení, ale plná víry v boží prozřetelnost, plna také naděje
v odplatu ctnosti a v milosrdenství boží. Kniha Tobiášova nám
předvádí duše zvlášťBohem vyvolené proto, že uprostřed zvrhlých
& Boha spustlých lidí zachovaly dvojíkvět duše své: víru živou
— a čistotu vytrvalou. Dnes před svátkem Marie Panny obrátím
oko duše své na čistotu duše, která požehnáním člověka jakož
jest i nečistota jeho peklem.
1

Kniha Tobiášova líčí nám zvláštní útrapy duší svatých a také
jejich omilostnění zvláštní. jak Tobiáš, tak Sara jsou duše, které
nesloužily tělu a zachovaly se stydlivým chováním v nevinnosti
uprdstřed lidu, jenž klaněl se zlatému teleti nečistou službou. —_
Tato čistota jest hlavní ozdobou duše. Zde musí každý sílu duše
své zkoušeti a nikomu nezůstane boj stavu přirozený ušetřen.
[ my .jsme mezi lidmi, sloužícími modloslužbě smilstva, a mu—
síme se rozhodovati. Nové milosti přicházejí na každou duši čistou,
která bojuje statečně proti vší smyslnosti stavu nepřiměřené. Ty
duše jsou Bohunejoddanějšia nejsilnější, které v tomto boji ne
podlehly.
Proto ctnost čistoty byla v církvi vždy jako nejkrásnější. kvě
tina pěstována. jen ty duše čisté byly schopny mučednictví snést,
protože uměly i'denní mučednictví ustavičnou čistotou zachovati. _jen
silné duše tento boj na sebe béřou a jen nejsilnější v něm vy.
trvajl. aSvatá čistota duše jest tak něžná květina, že jí i nečisty'
pohled jest nebezpečný, .a že vzduch ulice jí může ublížiti, _ale
zase jest tak silná, že ani meč, ani muky jiné ji nemohou pře
moci. 'Celou řadu těch duší vzpomíná svatá církev _ve svátcích
sv. Cecilie, Barbory. Kateřiny, sv. Stěpána, Vavřince, -A_lo,ise,.Vá
clava, jana. Kdo svaté čistoty si málo váží, ten váží si sama sebe
málo. Ctností čistoty nepohrdají než ti, kdož jsou zbabělí denně
tělo, svět & ďábla přemáhati.

,
Kdož' v tomto boji těla „vítězí nad zlými žádostmi, ten má
ducha zvlášť silného a bystrého ve všech věcech, hlavně i ve vě
cech božích. Chcete toho míti důkaz? Slyšte!
Pán sám na Hoře blahoslavenství dí: B'ahoslavení čistého
srdce, nebot oni Boha viděti budou. — Ta slova samého Syna
božího zdí, že duše čistá jasněji. a bezpečněji poznává věci boží,
než duše, která v tomto ohledu jest slabší. Oko duše se bystří
& jasní, nedá se másti ani uvésti'v blud, zachovává svatou viru
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a tajemství boží mu nečiní žádných obtiží velkých. Čistá duše
vidí bystřeji, a přichází rychleji k poznání pravdy než pouhý
důvtip lidský.
'
Krásně to znázorňují sv. Otcové na sv. Petru apoštolu a na
sv. Jana. Obě duše svaté Pána ježíše milující, Petr kající a Jan
miláček Páně, duše panická. Oba běží k hrobu, ano letí, ale Petra
předhoní ]an, duše, která neklesla a nesloužila nikdy tělu. Když
Pán Ježíš po vzkříšení přicházel k apoštolům na vlnách vodních,
nepoznali jej učedníci hned, jen jan zvolal: Pán jest to.
Duše čistota ve věcech víry bezpečněji a jasněji poznává než
duše, jež poznala hřích tento. jistě sv. ]an Miláček nebyl tak
učený a vzdělaný jako sv. Pavel, ale proto přece on byl zvolen
za strážce Matky Páně, a byl omilostněn, že na Srdci Páně čerpal
z pramene božského přímo osvícení své, že mu dán ve věcech
božích za odznak orel.
Něco podobného jest i se sv. Tomášem Akvinským, který
vítězným bojem proti smyslnosti získal sobě nejen že byl sproštěn
bojů, ale i moudrost ve zvláštním stupni jej vyznamenávala.
Tak to zůstává v životě dosud. Vítězství proti smyslnosti
zachrání i sv. víru člověku. Boj o čistotu jest často rozcestí, zde
půjdeme s Bohem nebo bez Boha. Klesla duše a ztratila víru -—
a pak také i ostatní ctnosti.
_
V domě Tobiášově byla svatá čistota duše a proto tam bylo
i milosrdenství k bližnímu i láska k Bohu. Kdyby byl chodil
s ostatními k tancům kolem telete, nebyl by chodil pochovávat
mrtvé v noci.
Také i Sára Raguelova sílu své duše ukazuje i v modlitbě
své a mohla před Bohem říci: čistou zachovala jsem duši od
všelké zlé žádosti. — Nepraví se, že nic nečistého jí na mysl
nevstoupilo, nikoliv, ale že zlá žádost nezvítězilanad ní; zachovala
duši čistou od v'šelikě žádosti. K tomu jí. pomáhaly dvě věci:
předně nebrala účastenství na neslušny'ch. zábavách, nesměšovala
se s těmi, kdož po veselých tancích chodili a neměla spolku
s těmi, kdož lehkomyslně chodí. Kdo nedovede přemoci toho pos
kušení a příležitost, toho duše zachována nebude.
'
Bůh čistéduši posílá také kříže a soužení & trápení těla, ale
On také dává své milosti a požehnání, jaké udělil Sáře, nevěstě
Tobiášově; Kříž a hanba, které jí vzešly z'toho na oko neštěstí.
že snoubenci její zemřeli takipodivně, bylo vlastně požehnání
a zvláštní milost od Pána Boha. Dobře soudila, že buď nebyla
hodna jich aneb oni nebyli hodni jí. jak mnohdy v této životní
volbě, mnohdy neštěstí na oko jest stěstím, a jak štěstí na oko
jest hrozným neštěstím. Bez modlitby kráčí k oltáři snubnímu
a bez požehnání jdou od něho a“ bez milosti boží často odchází

“: se světa.

Anděl Rafael nosil slzy Tobiášovy a skutky milosrdné před
tvář boží, a modlitbu Sářinu před trůn Nejvyššího, proto také
stalo se, co dí modlitba její: po zkoušce přijde koruna, po sou-.
žení vysvobození, potrestu časném přijde milosrdenství. —- Mát
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i duše čistá svoje zkoušky a má i své-soužení, ale nelze to ni
kterak srovnati s tím, co nečistota pekla způsobí již i zde, natož
pak na'věčností.
Il.

Svaté Písmo vykládá i příčinu, proč sedm mužů zemřelo tak
náhle a záhy. Byla, to příčina ta, že životem svým dostali se do
moci ducha smilného, kteréhož kniha Tobiášova nazývá ďábelství
Asmodeus, to jest záhuba. Duch'jejich smilný byl příčinou, že
'byli posedlí ďáblem Asmodeem .a že to právě byla jejich příčina
záhuby. Zivot jejich vášním oddaný dostoupil té výše, že duch
smilný jimi vládl a oni byli jeho otroky, a duch zlý byl jich"
záhubce.

Archanděl Rafael také sám ten výklad Tobžáší dal, když se
obával vstoupiti v manželství se Sárou řka: Ti zajisté, kteří
v manželství tak vcházejí, že Boha od sebe i od své mysli odlu
lučují a své chlípnosti hoví, — nad takovými má ďábelství moc.
Výklad andělský jest výstražným znamením všem, nebot všichni
v stavu přítomném ocitáme se vpokušení a svízeli, ale nikdy ne
smíme svoliti, aby panovala zlá žádost v duši naši, nebot tot zá—
huba její časná a mnohdy i věčná.
Jak hřích nečistoty vhání "duše do otroctví zlého ducha smil
ného, svědčí nejlépe následky vše'iké nečistoty. Ta tam jest ve—
selá a klidná mysl, ten svatý pokoj. Nečistý člověk může býti
rozpustilý, ale nemá klid svatý, který jest darem- Ducha svatého.
Duch sv. nepřebývá vtěle, které poddáno jest hříchu. Člověk ne
čistý klesá a ztrácí sílu své vůle, takže nemá pokoje, dokud není
zase u stáda vepřů.
\
Těžko se zbaviti hříchu, který se zažírá jako nemoc. Ten
druh nečistého smiíného ducha lze vymítnouti jen modlitbou
a postem. Tu právě roste nebezpečí, že člověk nečistý ztrácí zá
libu v modlitbě a věcech duchovních. Duchovní nemoc se tím
právě horší. Nečistý člověk dí, že nemůže věřiti a že se nemůže
modliti. Věřím mu na slovo, vždyt jen čisté srdce může Boha
viděti vjeho stvoření, vjeho řízení života lidského, v-jeho zjevení
se dle Písma a v zázracícb, které činí.
Proto se křesťané tak rádi modlili: ood ducha smilného vy
. svobod nás, Pane.: Z této ledabylosti duchovní vyvíjí se pomalu
zatvrzeíost srdce a nenávisťBoha. Ten vliv ďábelství Asmodea,
jak jej kniha Tobiášova nazývá, jest nejlépe poznati podle skutků,
ku kterým svádí. Tak nepřirozené a zločinné jsou skutky, jichž
se ubohý posedlec smilstvem dopouští. Ani mysl naše nemůže
na tu zvrhlost přijíti, my musíme v mnohých věcech viděti de
monický vliv, ovšem v duši, která se dobrovolně v otroctví zlého
ducha dala. Kolik zločinů souvisí s hříchem nečistoty. Není bez
podkladu praxe policejních úřadů, která hledá stopy zlóčinů ko—
lem špatných domů. Kolik podvodů, kolik krádeží a hrozných, _
přímo dábelských vražd smilný duch Asmodeus způsobil svými
posedlými. Ano nelze upříti, že jsou lidé, které v tomto směru
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mají démonický vliv, jich ovzduší jest otravné jak hada. Tak
smýšlel i-Góthe básník, že ďábelský duch tam jest nejnebezpeč
nější, kde vystupuje v larvě lidské. (Dichtung und Wahrheit 3.
20 Sámtl. W. 1855)
Když bychom se podívali ještě na spoustu, kterou působí
zdraví lidskému, na mračno nemocí, které jsou nevyléčitelné, na
spoustu v rodinách, které, rozlučuje, musíme“věřiti, že jest zde
vliv ďábelský, proti němuž třeba se ozbrojiti a sice především
modlitbou. Sára uchráněna byla vlivu zlému: věrou a modlitbou.
>Když se modlila, poslán sv. Rafael, aby uzdravil oba dva, jichžto
jedním časem modlitby před obličejem Páně dály se.:
My zde vidíme poměr duše naší a anděla Páně znázorněný.
Anděl Páně nese modlitby sv. jako ve Zjevení Páně se dí »ve
zlatých nádobách plných vonného kadidlac, kteréž jsou modlitby .
svatých. (Zj. 5, 8.)
Psi; V témž zjevení Miláčka Páně, kde viděl osudy lidstva, dí
sv. jan: »Běda světu, nebot démon sestoupil k vám.-' Skutečně
démon sestupuje k lidstvu a mluví k němu z tisíce oplzlých knih
a obrazů, v divadlech, které líčí hřích ve vší svjldnosti, v líčení
soudním, které jest školou hříchu a smilstva. Dábel přiblížil se

k lidstvu a ukazuje .mu stát budoucnosti,. v němu mu slibuje
všechnu slávu, krásu a blaho světa a volá :, to vše ti dám, když
padneš a budeš se mi klauěti.v Musíš odepříti víru Bohu a po
slušnost Ieho sv. přikázáním. Dábel mu vezme víru a pak mrav
a_tím i všechen pokoj a pak jest člověk míčem hry smilné.
Ano duch smilný ovládá dnes lidstvo, že mnozí nestydí se
páchat skutky, o nichž se druhdy styděli mluviti pOtajmu. Odtud
pochází odpad víry, od modlitby a od svátostí, a odtud pochází
ty vraždy dítek narozených a nenarozených. Druhdy obětovány
byly modle Baal a Arturtě (a jak jinak se ještě jmenovaly stvůry
ducha ďábelského) dítky novorozené jako obětní zvířata. Nyní
obětují dítky novorozené a nenarozené, ale počaté obětují »duchu
smilnémuc a ničí tisíce a tisíce životů vraždou a sebevraždou.
Smilstvo dláždí cestu k peklu. Sv. Alfons říkal, že bez „tohoto
hříchu málo kdo v pekle jest.
Drazí posluchači, vám připadá úloha býti anděly Raíaely mezi
bratry svými a obmeziti slovem výstražným a příkladem vlastním
a modlitbou. Kterýkoliv národ propadl smilstvu. ten také propadl
záhubě. Proto jest dílo záslužné před' Bohem a lidmi omezovati
seč síly naše jsou vše, co čistotě ublížiti může. Smutný doklad,
jak pozdě naříká, kdo neměl kolem sebe dosti andělů, kteří jej
opatrovali, jest sám sv. Augustin, který neříká na četbu, kterou
mu dávali v jeho mládí, a již on musil dlouho pykati. Praví:
»Dali mi knihy. sepsané řečí lahodnou a. krásnou. byl všakvnicb
jed a já hltavě polykal„ co bylo sladkého a nedbal toho, že otra.
vuji-tím srdce & duši. Bodláčí hříchu a trní smyslnosti srostlo
nad hlavou mojí, a nebylo ruky, která by je z kořene vyplela.:
Buďte opravdu solí země katolické duše. Svět spllá katolické

cirkvi jako opozděné, nepřítelkyni veselí a pravého života, ale
- s_v,církev nás svými .božskýmipravdami a svátostml vede ctnost!
k“Bohu. Jest t'o chlo'ubóu katolické církve, že vynikají dítky její
čistotou, že celé legie duší zasllbuji se panictví, že hříchům proti
sv, čistotě vzdoruje s výsledkem, ale mnoho, velmi mnoho zbývá
napraviti. 1 mezi námi zuří mor smilstva, ag-d'ábelstvl Asmodeus
tisíce duší mužů a žen kosí do ohně věčného.
Modleme se proto, abychom vítězili v tomto hrazném boji
a přijímejme často sv._svátosti, abychom zachování byli' od-ducha
smilného. Amen.
'
\
VIII.

Manželství Tobiášovo: l. v nebi připraveno, ||. modlitbou
uzavreno, lll. pozehnáním provázeno.
ATobiáš odpověděv řekl :]dětež šťastně
a _Bůh'budiž na cestě vaši, a anděl jeho
jdiž :: vámi. Tehdy připravivše všecky
věci kteréž měli nésti (s sebou) na cestu,
rozžehnal se Tobiáš . s.. otcem. svým
i s matkou svou a šli spolu.
Tab. 5, 22 a 23.

Loučení Tobiášovo! Na čas,má se vzdáliti, aby přinesl půjčené
peníze a zmírnil bídu rodiny. Uspora z lepších |dob jest nejlepH
- přítel v'nouzi. Bylo však v mnohém ohledu nebezpečno jiti'v zav
jetí, do země cizí, zejména když Gabel neznal Tobiáše mladšího.
Bylo tedy pečovati o průvod bezpečný. Zde nám Kniha Tobiášova
otevírá celý neviditelný ale skutečný svět sv. průvodců, kteří vchází
do příbytku Tobiašova i Gabelova, průvod to anděla Rafaela
a andělů strážných. Na“tržišti hledal průvodce svého Tobiáš ale
nesvěřil se jemu hned, nýbrž chtěl, aby s otcem mluvil. Písmo
sv. pravi: »Tehdy vyšed Tobiáš, nalezl mládence skvoucího, an
stoji opásaný a jako hotov jíti na cestu. A nevěda, že by anděl'
boží byl, pozdravil ho řka: odkud tebe máme dobrý mládenče
a rce odpověděl: ze synů israelskýcb. A Tobiáš řekl jemu i jsi-li
povědom cesty, která vede do krajiny médské. jemuž on odpo—
věděl:-jsem a po těch všech cestoval, často jsem chodil a býval
jsem u Gabele bratra našeho. jemuž Tobiáš řekl: očekávej' mne
tuto prosím at to povim otci svému. Nechtěl jen svěřiti se sám
průvodci bez svolení :: vědomi otcova. Pátral také Tobiáš po rov
dině průvodce. Vždyť na tom tak mnoho záleží Tedy připravili
vše na cestu odešli provázení požehnáním a modlitbou. Cesta To
biášova stala se také cestou snubní zvůle boží. ]et pravé svátostné
manželství jako cesta Tobiášova. kdež jeden. druhému jest pod
porou, průvodcem—,lékařem. Manželství Tobiášovo jest vzorem.
kterak v ně vstupovati se má a proto dnes chci rozjímati s vámi
o svátosti manželství, které musí [. v nebi býti připraveno, ll. „mod
litbouuzavřeno a pak jest lll. požehnáním provázeno.
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PojednánL
. Manželství je společenství duší uzavřené na životní pout. '
Vždy co lidé lidmi jsou bylo pokládáno za věc svatou, při níž
boží požehnání se má zabezpečiti.
Už první zpráva o prvních rodičích dí: požehnal jim Bůh.
Ano manželství jest něco svatého a proto“ má svatě uzavírána
býti. Ano i pohané dokud nezvrhli se, manželství uzavírali obětí,
_a bylo manželství čisté a svaté podmínkou blaha vezdejšího. Tak
i Tobiáš věren zásadám viry otce svého, před manželstvím Svým
modlí se řka: nebot synové svatých jsme. a nemůžeme se
tak spojiti jako pohané ježto Boha neznají. Tob. 8. v 5. Sňatek
muže a ženy„ kteří zakládají rodinu jest něco nad míru důležitého
nejen pro ně, ale/i pro společnost. Bez rodiny nemůže obstáti
společnost. ]e-li nespořádána rodina, i společnost jest v nepořádku.
Dle stupně svatosti manželství můžeme souditi o době. Přirozené
žádá manželství že otec i matka mají nerozlučně spolu žíti, aby
došla rodina svého cíle, aby bylo o dítky jak náleží po stránce
tělesné i duševní postaráno. Proto všude ve zdravých národech
bylo manželství nejen nerozlučné, ale svaté. Dva jdou jako Tobiáš
a Rafael poutí životní a naskytne se jim mnohá obtíž anebezpečí,
které musí překonati a jeden druhému býti nápomocen. Proto
je musí spojovati něžná a vytrvalá láska, která neochabuje, když
přijdou zlé dny. Tenkráte právě jest nejvíce potřeba pomoci vzá
jemné. Proto i.pohané v květu svého národa za svaté měli man
želství; Když však klesla víra jejich, pak i manželství stalo se věcí '
světskou, jako to nazval bludař Luther a národ klesl. Dějepisec
řecký Thukidides napsal o nich: »Není více otců, ani dítek, není
manželů; Není otců kteří by se něžné o ně starali, není pak
dítek, které by k svým rodičům lnuly, a, není manželů, které by
se ze šlechetných pohnutek etili a milovali. Tak to má býti jak
vidíme na rodině Tobiášcvě, kde syn bez otce ničeho nepodniká,
kde otec své dítě za největší poklad má, kde manželka veškeru
sílu napíná, aby krb jejich byl zabezpečen před bídou a všechno
sonžení oslazeno bylo vzájemnou láskou. K tomu všemu jest třeba
spojení dvou šlechetných. duší, a ne pouhé spojení dvou krásných
těl. Proto manželství musí býti uzavíráno před Bohem jako do
životní svazek, jako průvod na celou pout životní až do hrobu.
Bez Boha není manželství.“ Bludy naší doby snížily manželství na
osvětskou vém tak jakoby bylo manželství pro blaho zvířat zalo
ženo spíše než pro blaho lidí.
Poněvadž i mezi křesťany se často stává, že vchází v man
želství tak, že vylučují Boha ze svých srdcí, proto tak krátké
bývá"štěstía tak dlouhý žal. Tobiáš průvodce svého nechtěl zvo
liti bez vědomí otce svého. jak často se děje opak při životní
volbě.- Našel mládence 'skvoucího, ale otec poptával se též—po
rodičích. Z rodiny nespořádané odnese si dítko mnoho nespořá
daného věnem. Proto při celé volbě- životní, třeba s Bohem se
raditi a proto se říká, že šťastné sňatky jsou uzavřeny dříve v nebi,
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než—na zemi. Bůh, jenž dává letu ptactva směr, a cestu rybám
v moři, hvězdy na dráze nebeské drží, Bůh vede- i cesty čio-Věka,

jak vidíme na Tobiášovi. Anděl Rafael mluví též o nevěstě To
biášově tak, že mu připravena byla a uchována od Pána Boha.
Proto s Bohem a andělem strážným třeba' se raditi. Lidé chvátají
v manželství bez ohledu na vlastnosti duše, proto také tolik »bědag—
záhy bývá slyšet. Rusové mají přísloví: »Když jdeš na cestu,
modli se jednou, když jdeš na vojnu modli .se dvakrát, když
v manželství modlí se třikrátc, nebo manželství není věc světská—,

nebo svatá.
Il. Jako'příprava zbožná, tak isňatek. Když odstraněny po—
chybnosti o mocirzlěho ducha, svolil otec v sňatek ..a vzal -- dle
Písma sv. —- pravou ruku“ Sáry dcery své a vložil ji v pravici
Tobiášovi řka: - aBůh Abrahámův a Bůh Izákův a Bůh' jakubův
budiž s vámi, a on spojiž vás a naplníž požehnání své nad námi.:
Rodiče mohou dát věno a úspory své, požehnání však dává Bůh.
Slova, která pronesl otec při sňatku dcery, opakuje se také při
naší svatbě. Bůh všemohoucí spojuje duše, tím, že čistou, nehy
noucí láskou naplňuje, která se nedívá na tvář, nýbrž na krásu
duše, která trvá. To něžné přátelství,"které má manžely spojovati
musí býti mezi dušemi stejně ctnostnými. Iotec Sáry měl radost
z toho, že dceru svou vyvdá muži ze svého lidu, své víry, duchem
zpřízněuému. Tato rovnost jest podmínkou manželství šťastného.
Církev sv. zrazuje manželství různá věrou, či manželství smíšená.
Otec jiné víry amatka též, jak mají dítky na své óči. se učiti:
Jeden Pán, jeden křest, jedna víra. Produchovní život jest man
želství smíšené veliké nebezpečí vlažnosti ve víře. Proto církev
zrazuje podobná manželství, a požehnání zadržuje. Tuto rovnost
vyjadřuje nejlépe Ruth, když dí své snaše: komukoliv přijdeš,
půjdu- s tebou, kdekoliv bydliti budeš i já také bydliti budu.
Lid tvůj, lid můj. Bůh tvůj, Bůh můj. Kteráž země, tebe _mrtvou
přijme, v též i já umru: a tam přijmu místo pohřbu. Toto mi
učiň a toto přidej. jestliže ne smrt toliko mne s tebou rozdělí.
(Rut 1. v. 17. a 18.)- Až do smrti má trvati pout manželská a jest
jednoho ducha v tom potřebí, proto jen stejně smýšlející srdce
lk sobě se hodí. a jsou schopna požehnání božího.
Kde různost víry, záhy se dostaví i nesrovnalosti jiné, aneb
lhostejnost naprostá se vší kletbou svou.
III. Mezi manželi musí býti požehnání jako u Tobiáše na
.cestě do Ráges po boku Rafaelově. Tobiáš má důvěru ve svého
průvodce, a dbá rady jeho a výstrahy. Rafael hned první den
cesty na břehu Tigris, když Tob áš si umývá nohy zaprášené, učí
Tobiáše, povzbuzuje, ochraňuje. Ryba, která se dávala do Tobiáše
byla dle rady andělovy pravé dobrodiní boží. Sv. Písmo to tak
krásně líčí řkouc: popadni ji za ploutve, a táhni ji k sobě, což,
když učinil . . . řekl: vykuchej tu rybu a srdce její a židé a játra
schovejsobě. nebo ty věci jsou potřebné a k lékařství užitečné,
(Tab. 6. v, '_5.) O tom budeme ještě mluviti. Nechť mají tu moc
léčivou vůbec, necht ji měly dánu od Pána Boha jen _vtomto
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případě, zkrátka společnost obou na cestě. byla školou dobra,
zbOžnosti, posilou a útěchou obou na ceště. Tot právě. obraz
sv. manželství, kdež jeden druhého má býti učitelem dobra, sílou
'v slabosti, útěchou v zármutku, v nebezpečí ochranou. Toť věru
dostatečné by bylo požehnání. Tot nejlepší svědectví pro manžel
ství, když oba v sobě mohou říci, že se stali jím lepší. 0 toto
požehnání ovšem lidé“málo dbají; Spíše kladou váhu na množství
statku, které sebou vezme nastávající manželka, v nichž vidí nej
větší záruku štěstí a spokojenosti. Na to, že štěstí a celé králov
ství boží jest v naší duši, nedbají. Proto příprava mnohého sňatku
se točí jen kolem světských věcí. a žádostí a skutečná příprava:
zbožná zpověď, hodné sv. přijímání jest jim jako forma zbytečná,
nMy jsme dítky svatých a nesluší se na nás, spojovati se, jako
pohané, kteří Boha neznají.. jak krásný příklad dala rodina a pří—
buzenstvo Tobiášovo, které znalo nebezpečí v jakém vězela sestra
jejich; tři dny se modlili, aby jeden druhého posvětil. Tak to
také sv. Pavel manželům klade na povinnost: posvěCen bud _muž
nevěřící skrze ženu věřící a žena nevěřící skrze muže věřícího.

Zivot jednoho má býti zrcadlem druhému. ano sv. apoštol ne
mluví jen o muži a o ženě. ale dodává (I. Kor. 7. v. 14.) sic
jinak by děti vaše nečisté byly, ale nyní jsou svaté. Ty dítky
rostou vzhlížejíce se na otci a matce a jejich ctnosti a hříchy se
vtiskají v nímavé duše dítek, že v dětech žijí dále. Budiž památka
rodičů v požehnání u Pána Boha, jako rodiny TObláŠOVY;
Kniha Tobiášova činí zmínku, že se obávali rodiče, že se pří
buznému jejich přihodí jako se stalo ostatním mužům dcery jejich
a šli — kopati jim hrob. Tak jest při mnohé svatbě, kde“ není
pamatováno na duševní přípravu k manželství, sv. modlitbou, při
jetím sv. svátostí, odložením hříchu a novým životem dle vůle
b_oží. Neprozřetelná volba, dle zdání a tváře často kope hrob
štěstí manželskému, v němž pohřben bývá statek, který věnem
přinesli, a s ním také spokojenost a veselí. Věno dostává perutě
orlí! Neprozřetelný sňatek bývá často předčasným hrobem zdraví,
které kvetlo v růžových kdysi tvářích. Hrob jejich bývá opuštěn,
nebo oni opustili Pána Boha. Oni nevedli dětí 'k Bohu a Bůh je
nevede k hrobu rodičů. jak mnohým snoubencům lze už napřed
říci, že si jeden, neb oba kopají hrob. Taková zvrácení rodin, jest
i špatný základ pro společnost ona jí bývá spíše přítěží než zá

kladem. Požehnáním rodiny jsou dítky bohabojné, proto irodiče
nevěsty Tobiášovy podobné požehnání nad snoubenci říkají:" )Ať
vidíte syny své a syny synů svých až do třetího a čtvrtého po
kolení :: budiž símě vaše požehnáno od Boha. -A když“řekli všichni

amen: sedli, aby hodovalb Dítky jsou požehnáním božím, vždyt
jsou nejvzácnější statek, pro dar rozumu a ctností, pro práce,
které může v živOtě vykonat a pro dobro, které může působit
sobě, svým a blížnímu. anozí ovšem soudí jinak: hříšněa stává
se, že ti kdož zapuzovali. požehnání dítek _od rodiny své, že naří
kají často na děti nezdařené pro přílišnou lásku jedináčka, aneb
pro předčasnou smrt miláčka jediného:
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A ještě na jednu okolnost, která požehnání svolává ukazují.
Sv. Písmo dí: ujavše rodičové dceru svou pollbili jí, a propustili;
aby'šla: napomínajíce ji, aby tchána ctila, aby milovala muže
a čeládku aby spravovala, dům aby opatrovala, a sama, aby bez
úhony se zachovala. 'Tob. 10. v. 13. Toť tajemství“ požehnání:
úcta k rodičům, láska k muži, k vůli němuž se mnoho vytrpí,
dobrá správ'ka čeledě a domu a především pak bezúhonný život
vlastní:
Lidé budou vždy- hledat spokojenost a štěstí, ale zřídka je
hledají .v plnění povinností a v šlechetných vlastnostech, proto se
tak často klamou. V manželství jest podobně: manželství se v nebi
připravuje, modlitbou uzavírá a pak požehnáním doprovozeno bývá.
jinak mnohý přinese věno značné do Začátku, ale schází pože
hnání. Požehnání pro všechny práce a volby musíme si vyprositL
Proste a bude dáno. Amen.
IX.

Škola Tobiášova: I. po zkoušce koruna; II. po souženi Vy
svobození; Ill. po smrti milosrdenství.
On jest trestal nás pro nepravosti
naše; a on vysvobodí nás pro milosr
denství své.
(Tob. 13, 5)

Šli jsme s Tobiášovou rodinou do zajetí, viděli jsme ji zá
pasit v zajetí s bídou a nemocí a pracovati-s nadšením a trpěti
s odevzdaností do vůle boží. Zůstává nám také rozjímati o odměně
Tohiášovy věrnosti. Odměnu svou vzal ještě Tobiáš v tomto ži
votě. Kde nestačila moudrost lidská, působila rada andělská. Vi
díme po zkoušce že přišla koruna, po soužení vysvobození, po
trestu milosrdenství. Tot jest poučení ze školy Tobiášovy, které
si každý musíme vzíti sebou do všedního života, abychom se tím
těšili v době trudné. Proto vizme na Tobiášovi: I. korunu od
měny, lI. vysvobození po soužení a lil. milosrdenství po trestu.
P o j e d n'á n i.
1. Tobiáš vstoupil v manželství šťastné a požehnané. Jedna
věc kalila mu štěstí: vzdálenost od rodičů. Ta přltulnost děti
k rodičům jest jejich korunou 'za všechny zkoušky, které měli
s_dětmi. Tu korunu také vy si máte pojistiti, jest ceny. veliké,
Cím byl Tobiáš rodičům, to nám ukazují řeči a skutky jejich.
když byl více neděl vzdálen. ]sout to slova matčina, která krásné
svědectví vydávají synu.
_
'
Když v určitý den se nevracel, zármutek zmocnil se Tobiáše
i Anny, že oba dva začali plakati. »Běda, běda mně, synu můj,
i proč jsme“tě pustili na cestu, světlo očí naších, hůl starostí, po-.
'těšeni života, naděje potomků naších.: Oni si dávají vinn, že snad
!: vůli penězům dali v nebezpeší syna svého: »Všecko v tobě
majíce, neměli jsme tě pustiti od sebe.: (Tab. 10, 4 a 5.) Ano,
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Anna_si přála. aby raději peněz těch uspořených' nebylo, pro
kteréž jsi ho poslal-. (Tab. 5, 24) »Dostit nám bylo na chudobě,
" abychom za bohatství to počítali, že jsme vídali syna svého.
(Tob. 5, 25.) Mám za to, že zdárný —.
Tobiáš, dítě dobré, byl nej—

krásnější korunou rodičů po zkouškách životních._které přestály.
Ty vzácné milosti mimořádné, které Bůh prokázal trpělivému To—
biáši, jsou řídké, poněvadž mimo přirozený řád, ale dítky zvedené
jsou korunou pravidelnou těch, kdož Boha miluji, takže svým ži
votem odchovávajl děti, které jsou jejich korunou.
V této věci jednají přemnozí rodiče lehkovážně. Nevědí, co
vše rodičům jest dítě dobře vychovaně. Pláč matčin vyjadřuje
chválu dítěte: světlo očí, hůl stáří, potěšení života, naděje po
tomstva. Jest snimi mnoho zkoušek od malička až do zaopatření,
ale také koruna se dostavuje, o níž se zmiňuje modlitba v knize
T_obiášově. Tuto korunu si mnozí nepřipravují, nehledí, aby
v dírkách byla bázeň boží, láska, kázeň, ctnost. Pak ovšem také
není divu, když nepřichází ani koruna odměny, spíše trest, že
mohou říci: oči mám pro pláč, děti pro zármutek a hanbu. —
V knize Přísloví Šalomounových se praví (17 G): »Koruna star-ců
(jsou) synové synů; a sláva synů otcové jejich.c Jest to vzájemná
čest pro děti i rodiče, když mohou se ctí k sobě se hlásiti. jest
to požehnání rodiny, které vynahradí mnoho statků a zažehná
mnohou bídu a způsobí mnoho radostí.

Také Tobiáš dává svědectví rodičům slovy: :já vím, že otec
můj a matka má nyní počítají dny a trápí se duch jejich v nich.:
(Tob. 10, 9.) Bydlela v rodině Tobiášově vzájemná láska a to
poklad největší a radosti pramen. Ta láska vedla matku denně
na rozcestí, aby se dívala, zda snad již přichází, a láska ji zby
střilajzrak, že z daleka poznala syna svého. Rodiny dělnické
v přítomné době trpí hrozně tím, že dítky pospíchají býti samo
statnými a opustiti rodiče i kázeň rodiny, Proto vidíme tolik dětí
bydleti mimo vlastní rodinu před časem. Z té svlzele vzejde pravá
trnová koruna oběma.
V dětech nevidí rodiče vzácný statek, z něhož tolik dobrého
může vzejíti, nevěnuje se tolik pozornosti a něžnosti a nedočeká
se tolik radostí. Napřed musí přijíti mnoho zkoušek a pak přijde
koruna.
jedno podruhém: V době nejnovější jest krásným příkladem

rodina kardinála Vaughana, arcibiskupa londýnského, která nikdy
od víry'neodpadla, anivdobách krutého pronásledování. Kardinál
Vaughan byl dítě z přečetné rodiny. Matka zbožná všechnu péči
vynakládala na výchovu bobabojnou a nosila v srdci přání, .aby
hodně z dětí jejich si volilo službu 'boží. Z jedenácti dětí 6 volilo
stav duchovní: 4 byli kněžími a 2 řeholnicemi. Ze synů byli dva
biskupové. Rodina tato byla vojenská a tolik povolání k životu
duchovnímu vní. ]aká koruna pro rodiče řada tak zdárných dětíl
jaká čest pro děti, když ukázati: mohou na rodiče své a předky
a říci, že nikdy se neZměnili ve víře své k Bohu a církvi.
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Zajisté zasloužil Tobiáš, aby byl pro trpělivost svou zvláštní
zvlášť korunován a vysvobozen ze souženl svého.
.
2. Své soužení vyjádřil Tobiáš slovy: »jakáž mi radost jest,
ježto v temnostech sedím a světla nebeského nevidím. jemužto
řekl mládenec: silné mysli bud, tudíž budeš uzdraven od Boha.:
(Tab. 5, 11 a 12.)
Jest zajisté vždy třeba mysli silné, proto prosíme za dar síly,
ale v době soužení jest nejvíce třeba silné mys'e. Kde nedostává
se síly lidské, tam musíme prositi za sílu s nebe. I Tobiáš užíval
ve své nemoci všech přirozených prostředků a 4 roky vynakládal
úspory na léčení. Byla však pomoc lékařská marná. Světlo očím
jeho vzešlo, až když Tobiáš v průvodě archandělově se vrátil
a dle rozkazu učinil. alak brzo vejdeš do domu svého, hned po—
kloň se Pánu Bohu svému a poděkovav mu, přístup k otci svému
a polib ho. A hned pomaž oči jeho touto žlučí rybí, kterou neseš
sebou, nebo věz, že ihned otevro'u se oči jeho a uzřít světlo ne—
beské otec tvůj, a vida tebe radovati se bude. Tehdy předběhl je
pes, kterýž s nimi byl na cestě, a jakoby s poselstvím přišel
ocasem vrtě radoval se. I povstav otec jeho slepý, počal běžeti
urážeje se v nohy: a dav služebníka ruku, vyšel v cestu synu
svému. A přijav jej políbil ho s manželkou svou, a počali oba
plakati pro radost. A když se poklonili Bohu a díky vzdali, sedli
spolu. Tehdy vzav Tobiáš žluč rybí pomazal oči otce svého. A po
nechav toho jako téměř za půl hodiny: i počalo bělmo s očí
jeho jíti, jako mázdra vaječní, kterouž ujav Tobiáš strhl s očí
jeho, a hned zase zraku nabyl. (Tob. 11, 5 a násl.) Tobiáš zá
zračně vysvobozen ze soužení svého, viděl zase světlo denní.
»Per crucem aid lucemc, jest zásada svatých, »skrze kříž
k světlu blíže. I soužení Tobiášovo mělo konec a noc jeho do—
čekala se rána. To nebyl běh léčby přirozený, nýbrž nadpřirozený
čili zázračný. Výminečný, ne pravidelný. Proto zázrak jest výmin
kou vzácnou a ne pravidlem
Z našich soužení a svízelů ani nesmíme očekávati vysvobození
zázračné. Bůh ovšem i do dnes činí zázraky, jak nám dokazují
Lurdy a četná místa omilostněná, ale to vše jest výminkou, řá
dem božím, však kříž a soužení jest lék, který dlouho trvá.
a mnohdy až na onom světě nám skončí všechen žal a bol
a kříž.

Utrpení jest zvláštní škola boží, do které posílá Bůh své
věrné, kterým chce dáti světlo věčné. Apoštolům pravil Pán: Vy
se budete rmontiti a svět se bude radovati, ale zármutek váš obrátí
se v radost. Kříž vede k Bohu a světla. Tu pravdu máme zná—
zorněnou v Písmě sv. mnohokráte. Syna marnotratného by ne—
bylo nic přivedlo k polepšení života, kdyby hrozná bída naň ne—
byla dopadla.
Kříž jest vůdce k Bohu, jako žluč zjednala Tobiášovi zrak,
tak kříž zjednává světlo duše. Z našich bojišť přicházejí zprávy,
které nám'potvrzují pravdu: kříž vede k Bohu blíž. Co máme
říci o zprávě sociálního demokrata v »Arbeiterzeitungc: »Po 14
Rádce duchovní.
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letech jsem se poprvé modlil.- Kříž přivede duši jeho Bohu blíž.
Dej Pán Bůh, aby trvale k Bohu jej přivedl. V zákopech haličf
ských byli tyrolští střelci a modlili se růženec tak nahlas, že ve—
litel je musil upozorniti: ne tolik nahlas, sic nebudete slyšeti
velení.
Jeden raněný Bavorák píše svému bratru: Ptáš se, mám-li
ještě růženec? Ovšem, tot jest mi hlavní věcí ted — tn nejen
tvůj bratr, ale imnohý jiný vytáhl růženec a prosil o pomoc
boží. — V jiném oddílu v Lothringách vraceli se vojáci z kruté
seče. Jeden z nich vytáhl růženec a pro sebe se modlil díků
činění za zachránění života. Jen se modli nahlas —- volali ostatní
—' dnes musíme Pánu Bohu děkovat, že jsme ještě na živu. Kříž
k Bohu bíž. (Corres. der Ass. Pers. Sac. 1914 S. 141.)
Vedení Tobiáše 'do neznámé krajiny jest skutečným zázrakem
boží milosti. Bůh ale činí také divy iteď. Jeden náš oddíl vojska
v ruském Polsku ocitl se v hustém lese a ztratil cestu nočního
času a nevěděl, v kterém směru jsou »našic. Jeden z nich praví:
Modleme se. — Otčenáš dozněl a přichází dítě, které jim ukáže
cestu k příteli. Všichni dítě měli za anděla strážce, nebot široko
daleko nebylo, žádného lidského stavení.
Běh života taký jest, že se střídá žal sradostí, a že po trestu
přichází milosrdenství, po práci odplata. Tobiáš vzal odplatu
skutků svých: almužny, které uděloval, postu i od dovolených
radostí a modlitby, které \! úkrytě konal.
Když prohlédl Tobiáš starší a díky vzdal Bohu, chtěl i věr
nému průvodci odměnu dáti, ale anděl Rafael odhaluje roušku
budoucího života a dává sebe poznati řka: »Dobrořečte Bohu ne
beskému a přede všemi živými vyznávejte ho, nebot jest učinil
s-vámi milosrdenství své.< (Tab. 12, 6.)
I kříž a i obtíže Tobiášovy byly milosrdenstvím božím, pro
tože »modlitba s postem a almužnou lepší jest nežli poklady zlata
schovávati, neboť almužna od smrti vysvobozuje, a onat jest, ježto
čistí hříchy a činí, že nalézáme milosrdenství a život věčný. Ale
ti, jenž činí hřích a nepravost, nepřátelé jsou duše své.: Anděl
odhaluje obraz duchovníhoživota, jaký se jeví před vševědoucím
okem božím, a kterak i noc a její skutky jsou před Bohem zjevné,
dí anděl Rafael, když jsi se modlíval s pláčem a pochovával mrtvé,
a nechávals oběda svého a mrtvé ukrýval si přes den v domě
svém a v noci pochovávals je, ja't jsem obětovával moditby tvé
Pánu. A že jsi byl příjemný Bohu, potřebí bylo, aby pokušení zku
silo tebe.
Toť obraz denního života na zemi a na nebi. \Zde práce, pláč
3 kříž, tam však jest z nich zásluha, radost a odplata. Jedno po
druhém. Užívejme proto všeho trpkého, abychom si získali milo
srdenství boží a připravovali si zásluhu života věčného.
Vždyť má naše modlitba i sebe nejtajnější svědka svého vzne
šeného a nebude bez odměny. Svět se nemodlí, ano ani se modlit
neumí, má za čas ztracený ty drahé chvíle, v nichž s Bohem
rozmlouváme. Kdežto při modlitbě konáme dílo nejvznešenější.
!
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Když kardinál Ximenus, španělský proslulý státník, _kdys modlil
se déle a radové netrpělivě čekali venku a pravili, že předmět
rady jest důležitější než modlitba, řekl státník Ximenes sluhovi,
jenž ho na to upozornil: »Měl jste jim říci, když Ximenes se
modlí, tenkrát vládne vlastí, když Ximenes se modlí, chrání vlast,
když Ximenes se modlí, žehná vlast.: Mnozí nemají sílu modlitby
vytrvalé, oni nevědí, když se modlí, že nejlépe řídí domov svůj,
když se modlí, že jej nejlépe chrání, když se modií, že mu
žehnají.
Tak jest i s postem a almužnou. Každé zapření se lásky
k Bohu a každý skutek pro Boha vykonaný jsou poklady skryté,
pro zem a nebesa přináší požehnání.
My jsme skončili rozjímání oživotě a rodině Tobiášově, která
byla rodina sv. jakož jsme konali pobožnost na počest rodiny
nejsvětější. Což tedy přeji vám? Abyste všichni zkusili milosr
denství boží ve svých rodinách, aby v nich byla sv. víra tak živá
a pevná jako vrodině Tobiášově, a kdybyste viděli kolem všechny
jednati proti vůli, vy drazí se nedejte mást, ale cesta vaše budiž
k svatostánku ]ežíše Krista. k slitovné zpovědnici. Přičiňte se, by
u vás byla láska vzájemná, jaká pojila rodinu Tobiášovu, jakou
nám hlásá i rodina nejsvětější. Vkřlžích odevzdanost do vůle“boží
a sílu a lásku kpráci, tak překonáte všechny obtíže životní a ne
pokoje domácí. Milujte vše dobré, neboť v tom jest vaše štěstí
a věčná blaženost a čiňte dobré. jak můžete. I nejmenší člověk
může mnoho dobrého způsobit. Iděvečka Namana syrského učila
pohana Boha znát. Josef vžaláři dobře činil, tak každý i nejmenší
stav. Další zrno zlaté jest slovo anděla Rafaela: »Ale ti, kteří činí
hřích a nepravost, nepřátelé jsou duše své..
'
_
Miluješ duši svou? Nenávid hřích a nepravost v čas slož v'e
sv. pokání. Pro mnohé jest pokání zbytečností, pro jiné jest mi—
losrdenstvím božím. Bůh spojil hřjch se studem, za to však po—
-kání a zpověď spolil s důvěrou. Dábel tento pořádek převrátil
a pojí hřích s důvěrou a zpověď se studem. Miluj duši svou a měj
Boha před očima, důvěřuj v jeho neviditelnou ruku, která nás
vede a odmění za všechny zkoušky, svízele a kříže a dá nám
korunu a vysvobození a milosrdenství. Amen.
'

ČÁST PASTORACNÍ.
Bible na kazatelně.
Dr. P. Josef Miklík,c. s. s R. - (Dokončení.)

43. >Regnum coelorum vim rapitur, et violenti

rapiunt

illudc.

(Mat. 11, 12) Dr. Sýkora poznamenává k uve

denému verši: »Slova tato vykládajl se obyčejně v ten rozum,
že člověk musí přičiniti a přemáhati se, chce-li příjíti do krá
lovstvi nebeského—1) A skutečněl Výklad je tak rozšířený, že
Bainvel mohl napsati! »Pfes tolikeré protesty je bobužell právě
tento výklad nejobyčejnější — ano mnozí jiného výkladu ani ne
znaji.c2) Také P. „Knabenbauer doznává, že názor má dosud úžasné
množství stoupenců3) Abych uvedl aspoň některé: tak rozuměl
verši sv. Paschasius Radbertusf) Rodriguezf) Navarraens. ') Z ka
xatelů připomínám aspoň Petra Skargu,") Ant. Slomšekaf) Ber
narda Cuceričef) jana Pavla Woroniczefoj Vcnedienau) a Gra
sera. *

.

quřece nevyhovuje výklad souvislosti. Kristus činí tu výtky
židům pro jejich tvrdošíjný odpor proti Messiáši. Nejen sami do
jeho říše nevstoupili, nýbrž zabraňovali to i druhým. Proto si
stěžuje božský Spasitel, že jeho království trpí násilí. Sv. Lukáš
praví na parallelním místě zcela jasně: >Zvěstuje se království
boží, a každý mu činí násilí.: (16, 16.) Sloveso Btóšw nemá nikdy
významu, který mu připusují starší exegeté — vždy značí nespra—
vedlivě druhého utlačovati. Totéž platí o subst. Bantumi,jak Kna
benbauer 13)a náš Dr. Sýkora.")
Výklad stane se ještě patrnějšim, připomeneme-li si jiný
okamžik ze života Páně: jeho poslední řeč proti iariseům. (Mat. 23,
13. a násl.) První, co jim vytýká, vykládá právě náš verš: »Běda
]) Nový zákon 1. 58. — 2) Les contresens,

str. 120.

8) l_n Matthaenm 1. str. 437. — 4) Mig. 120, 441.
u) Ubung. l. 1. 6. — 5) Quadrag. 32, čia. 46.

7) Kazatelé slov. Il. 565. — 3) lbid. ]. 89.
9; ibid. 1. 361, — 10; ibid. L 720.

11) Himmelstan, I. 1. 129. — 12) Predigten I. 29 a 172.
13) In Matth. !. 436. — 14) Nový zákon ], 58.
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vám, zákonníci a fariseové, pokrytci: že zavíráte království nebeské
před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, ani těm, jež by vjíti chtěli,—
vcházeti dopouštíte.c — A chce-li kazatel uváděti slova Bible, že

třeba utrpením domáhati se nebe, může citovati Mat. 16, 24:
»Chce-li kdo za mnou “přijíti, zapři sebe sám a vezmi kříž svůj

a následuj mnelc; nebo skutky apošt. 14, 21.: »Musíme skrze
mnohá souzení vcházeti do království božího< a četná jiná.

44. »Dicebant excessum eius, quem completurus

erat in Jerusalem.:

(Luk. 9, 31.) Snad kašdý z nás již četl,

jak slovo nexcessus- bylo vykládáno o nesmírné lásce Syna božího,
která při bolestném utrpení překročila všecky meze a překonala
— možno-li tak říci — samu sebe. Tak píše Rodriquez: »Plným
právem nazýváme smrt Syna božího excessem láskyxl) Podobně
Navarraeus 2) a jiní. Nesprávně: »Excessus< je překlad řeckého
slova ě'šoďoga znamená smrt. Tak užil slova sv. PetrR) tak ho
užívají spisovatelé klasičtí a starší exegeté Proto překládá Dr. Sý
kora : »Mluvili o jeho skonáníc 4)a Rychlovský správně dí v kázání:
»Beztoho i na hoře Tábor nechtěl nic jiného, než o svém umučení
mluviti Kristusď) a dovolává se našeho v'erše.

45. >Quod supperest,

date \eleemosynam.<

(Luk. 11, 41) Smysl slov je dosud nejasný. Jistě však pochybili
ti, kteří překládali: >Z přebytku dávejte almužnu: a kteří videli
ve slovech důkaz pro známou morální větu o závaznosti almužny.
Tak na př. sv. Beda: »Co vám přebývá nad potřebnou výživu
a oděv, dejte chudým.-6) Nepovšimli suže řecký text o přebytku
nemluví. Praví prostě frčcšrórra dózeéleqyoaóqu. Ostatně výklad
neodpovídá nijak souvislosti Božský Spasitel právě vytkl fariseům,
že čiStí-povrch pohárů, avšak uvnitř že jsou plni loupeže a nepra—
vosti a: pokračoval: »Nesmyslní. zdaliž ten, který učinil povrch,
neučinil také vnitřek? Spíše almužncu dejte to, co jest uvnitř
a hlel všecko bude vám čisto.c7) Poněvadž fariseové zákon na
venek zachovávali, radí jim božský učitel, aby almužnou překonali
vnitřní žádost po bohatství a budou čistí úplně. Z toho plyne. že
Kristus doporučuje fariseům almužnu, ale blíže jí neurčuje. Podobně
na parallelním místě Mat. 23, 25. a násl.
Proto neSprávně P. Skarga, když vykládal podobenství o dvou
sukních. »Jednou sukní nazývají-se. praví sv. Jeroným, všecky po
třeby, jak svrchu vyloženy jsou dle stavu osoby a příhod nena
dálých. Ale druhá jest ta, co nad to zbývá 3 co jiným dáti roz
kázal Pán Bůh: a dovolává se uvedeného místa. 8) Správně doka
zuje ze slov Craser účinnost almužny: »Iakými hříšniky byli
v očích božského Spasitele fariseovél ]aké hříchy a jaké neřesti
1 Ubung II. 7. 5. — 2)Quadrag. 57. čis. 11. — 3)11. Petr 1. 15.
4 Nový zákon 1. 264. — E')Káz. nedělní IV. 33.

“)Mig. 92, 493: »Quod necessario victui et vestimento superest, date

pauperibus..

7)Nový _zákon Sýkorův. I." 275.
a)Kazatelé slovan. ]. 526.
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vytýká jim v 11. kap. sv. Lukáše! Nuže a jak zakončil svoje po—

kání? Velmi útěšně. Řekl: 'Ačkoli jste takoví hříšníci, dávejte
almužnu a budete očištěni ode všech hřÍChůJl) Myšlénka Grase
rova dá se doložiti mnohými texty biblickými. Připomínám pouze
Dan. 4, 24.: »Protož, králi, nechat se tobě líbí rada má, a hříchy
své almužnami vykupuj' a nepravosti své milosrdenstvím nad chu
dými: snad odpustí Bůh hříchům tvým.: a zvláště Tob. 4, 11.:
»Nebo almužna od všelikého hříchu i od smrti vysvobozuje, a ne
dopouští duši jíti do temnostíx

46. »Ignem veni mittere in terram, et quid volo,
nisi ut accendaturřc

(Luk. 12, 49.) Zvyin jsme si vykládati

slova o lásce, kterou přinesl božský Spasitel světu, nebo o jeho
apoštolské horlivosti pro duše. Proto nás asi překvapí, když usly—
šíme, že výklad nevyhovuje souvislosti a že tudíž není správný.
» e ohněm označuje se jakýsi prostředek očištovací, jest nepo—
chybno<, praví Dr. SýkoraF) Již Tertullián hájil rovnice ignis=
separatio, když pravil: »Kristus sám vyložil podstatu tohoto ohně,
když řekl: »Mysiíte, že jsem přišel dáti světu pokoj? Ne pokoj,
nýbrž rozdvojení.c3) Podobně ličí nám Spasitele sv. Ian Křtitel:
:]ehožto vějička v ruce jeho. a vyčistí humno své, a shromáždí
pšenici svou do obilnice.: (Mat. 3, 12.) jedině tento výklad zdá.
se býti správný. jak upozorňuje Kornel, je verš 49. a 51, paral—
lelní. V prvním praví Spasitel: Oheň na zem pustit jsem přisel.:
Na druhém místě volá: »Myslíte-li, že jsem přišel dáti pokoj na
zemi Nikoliv, pravím vám, nýbrž rozdvojení.: Z obou míst plyne,
že ohni odpovídá rozdvojení.- O tomto mluví skutečně Spasitel
hned v následujícím. Znepřátelí inejbližší příbuzné. (Mat 10,33.
a násl.) Proto nesprávně Rychlovský o Duchu sv. a jeho ůčincíchf)
nesprávně o plameneh lásky boží, která stravuje okovy peklaf)
nesprávně o moci slova božího, které rozněcuje duši,c') nesprávně
jeroným Kajsiewicz o účincích víry 7) a pod.

47. »Adhuc modicum lumen in vobis este. (]an12.35.)
Slovo amodicum- pokládali někteří za přídavné jméno a proto
překládali: »málo světla.: T_ak již sv. Augustin,') sv. Beda,') sv.
Bernard 10)a opat Rupert.") Recký text nás upozorňuje, že výklad
není správný. Výslovně praví ymng xgóvov: ještě krátkou dobu
bude mezi námi světlo. 'Světlem nazval sebe. jenom tak pocho
*1)Predigten, [. 388. »Was íiir Bósewichter waren nicht die Phariaaer
in den Augen des Heilandes! Was fůr grosse Sůnden und Laster kíagt er
sie an. bei Luk. am 11. Kap.! Allein wie beschliesst er seine Strafpredigt?
Sehr trostreich! Sei es, spricht der Heiland, dass ihr noch so grosse Sůnder
acid; gebt Almosen, so werdet ihr von allen Sůnden gereinigt werdcnc.
2) Nový zákon

1. 281.

&

3)»Ipse Christus melius interpretabitur ignis iatius qualitatem, adjiciem:
Prutatis etc.: Mig. 2, 465.
')Káz. nedělní IV. 146. -— 5)Káz. nedělní [. 117. — 6,Káz. sváteční II. 83.
7)Kazatelé slovan. I. 844.
3)Mig. 35, 1774. — 9)Mig. 92, 794. _
11)Mig. 169, 668.

A
10)Mig. 133, 1019.
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píme důsledek, který Kristus ze slov vyvodil: »Choďte, dokud
máte světlo, at vás nazachvátí tma.c (jan 12, 36.) Podobně Dr.
Sýkora 1) a moderní vůbec. Souvislost je až příliš jasná, než aby
dopouštěla pochybností.

48. >In íinem dilexit

eos<. (jan 13, l.) Kazatelé užívají

textu jako dokladu pro vytrvalou lásku božského Spasitele. A přece
velikost jeho lásky k nám vynikne ještě lépe, zachováme-li znění
evangelia. >In finemc neznamená >do koncec, nýbrž manejvýšc.
Proto překládá Dr. Sýkora: >Před slavností velikonoční ježíš
věda, že přišla hodina jeho, aby z toho světa odešel. milovav
svoje, kteří byli ve světě, pomiloval je na výsostxgj Tímto nej
vyšším důkazem lásky bylo umytí nohou a ustanovení velebné
svátosti. Tak Dr. Sýkoraf) Knabenbauer ') a jiní. Tomu nasvědčuje
i spůsob, jakým se sv. ]an vyjadřuje a zvláště opakování slovesa
.nmilovati.< Proto právem velebí Navarraeus 5) a Venadien 6) usta
novení velebné svátosti, kde Kristus svou lásku k nám — možno-li
tak říci — překonal.

49.»Habemus thesaurum istum in vasis íictilibus.
(ll. Kor. IV. 7.) Na udaném místě mluví apoštol národů o veliké
milosti, které se mu od Boha dostalo. Byl vyvolen za hlasatele
víry Ježíše Krista. Lituje pouze, že sám je tak slabý a nemocný,
že nemůže konati pro Boha více. Přece však se těší myšíénkou,
že tak lépe vynikne moc boží, když přece se dopomůže úspěchu.
Značí tedy poklad milost apoštolátu, sebe pak nazývá nádobou
hliněnou. O čistotě neděje se zmínky, ano souvislost ji přímo vy
lučuje. Proto praví Sušil: :Pokladem míní úřad apoštolský, určený
!: osvěcování lidstva světlem božím v osobě Kristově — poklad
ten ovšem se měl chovati'a nositi v nádobách nejskvostnějších
a nejpevnějšíchf') Proto nesprávně applikuje Graser na milost
posvěcujícíf) nesprávně Lierheimer na známosti a jejich nebezpečí
pro ctnost andělskou.9)

50. »Virtus in infirmitate periicitur.:

(II.Kor.12.9,)

Jak bylo upezorněno již v části všeobecné, znamená slovo »virtusc
v Bibli obyčejně moc a sílu, jako opak slabosti. Stejný smysl má
na našem místě, jak dí na př. Origenesm) a náš Sušil: »Mocnost
působivá milosti boží tenkráte se nejvíce vyjevuje, když člověk
slabý a malý vyniká z velikých strojených jemu nebezpečí. Čím
slabší a malejší, čím pokory více pilen jest, tím více působiti
může milost boží.c11) Avšak poněvadž nevíme určitě, co značí sti—

mulus carnis — dle některých pokušení —- dlužno připustiti
i výklad druhý :"ctnost zdokonaluje se slabostmi a zkouškami.
1) Nový zákon I. 391. ——2) lbid. str. 393. — 3) lbid.

4) In ]oannem, str. 401. — 1*)Quadrag. 49. č. 32.
“) Himmelstan I. 2, 35.
7') Listové, I. 327.
8) Predigten I. 286.
9) Die zehn Gebote, III. 66.
10) Mig. 12, 550. — 11) Listové

]. 392.
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Končíme. Pokusili jsme se udati biblická místa, kterých se
na kazatelně nesprávně užívá. Dalo by se uvésti ještě více textů
— avšak poněvadž jsou méně časté, byly_ vynechány. Pokud
možno, neuváděli jsme českých kazatelů. Slo nám především
o věc. Vroucně si přejeme, aby tyto řádky došly povšimnutí, aby
z posvátných míst zaznívala čisté slovo boží. »Qui habet sermonem
meum, loquatur Sermonem meum vere: quid paleis ad triticum,
dicit dominusřc (Jer. 23, ZS.)

Na podílku
nejlépe se hodí „SLOVA PRAVDY“ (Vyšehrad č. Sl.), které roz—

prodává za cenu 2 hal. kus při větší objednávce franko.
Na stolku kněze by tyto brožury měly býti připraveny pro
podělování.

